Трудовата реализация –
по-добро качество на живот

Под този надслов на 9 февруари тази година в сградата на Съюза на
слепите в България на ул. „Найчо Цанов” се проведе конференция, организирана от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Светлина” в София. Присъстваха председателят на Съюза Васил Долапчиев,
председателят на Регионална организация - София Асен Алтънов, Стаматка Петрова от Столична дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” и други гости.

П

рофесионалната реализация на
незрящите младежи винаги е била
костелив орех, който с течение на
времето става още по-костелив. Преди
много години на заседание на Комисията по рехабилитация към Европейския
съюз на слепите в Обзор един професор
от Чехия каза, че по въпросите на трудоустрояването на слепите и слабовиждащите хора ние се варим в собствен сос.

До голяма степен това е валидно и до
днес. Водим дискусии преди всичко в нашите среди и много мъчително и бавно
отваряме проблема към обществото.
Тази конференция има много регионален характер, защото обхваща незрящи младежи, потребители на Центъра
в София. В същото време не е толкова
регионална, защото проблемите в другите градове не са по-различни. Крайна1

та цел беше да се види как и по какъв
начин Центърът би могъл да помогне на
търсещите работа. Присъствието на Васил Долапчиев, председател на Съюза
на слепите, разшири дискусиите и неизбежно се стигна до това с какво Съюзът
би могъл да помогне. Смеем да твърдим, че присъствието на работодатели и
успешно трудоустроени незрящи в различни сектори на държавната администрация, а така също на специалисти по
информационни технологии, работещи у
нас и в чужбина, придаде отворен характер на това събитие. Всъщност хората,
които участваха, бяха три основни категории – търсещи работа, намерили работа и работодатели.
Конференцията започна с презентация на психоложката в Центъра Десислава Враджалиева. Наред с проблемите, съпътстващи започването и задържането на работа, тя сподели свои
лични впечатления от това как някои от
незрящите се обличат и какво поведение
имат в процеса на общуването. Оказва
се, че има проблеми в цветовото съчетание и стила на облеклото. Наблюдават
се маниеризми при някои напълно слепи

млади хора. Всичко това не представя
добре кандидата за работа по време на
интервю. Специалистите от Центъра са
готови да консултират всеки един, който
потърси тяхната помощ.
„Съвременни
предизвикателства
пред незрящите, търсещи работа” беше
презентацията на Петър Стайков. Той
оглавява Бюрото по труда за хора със
зрително увреждане, което въпреки
липсата на финансиране за момента
продължава да функционира. Г-н Стайков се спря на основни трудности, с които се сблъскват невиждащите кандидати за работа. Той наблегна най-вече
на това, че те трябва да имат какво да
предложат на трудовия пазар. Умението да работят с компютри и владеенето
на английски език в този глобален свят
е толкова важно, колкото да бъдеш грамотен. Г-н Стайков сподели една идея,
която представлява голям интерес.
Защо в България да не бъде организирано едногодишно обучение на подбрани младежи, съсредоточено единствено
в тези две области – чужд език и компютри? Нещо подобно на някогашната
международна програма на „Оувър брук

Обучителна лектория от д-р Петър Стайков
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скул” във Филаделфия. Нека да припомним, че 90% от преминалите през това
учебно заведение българчета днес са
много добре трудоустроени.
Между двете презентации имаше
извънредно включване по скайп на Никола Бакалов, слабовиждащ докторант
във Великобритания. Темата на неговата докторантура е доста интригуваща - „Подкрепа на кариерното развитие
на хора с увреждания”. Поради лошата
връзка се наложи да бъде излъчено записано интервю с него. Това беше едно
от няколкото интервюта на незрящи младежи, работещи в чужбина или за чужди компании. Интервютата бяха водени и записани от преподавателката по
информационни технологии в Центъра
Румяна Димитрова. Сред интервюираните беше Георги Живанкин, работещ в
Берлин, възпитаник на Ландън сити юнивърсити, Николай Тодоров и Джовани
Чемишанов, завършили Американския
университет в Благоевград. Николай Тодоров в момента е съдружник в софтуерна компания, а Джовани Чемишанов
работи за холандска компания. Последният присъства на самата конференция
и взе активно участие в нея. Всички тези
младежи разказаха за своето кариерно
развитие и споделиха своя опит за явяване на интервю. Те бяха единодушни,
че при първия контакт с работодателя по
телефона или в подаденото CV не трябва да се споменава зрителният проблем.
При прекия контакт той неминуемо ще
излезе на преден план и трябва ясно да
се обясни по какъв начин кандидатът ще
извършва своите трудови задължения.
Ако нещо не е в състояние да изпълнява,
е добре да каже за това още в началото.
Той трябва добре да представи своите
трудови възможности без никакво преувеличение. Николай Тодоров в качеството си на съдружник в компанията има
опит не само в явяването на интервюта,
но и във воденето им, защото сега е от
другата страна на бариерата като лице,
набиращо персонал. Той обясни, че не

е необходимо по време на интервю да
бъдеш многословен. Високо се цени качеството да умееш да се изразяваш ясно
и кратко по зададените въпроси.
Сред участниците имаше успешно
реализирани в България незрящи специалисти на доста високи позиции. Това
бяха Иван Янев - старши експерт в Министерството на образованието и науката, и Хюсеин Исмаил - завеждащ отдел за
хора с увреждания при националния омбудсман. Д-р Янев разказа за развитието на своята кариера и по-специално как
изпълнява служебните си задължения в
такова отговорно министерство. Благодарение на своята компетентност като
специалист и добрите умения за работа с
компютър той напълно самостоятелно се
справя с поставените пред него задачи.
В редки случаи има нужда от техническа
помощ. Същото в пълна сила се отнася
за Хюсеин Исмаил, който, преди да бъде
завеждащ отдел, беше заместник-омбудсман на България - може би най-високата позиция, която сляп човек е заемал в
най-новата ни история. Г-н Исмаил изрази тревогата си, че в обсъждания сега
списък на технически помощни средства, осигурявани от държавата за хора
с увреждания, за слепите се предвиждат
много малко неща. По-късно г-н Долапчиев в своето изказване не даде големи
надежди за решаването на този проблем.
Пред участниците в конференцията
беше прочетен поздравителен адрес от
изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта Драгомир Николов. Той нямаше възможност лично да присъства,
но беше изпратил представителката на
3

Уред за надписване на говорещи
етикети

Уред за измерване нивото на
течността

тази институция Любомира Аршинкова.
Тя каза много хубави думи за незрящия
си колега Ивайло Вътов, който първоначално е започнал работа по програмата
за временна заетост, но сега е с постоянен трудов договор. Направи силно впечатление колко добре този млад човек е
приет в колектива. Г-жа Аршинкова разказа подробно за програмите на Агенцията и макар че те не могат да решат
всички проблеми със заетостта на хората с увреждания, все пак са една възможност за трудова реализация. По повод изказаните мнения, че голяма част
от незрящите не изпълняват служебните
си задължения съвестно, когато са назначени по временната заетост, тя каза,
че средствата за тяхното наемане се дават не на наетия на работа, а на неговия
работодател. Не е правилно разсъждението, че щом парите идват от държавата, работодателят остава на втори план
със своите изисквания. Работещите по
тези програми трябва да знаят, че са на
равна позиция с членовете на останалия
персонал. Доброслав Илиев в качеството си на работодател каза, че се е налагало да уволнява незрящи, въпреки че
неговата фирма получава средства за

заплатите им от Агенцията по заетостта. В своето интервю Николай Тодоров
също беше много скептичен към тази
форма на заетост, но той не пропусна да
каже, че това е една възможност да се
формират трудови навици и евентуално
да се стигне до реално трудоустрояване.
Последен от категорията на намерилите работа се изказа Иван Карастоянов. Той работи в „Easy pay”, където се
трудят още двама души с увредено зрение. Тяхната работодателка Мария Константинова също беше на конференцията, но не можа да вземе отношение по
проблемите, защото й се наложи да си
тръгне по-рано. Г-н Карастоянов обърна
внимание на търсещите работа, че трябва много да внимават от кого приемат
съвети. Той сподели своя опит не само
при търсенето на работа, но и като служител в Бюрото по труда за слепи.
Иван Доброволов и Доброслав Илиев присъстваха като представители на
работодатели и незрящи, развили успешно свой бизнес. Г-н Илиев започва
кариерата си като общински служител в
София. По-късно се отказва от тази работа и започва свой бизнес, основавайки
туроператорската фирма „Глобал тур”.
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Днес той има 4 автобуса, от които единият е приспособен за транспортиране на
хора с инвалидни колички. Организира
пътувания у нас и в чужбина и се конкурира доста успешно с другите в този бизнес. Членовете на неговия персонал са
зрящи и незрящи. Той с тревога сподели,
че на тиймбилдинга, който организирал
миналата година, съществувало разделение между двете категории служители. Като работодател би искал да види
по-голямо взаимодействие между тях.
Фирма „БГАсист” е позната на всички незрящи граждани, които се интересуват от технически помощни средства.
Тя е единствен представител на световни компании като „Freedom scientific”,
„Optelec”, „Braillo” и други. Снабдяването с технически помощни средства на
слепите в България е смело начинание
като частен бизнес, защото у нас пазарът е много малък. Тази фирма показа,
че това е възможно и нещо повече – в
компанията днес работят доста незрящи специалисти. Г-н Доброволов разказа за програмите на Агенцията за хора
с увреждания за оборудване на работни
места и стартиране на собствен бизнес.

Фирмата прави консултации и помага
при писането на проекти.
Председателят на Съюза на слепите
Васил Долапчиев отговори на въпроси,
свързани с възможността незрящи студенти да имат стажове в структурите на
Съюза. Той каза, че това е било практика в миналото, но постепенно интересът
на студентите намалял и днес няма стажове. Нищо не пречи практиката отново
да бъде възстановена.
Като цяло г-н Долапчиев описа сложността на проблема с трудоустрояването
и подчерта, че програмите за временна
заетост не могат напълно да го решат, но
все пак са крачка напред.
Участниците в конференцията се
разделиха със смесени чувства. С надежда, че щом някои са успели, защо да
не успеем и ние. С тревога, защото разбраха, че проблемът с трудоустрояването е много сложен.
Мисля, че нашият Център ще наклони везните към надеждата. Младите потребители ще имат пълната подкрепа на
целия персонал в своите усилия да намерят работа.
Йордан Младенов
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„Прави каквото трябва,
пък да става каквото ще”
С Александър Цоканов разговаря Димитрина Михайлова
Родителите спестяват на Александър
дискомфорта, като го записват в училището за деца с нарушено зрение
„Луи Брайл” в София. В това учебно заведение той получава средното
си образование, а после завършва
Спортната академия - специалност
„Лека атлетика”.

Ще ви представя още един млад
човек, който успешно се е преборил с
трудностите при своето реализиране
на попрището на трудовия пазар, независимо от жестоката конкуренция и
сериозните предизвикателства, които
създават допълнителни трудности
пред хората без или с намалено зрение.
Александър Евгениев Цоканов е
роден в София на 11 февруари 1989
година. Тръгва на училище в 16-о ОУ
в квартал „Надежда” заедно с всички първолаци, но постепенно детето
започва да изостава и да се справя
по-трудно с уроците. И двамата му родители са учители и виждат, че нещо
не е наред. Скоро се открива проблемът - това е дегенерация на макулата.
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- Да започнем от Вашето преместване от масовото в специализираното училище за деца с нарушено
зрение. Как Ви се отрази смяната на
средата - по-зле или по-добре?
- Смея да твърдя, че много от хубавите неща, които са ми се случили в
живота, дължа точно на училище „Луи
Брайл”, защото там имах възможността
да попадна на много добри специалисти, които работиха с мен и на които съм
много благодарен, защото получих една
солидна основа в своето обучение.
- Каква беше разликата?
- Знаем, че изучаваният материал
във всички училища е еднакъв, но в масовото училище всичко е много забързано, класовете са големи и учителят не
може да ти отдели толкова време, колкото се нуждаеш. След установяването
на моя зрителен проблем аз започнах
да се справям зле, започнах да изоставам, влоших си успеха. В „Луи Брайл”
учителите, познавайки проблемите на
зрително затруднените деца, ми обръщаха необходимото внимание, аз вече
нямах предишните притеснения и бързо станах един отличен ученик. Дано не
прозвучи нескромно, но дори завърших
втори по успех.

- Откога се занимавате със спорт?
- Още от училище. Моята слабост е
леката атлетика. Тук искам да изразя благодарността си към моя треньор г-н Георги
Недев, с когото тренирах и успях да вляза
в Националната спортна академия.
- По време на следването зрението не беше ли проблем?
- В Спортната академия не се изучават само теоретични дисциплини, а
има и много практически занимания по
отделните видове спорт, именно там
зрението ми правеше леки шеги. В желанието си да бъда пълноценен като
всички останали в занимание по хандбал получих доста тежка травма. С проблем можех да се сблъскам при масовите спортове. Други проблеми не съм
имал. Когато човек силно желае нещо
да се случи, то той полага усилия за
това. Аз много исках да завърша Спортната академия и после да си работя по
специалността, което всъщност беше
по-големият проблем.
- Трудно ли намерихте своята трудова реализация?
- Вижте, аз съм откровен човек и за
разлика от някои мои колеги със зрителни проблеми не се притеснявам да
го споделя още в самото начало с бъдещите си работодатели. Получавал съм
отказ - дори още първия път при желанието ми да работя в един фитнес, но
при мен проблемът беше по-скоро от
моята лична нагласа. Отказът, разбира
се, винаги влияе зле на самочувствието, но това не трябва да бъде пречка
човек да продължи да търси. Аз продължих и се реализирах по своята специалност.
- С какво се занимавате в момента?
- Вече 6 години работя като учител
по физическо възпитание в едно малко
училище в село Горни Богров. Разбрах,
че нямат преподавател по физкултура,
подадох си документите, разбира се,

споделих с директорката своя проблем
и не ми оставаше нищо друго освен да
изчакам. Бях много приятно изненадан,
когато директорката ми се обади и ме
уведоми, че съм назначен. Впоследствие разбрах, че тя обичала да дава
шанс на млади хора, за което аз съм
й много благодарен. Така се започна и
вече 6 години нещата си вървят по този
начин.
- Как наблюдавате правилно ли
изпълняват децата упражненията? Те
на каква възраст са? Зрението не Ви
ли създава проблеми?
- Учениците са от първи до седми
клас. Когато са близо - нямам проблеми,
а когато са надалече - си служа с бинокъл. Аз съм единственият учител по физическо, който ги наблюдава с бинокъл
– усмихва се Александър.
- Разбирате ли се с колегите?
- Те са много отзивчиви и добронамерени. Нямам проблеми с колегите.
Не им натрапвам своето увреждане и
смятам, че човек трябва да заслужи
своето място, за да го уважават. Преди време Трудова медицина изпратила писмо до директорката на училището, в което работя, защото имам
ТЕЛК-ово решение и съм първа група.
Нещата бяха стигнали дотам, че Трудова медицина искаше директорът да
ме освободи от длъжност. Много съм
й благодарен, затова че тя вярваше в
мен и справянето ми с работата. Реагира адекватно и аз все още работя в
това училище. Трудова медицина ме
остави, защото това било заварено положение. Според мен хората, които се
опитват да прилагат някакви закони,
не е зле малко повечко да попрочетат. Струва ми се, че цинизмът заема
все по-големи размери. Смятам, че се
злоупотребява със завишени цифри на
хора с ТЕЛК-ови решения и се надявам
на по-компетентно отношение от страна на държавата.
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- Разбрах, че Вие тренирате деца
с увреждания. Бихте ли разказали за
това?
- Като хоби тренирам деца с увреждания на дисциплини от леката атлетика, защото това е моята специалност,
в която съм най-компетентен. Работя
с малка групичка, но много ми се иска
повече и повече деца да се занимават
със спорт. Тренираме два пъти в седмицата на стадион „Васил Левски”. Децата засега са три, но са много различни
- едното момче е с ДЦП, неговите долни крайници са доста увредени, ходи
изключително трудно. С него работя
индивидуално, като използвам съвсем
различна методика от тази за останалите. Работя и с едно момиченце, претърпяло инцидент на пешеходна пътека,
което е с пареза на десните крайници.
Третото дете е момченце от училище
„Луи Брайл” - то е от групата на децата с множество увреждания. Разбирате,
че е нужно с всяко от тях да се работи
по различна методика, съобразена със
специфичните им възможности. Моята
цел е да ги подготвя за участие в параолимпийски състезания.
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- Как успявате да усмирите учениците? Каква е Вашата тайна?
- Аз съм човек, който в началото не
храни големи надежди. С течение на
годините съм си създал, така да го наречем, своя методика. Най-важното е
дисциплината. На децата трябва да им
покажеш и докажеш, защото като само
им кажеш, те изобщо не те слушат.
- Какво бихте казали на нашите
млади читатели, които все още не са
успели да се реализират?
- Всичко зависи от самите тях. От голямо значение са личната мотивация и
най-вече желанието. Ако си кажеш „Мен
не ме вземат никъде”, отчаеш се и спреш
да търсиш - това автоматично означава,
че ти ще се провалиш. Ние нямаме избор
– искаме, не искаме трябва да живеем в
това общество и трябва да намерим начин
да е по-добре за нас и за тези, които са
до нас. Необходима е упоритост и дори на
моменти твърдоглавост. Трябва да направим поне това, което зависи от нас. Смятам, че човек, когато има желание, винаги
има начин... Има една поговорка, която аз
много харесвам – „Ти направи онова, което трябва, пък да става каквото ще”.

ВСЕКИ ДЕН МОЖЕМ
ДА НАУЧИМ НЕЩО НОВО
В съвременния свят, изпълнен с
различни предизвикателства, преливащ от информация и позволяващ
свободна комуникация благодарение на интернет, владеенето на чужд
език се оказва не просто полезно, но
дори необходимо. Прониквайки все
по-дълбоко в дебрите на непознатия
език, човек отваря за себе си една
нова вселена. Неописуемо е усещането, когато започнеш да разбираш
нещо, което допреди това ти е било
недостъпно и чуждата реч е звучала
само като звуков фон.

З

апочнах да изучавам английски
език още в края на 90-те, но по
обективни причини прекъснах за
повече от 10 години. Реших да се опитам
да продължа обучението си след откриването на Центъра за рехабилитация и
социална интеграция в София, където
благодарение на неговия директор бяха
сформирани групи за изучаване на английски език.
Поради дългото прекъсване ми се
наложи да започна почти от нулата, но
за няколко години успях да премина през
всичките нива на изучаване и достигнах
до нивото за напреднали, което също се
надявам да премина успешно.
През няколкото години на обучението си срещах прекрасни преподаватели с дълбоки познания и изключително
нестандартен подход към учебния процес. Последният от тях е Иван Виденов,
с когото се срещнахме през есента на
2016 година.
„Казвам се Иван Виденов, но нямам
нищо общо с политика Жан Виденов” –
така ни се представи Иван на първото

ни занятие и моментално разчупи леда.
Всички, малко или много, се притеснявахме от това как ще работим с нов
човек, как ще се справяме с учебния
материал и дали въобще ще си допаднем. Предполагам, че притеснението е
било от двете страни, но все пак ние,
курсистите, бяхме група и по някакъв
начин принадлежността ни към мнозинството смекчаваше първоначалното неудобство.
След известно време, когато се
опознахме, ние открихме, че Иван е
един изключително скромен, сговорчив
и добър човек, с когото се работи много
леко и приятно. Благодарение на тези си
качества, съчетани с преподавателска
строгост и професионализъм, той съумя да засили още повече интереса ни
към английския език и желанието ни да
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го изучаваме. Също благодарение на човешките си качества Иван съумя да преподнася учебния материал по възможно
най-достъпен и разбираем за нас начин,
намирайки винаги правилната схема за
активното ни участие в учебния процес.
Учебниците, по които изучаваме езика в различните нива, изобилстват от
картинки, графики и схеми, също както
и учебната тетрадка за практически упражнения. В този смисъл Иван се оказва
всеки път достатъчно изобретателен, за
да ни даде винаги най-точно описание
на тези визуално недостъпни обекти, и
съумява да ни упражнява, така че дори
и хората от групата, които имат остатъчно зрение, престанаха да се нуждаят да
поглеждат плоскопечатния текст.
Иван Виденов е роден през август
1972 година. Випускник е на Първа английска гимназия, а висшето си образование получава в УНСС през 1997 година.
Въпреки икономическото си образование, досега професионалният му
живот преминава в тясна връзка с английския език. Още като студент той започва работа в езиков център, а между
1996 и 1998 г. работи в радио „Витоша”
като водещ на спортно предаване. През
това време обаче не спира да преподава като частен учител, а също и в езикови школи.
През 1998 г. Иван е един от последните наборници от задължителната
военна служба и след като прослужва
деветте месеца, в продължение на три
години той продължава с преподаването на английски език - без постоянна
заетост. От 2002 до 2008 г. Иван работи в английската редакция на БНР като
преводач от български на английски. В
последващата година – 2008, работи в
Икономическа телевизия EBF, в редакция „Чуждестранни предавания”, където също превежда материали с икономическа насоченост от български на
английски. Следващите близо 3 години
преминават за Иван в свободна практика – частни уроци, докато през 2012
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г. той започва работа в сугестопедичен
център като преподавател по така наречената сънна методика.
След поредна година на частна
практика през 2015 г. Иван преподава в
частно британско училище в България,
където обаче не се задържа задълго.
През същата година постъпва на работа
в езикова школа „Сити”, където преподава и понастоящем.
През есента на 2016 г. в софийския
център за рехабилитация на незрящи се
освободи мястото за преподавател по
английски за по-високите нива, което и
доведе Иван Виденов при нас.
„Тук съм вече от година и три месеца
и съм доволен от работата и условията.
Заплащането е нормално, хората, с които работя, са приятни, така че стимулът
остава.”
- Като преподавател с богата практика, ти обаче не беше преподавал на
незрящи, чиито възможности за визуално възприятие на учебния материал на практика липсват. В тази връзка
- какво беше първото ти впечатление
от невиждащите курсисти? Притесняваше ли се?
- Никога не съм се притеснявал, когато става дума за преподаване, защото, както ти каза, имам опит. Занимавам
се с това от 1995 и съм работил с различни хора, които имат различен вид
мислене и различни възприятия. Да,
вярно е, докато започнах да се занимавам с незрящи, наистина нямах такъв
опит, но управителят на Центъра ме запозна доста обстойно с особеностите в
работата.
Това са хора, които са лишени от зрение, но за сметка на това те компенсират
с доста други неща – имат добра памет,
силно развито слухово възприятие и успяват да възпроизвеждат информацията, която им се предоставя. Да, няма
дъска, на която се пише, липсва визуализация на информацията, но това се
компенсира с добра памет. Информаци-

Сградата на РО - София, където се провеждат курсовете по английски език
ята тук трябва да се предоставя по-ясно
и артикулационно изчистено, за да бъде
правилно възприемана по слух, защото
слуховото възприятие е водещо в нашите занятия.
- Налагало ли ти се е поне в началото да обмисляш точно по какъв начин да поднесеш дадено упражнение
или да поставиш задача на обучаващите се, когато те са свързани с чисто
визуално възприятие?
- Тук в голяма степен курсистите
трябва да се превръщат в симултанни
или консекутивни преводачи. Специално аз по време на учебния процес чета
много текстове, които ние превеждаме
от английски на български и обратно, и
добрата слухова памет на обучаващите
се помага това да се случва достатъчно
ефективно.
- В момента преподаваш на курсисти от две различни нива. Смяташ
ли да се задържиш, за да приключиш
пълния курс на тяхното обучение?

- Тук нямам никакъв проблем с хората. Всички те са много коректни и приятни
и винаги се отнасят с разбиране. В известен смисъл сме доста гъвкави в комуникацията. Не сме имали проблеми с различните уроци и упражнения, които правим всеки път по различен начин. Така
че аз съм доволен. Това е едно предизвикателство да работя с незрящи. Да си
призная - дори не съм го подозирал, но в
живота човек трябва да е готов за всичко
и да приема всякакви предизвикателства.
- Наблюдаваш ли напредък при
курсистите от момента, когато започна да им преподаваш?
- Да, има положителна промяна. Хората доста обогатиха и продължават да
обогатяват речниковия си запас. Винаги
съм поставял голям акцент върху граматиката, така че и там има прогрес, а граматиката е изключително важна в усвояването на всеки чужд език.
Така че съм доволен първо от това,
което курсистите ми развиват като речников запас, и второ - по отношение на
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познанията им в граматиката. Оттук работим по други умения, свързани със
слушане, четене и писане на брайл.
- Като го спомена, според теб доколко има значение брайловата грамотност при незрящите, особено относно изучаването на чужди езици?
Поставям ти въпроса по този начин,
понеже съм наясно, че голяма част от
курсистите имат навика да записват с
диктофон…
- Доколкото имам лични наблюдения, хората, които владеят и ползват
брайл, са много по-систематизирани
в подготовката си, което е голям плюс.
Получавайки информацията, те я отразяват чрез писането, което пък им дава
възможност впоследствие отново да се
докосват до нея.
Напротив – тези, които не владеят
или не практикуват брайл, ще имат много
по-големи трудности с усъвършенстването и обогатяването на езика. Затова владеенето и ползването на брайловото писмо значително подобрява тяхната рецептивна способност и е голямо предимство.
- Мислиш ли, че имаш достатъчно
натрупан опит и практика, за да преподаваш английски език в специализирано училище за слепи деца?
- Да, все пак вече имам известен опит,
въпреки че в училище е много по-трудно,
защото хората в един клас са повече, а и
ценностната система е малко по-различна, както и личната мотивация.
Въпреки това, определено бих поел
подобно предизвикателство. Имам достатъчно самочувствие, че мога да го
правя и мисля, че бих се справил.
- Каква препоръка би отправил
към бъдещи чуждоезикови преподаватели на незрящи и към бъдещи курсисти?
- Първо бих ги посъветвал много
добре да се подготвят за отделните занимания. Второ – да са много добри в
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артикулацията. Преподавателите трябва по много добър начин да преработват
информацията, която получават от учебника или тетрадката, и постоянно да
държат курсистите нащрек – в дозирана
форма на стрес. В този случай стресът
е винаги продуктивен. Обучаващият се
трябва винаги да очаква, че може във
всеки един момент да бъде атакуван с
някой въпрос или задача за обяснение
или превод. Курсистът не трябва да се
абстрахира от урока, а да бъде постоянно активна част от него. Той трябва да е
много внимателен, много концентриран
и би било чудесно, ако може да преписва на брайл всичко, което чува.
Курсистите трябва да бъдат заливани постоянно с наличната информация
на езика, на който се обучават. Това може
да е четене на брайл, слушане на аудио
книги, учебни текстове, разговори, слушане на филми, песни и тъй насетне…
В заключение бих искала и аз
да кажа на всички, че владеенето на който и да било чужд език
е като притежаване на огромно
богатство, и повярвайте ми това не е просто клише. Езикът
ни дава информация, а който притежава информацията - той владее света. Такава е и житейската
максима на Иван Виденов - „Всеки
ден можеш да научиш нещо ново”.
Вярвам, че повечето от нас не
могат да не се съгласят с това.
Марина Петкова

Из живота на организациите
Добрич

14 февруари в „ХобиСклуб”

14 февруари в различните точки на
планетата се почита по различен начин,
затова ние отправяме нашия поздрав
към всички вас, приятели на „ХобиСклуб”
– Добрич: „Честит празник, скъпи приятели! Независимо кой от трите празника
почитате и сте решили да отпразнувате – на виното и веселието, на любовта
или на археолога! Бъдете опиянени от
любов, летящи от щастие, изпълнени с
фантазии и мечти, усмихнати, очарователни и влюбени в живота!”.
С усмихнати лица, приповдигнато
настроение и широко отворени сърца
се вляхме във веселото общоградско
Трифон-Зарезанско тържество. Още
от предния ден Данка Василева, Донка
Цонкова, Михаил Панчев, Марин Нико-

лов, Коста Димитров, Жана Петрова, Димитър Апостолов, Георги Милев и др. се
подготвихме за големите празници Трифон Зарезан и свети Валентин.
По стара българска традиция на
този ден се зарязва лозето, поливат се
корените на лозата с вино за берекет,
правят се венци от лозови пръчки и се
увиват на обръч. Това не е случайно.
От древни времена кръгът олицетворява Земята и Слънцето, жизнената сила
и плодородието. Нашата група лозари
също извърши този отколешен ритуал.
Напълнихме бъклиците с домашно вино
и Иван Тодоров ни поведе към общината
за срещата с кметския екип. На фона на
хубавата народна музика, изпълнена от
Добруджанския ансамбъл, кметът Йор13

Из живота на организациите
дан Йорданов приветства насъбралите
се граждани, като специално внимание
отдели на групата от „ХобиСклуб”. Пожела ни здраве и берекет, отпи глътка
вино от нашата бъклица, след което ни
покани в Етнографски комплекс „Старият Добрич”, където традиционно Царят
на лозарите (самият той) зарязва ритуално лозата и след това се провежда
награждаването от конкурса за най-добро домашно вино. На красиво украсена каручка с нагизден кон бе донесена
бъчва с червено добруджанско вино.
Всеки присъстващ получи по чашка от
кметското вино и въпреки дъждовното време, успяхме да се насладим на
празника, посветен на свети Трифон
Зарезан.
„ХобиСклуб” подготви изненада –
красива корона за Царя на виното, спечелил най-високата награда за винопро-

изводител на годината. Тазгодишният
победител е Петър Недялков. Местните
журналисти, жадни да отразят първи новината, го бяха заобиколили и го интервюираха, но председателят на „ХобиСклуб”
също успя да поздрави победителя и постави короната на главата му сред бурни
аплодисменти. Всеки с наслада отпи от
получилото най-високото отличие вино,
направихме си снимки с победителя и се
включихме в бурните хора и ръченици.
Празненството се пренесе в офиса на
„ХобиСклуб”, като танците и веселбата
продължиха. Награда за най-добър танцьор на класически валс и аржентинско
танго бе връчена на Георги Милев. За да
бъде по-сладък и по-весел празникът и
за доброто ни настроение се погрижиха
Веселина и Светльо Стоянови, които ни
дариха с много сладкиши и вино.
Иван Тодоров

За новите „Копнежи”
Драги читатели,
В края на годината излезе от печат
новата, шеста поред стихосбирка на поетичен клуб „Вдъхновение” към НАСГБ.
В нея са публикувани творби на 19 автори от десет града на страната.
На 18 декември 2005 г. на промоцията на стихосбирката „Хоризонти” решихме да създадем поетичен клуб, давайки си сметка, че поезията е любимо хоби
на много от нашите членове. Нарекохме
го „Вдъхновение”. Учредителите бяхме
12 души. Избрахме си ръководство в
състав – Калинка Ковачева - председател, и членове Аврам Аврамов, Лушка
Маджарова и Панайот Панайотов. Димитър Парапанов прие радушно идеята ни и го доказа с подкрепата си. Две
години по-късно през 2007 г. издадохме
„Искри в тишината”, 2009 г. - „Бряг на
любовта”, 2011 г. - „От силен вятър по14

несени”, 2014 г. - „Броеница шарена” и
през 2017 г. стихосбирката „Копнежи”.
Дълго време търсихме подходящо име
на сборника. Повечето от нас отчитаме обстоятелството, че чрез поезията
изливаме нашите чувства и надежди.
Пишейки, ние разкриваме искрени въжделения, преживени щастливи или тъжни моменти, правим равносметка на отдавна изминали дни. В повечето творби
струи оптимизъм към по-добро. Затова копнежът изпъкна като обединяващ
елемент в повечето стихотворения и се
наложи като заглавие на книжката.
Да не забравим да благодарим на
всички поети, които взеха участие с
творбите си! Приятно четене, скъпи приятели! Не на последно място - благодарности на г-н Парапанов и неговия екип за
отпечатването на сборника!
Калинка Ковачева

Из живота на организациите

Избрани произведения от стихосбирката
“Копнежи” на поетичен клуб “Вдъхновение”
ВНЕЗАПНА ЛЮБОВ
Ще дойда като пролетна стихия,
в момент, когато никой не очаква,
и прелестите свои ще разкрия,
разбулена от митове и тайнства.
За миг ще заслепя очите твои,
прехласнат цял от страст ще затрепериш
и обладан от чувства дивни, нови,
душата си пред мене ще разстелеш.
Ще ме докоснеш плахо, с притеснение,
а после изведнъж ще се затичаме,
за да избягаме от нашето съвремие
и скрити нейде,
без съмнение, да се обичаме!
Ангелина Кръстева
МЪДРОСТ
Отдавна мъдрите твърдят за любовта прегради няма.
Доказах го и този път дойдох, за да сме само двама!
Отдавна мъдрите твърдят,
че любовта е несломима.
По труден и опасен път
вървях към теб неотклонимо!
Отдавна мъдрите твърдят,
че любовта била греховна.
Възможно е, но само тя ни
извисява в миг върховен!
Отдавна мъдрите твърдят,
че любовта била сляпа.
Ала прекрасен е светът,
когато гледаш го с душата!

Отдавна мъдрите твърдят
за любовта, че е измама.
Не съм съгласна този път по-истинска от нея няма!
Веселина Стоилова

М.О.Л.
Море ли е морето,
ако не е море от огнена любов!?
Огън ли е огънят,
ако не е огън в море от любов!?
Георги Чернев
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Февруари – всичко е празник
Не зная друг месец в годината, изпълнен с толкова
фестивали, карнавали и награди за всякакви постижения.
Ако има – с радост приемам обосновани опровержения!
Февруари – древният месец на бог
Аполон Феб – богът на светлината и изкуствата в древногръцката митология, е
любимо време на света да празнува и да
възнаграждава плодотворните човешки
усилия, веселието, красотата, повика за
живот и ново начало.
Най-големият религиозен празник в
света Кумбх Мела в Индия завършва през
февруари, после идва Новата година в
Китай. Време, в което на тези две места,
събрали половината население на Земята, се честват слънцето, любовта, надеждата, щастието.
В Бразилия февруари Момо отваря
с големия ключ Карнавала в Рио и страната, най-голямата в Южна Америка, се
превръща в необятен дансинг. Карнавалите в Европа може да отстъпват по масовост и обилие на разголена плът (моля
ви, само защото е зима), но по добро настроение и оригинални идеи – никога!
Венеция, немските Фашинги, скандинавските празници на Фрейр, бога на слънчевата светлина и мира между хората.
У нас февруари е месец на кукерите – маскираните мъже, които гонят със
страшния си вид злите сили на зимата.
Всички обичат втория месец на годината, за да покажат какво са достигнали
през изминалата. Затова най-големите
награди за кино в света – американските Оскари, английските БАФТА, „Златна мечка” в Берлин – се раздават точно
сега. За тях звездите минават по червения килим, облечени според последния
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фешън повик, а този повик се прогласява в Италия, Франция и Англия точно
през февруари.
Аполоновият месец излъчва и десетки музикални и театрални фестивали
в Европа и по света. Кавалкадата повеждат в началото на месеца „Грами” –
най-известните и многобройни музикални награди в света.
Какво да кажем за баловете – Австрия трепетно чака втория месец на
годината, за да отвори всички възможни
салони и зали за валсиращи двойки от
цял свят. В родината на Щраус баловете през този месец са стотици, а най-известният – Балът в Щатсопера, се състои в невиждан блясък и разкош. Всяка
година в залата на прочутата опера се
разглобяват и изнасят всички столове, за
да се превърне тя в бално пространство.
Виена, въпреки многобройните си разходи по организацията, събира през февруари огромни приходи от желанието на
богатите и известните да се покажат, да
слушат музика, да се обличат и танцуват
в стил 19-и век. Не остана по-назад и София – тя също си има своя Виенски бал
през февруари. А защо не е софийски?
Може би заради стила.
Свети Валентин и Трифон Зарезан –
какво по-добро съчетание от двата празника на католическа и православна Европа, за да честваме и се порадваме на
най-омайните неща в живота – любовта
и виното.
Ира Антонова
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Виното е страстен
съзаклятник на Ерос

Споделено с любим човек в романтиката на топла нощ, неговата сила може
да извика неочаквани трепети и желание за устремно изживяване, изпълнено с топлината на запаления в камината
огън или със слънчевите лъчи на зората.
Виното ще ви увлече в своя въртоп като
буен планински поток, ще ви подхвърля
като малка хартиена лодка. Ароматът
на неспирния виновъртеж в голямата
тънкостенна чаша - съвършено гладка,
искряща в проблясъците от запалените
свещи, гали сетивата и събужда скритата
в ъгълчетата на устните усмивка, едновременно страстна и плаха. Премрежва
очите и притегля други устни, насъщни
като хляба. Капката, която се изплъзва
случайно, оставя гореща следа от загадъчни фантазии върху шията и пали желанието те да се превърнат в неусещани
досега изживявания.
Не едно сърце е проляло кръв заради силата на любовта и на червеното

вино. Не една сълза се е смесвала с неговия тръпчив вкус.
Всяко зърно грозде в този еликсир
е пило от най-жарките слънчеви лъчи
и от най-хладните дъждовни капки. Наслушало се е на безброй легенди, разказани от самодиви, запомнило е нежните
пръсти на берачките. Дъбовата бъчва
е вдъхнала мощта и искрящия цвят на
ферментиращия сок, тя е негова опияняваща и еротична похитителка. Самотна
и горчива, когато изгуби своя пленник.
Освободено и поело пътя към човешките желания, виното предава силата на
тайнствената си метаморфоза на възторжените си почитатели. С него лесно
може да попаднете в капана на омразата, на изневярата. Но пък виното ще ви
потопи в морето на радостта, страстта и
върховната наслада. Във вашите ръце
то може да бъде приятел, съратник, враг,
любим, отрова и лековит балсам.
Отворете бутилката и вдъхнете аромата на корк, пропит с минало. Налейте
и отпийте. Потокът вече потича в тялото
ви с вълни от светлина и огън. Червеното вино носи неустоимия и загадъчен чар
на кръвта, която поддържа живота ни и
заиграва при първата любовна тръпка.
То е способно да донесе моменти на
върховна наслада, която започва с приятно опиянение, после се стича вътре в
нас, кипва върху жаравата на страстта и
я кара да затрепти в неописуем ритъм.
Ира Антонова
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Целувката
Най-красивият знак за любов и приятелство крие своя
произход в дълбините на човешката, а дори и на животинската
еволюция. Тя не се възприема еднакво от всички цивилизации и
култури на света.
Според едни предположения целувката идва от връзката между детето и
майката, според други е „изобретена” от
маймуните. Днес тя се наблюдава при
някои видове примати.
Какво означава целувката?
При древните римляни тя била знак
на това, че някакъв договор е официално скрепен. За първите християни целувката в устата била израз на принадлежност към братята во Христе. Но Юда
превърнал този знак на любов и в символ на смъртоносно предателство.
Отначало християните завършвали с целувка молитвите, отправени към
Бога. По-късно този жест бил възприет
като прекалено интимен и целуването
по устата било подменено от целувка
по специално подготвените за целта молитвени дъсчици. Този тип целуване се
е запазило и до днес - целуваме например Евангелието или Разпятието, икони,
потири и други сакралии.
Известно е и целуването на крака, на
ръце, на пръстени, на земята, на заровете,
които да донесат успех на комарджията,
на купата на победителя от състезание...
В Европа целуването уста в уста
като израз на страст съществува открай.
Индианците обаче били потресени от такъв вид сексуалност, донесен от белите
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в Америка. Ескимосите търкат носовете
си в знак на любов, но също се отвращават от размяната на целувки. Както и
някои племена в Африка.
С целувката са свързани парадоксални закони. Например - тя може да
се окаже престъпление в щата Индиана, САЩ, където е забранено на мъж с
мустаци да целува човешко същество. В
Кънектикът пък не е разрешено жените
да бъдат целувани в неделя, а в Айова
шерифът може да арестува всеки, който
целува непознат.
Целуването, било то за сбогуване или
за добре дошъл, вече не е действие, което
можете да извършите на гара „Уорингтън”
в Северна Англия. Отскоро на гарата този
акт на близост е забранен и за да е по-ясно, са поставени забранителни табели,
представящи целуваща се двойка в профил, зачертана с червено. Според местната железопътна компания прегръщащите
се двойки предизвиквали задръствания.
Миналата година в Сантяго, Чили бе
поставен рекорд по едновременно целуване на най-много двойки, вписан в
книгата на „Гинес”. Общо 8890 души се
целували непрекъснато в продължение
поне на 10 секунди. Повечето участници
били на възраст около 20-те. Те подобрили предишния рекорд от 2000 г., по-
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ставен в канадската провинция Онтарио
с участието на 1588 двойки.
С целувката са свързани някои доста
любопитни научни факти.
Страстната целувка увеличава пулса
до над 100 и повече удара. Освен това
повдига нивото на хормоните в кръвта и
всяка целувка може да удължи живота
ви с една минута. Целувката гори 6,4 калории, заедно с това нормализира киселинността в устата, успокоява нервната
система и предотвратява стреса. Чрез
целувката обаче се предават и някои болести като херпес например. Колкото до
стотиците различни обменени бактерии
- за радост 95% от тях не са опасни.
Учените са ни подготвили нова шокова терапия за след свети Валентин. Американски биохимици от университета
„Ню Брънзуик” невъзмутимо разбулват
някои тайни за химията на целувката.
Те са стигнали до неочаквани резултати
- мъжете се привързват чрез целувката,
а жените - напротив. Биохимиците проследили изменението на концентрациите на хормона на близостта окситоцин.

При половината от мъжете концентрацията му се повишила, което е гарант,
че целуващият се е започнал да усеща
по-голяма привързаност към обекта, с
който обменя флуиди. Същевременно
дамите не само не увеличили нивата си
на окситоцин, но дори не останали на
равнището преди целувката. Спадът бил
значителен. Учените дават интересно
обяснение на факта, че мъжете предпочитат мокрите целувки с отворени уста.
Оказва се, че по този начин дамата получава на екс ударна доза от хормона
тестостерон, с който господата целят да
предразположат половинката за повече
интимност. Дали защото дамите усещат,
че това вероятно е нежно подъл метод
за „навиване” или причините са други, но
чувството за близост у жените намалявало след такива целувки.
Каквото и да внушават откъм лабораториите, целувката, без да се интересува от анализи и научни обяснения, е
най-добрият начин да изразиш страст,
любов или приятелство.
Ира Антонова
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Айфеловата
кула
Продължаваме нашата екскурзия
от миналия брой на списанието със
символа на Париж – Айфеловата кула.
Ще видим и пълноводната река Сена
от един от мостовете.

С

ена е река в Северна Франция,
която извира близо до град Дижон
и преминава през Париж. Влива
се в Атлантическия океан. Дължината
й е 780 километра. Сена е бавнотечаща плавателна река. Затова има важно
транспортно значение.
Париж се е намирал първоначално
на остров Сите, който е в река Сена.
Днес там е разположена катедралата „Света Богородица”.
Реката е място, което туристите посещават и си правят снимки за спомен.
Аз също се възползвах от тази възможност. Същото желая и на вас!
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Айфеловата кула е решетъчна кула с височина 324 м, приблизително
колкото 81-етажна сграда. Издигната е в
северозападния край на парка „Марсово
поле” в Париж, близо до река Сена.
Превърнала се е в един от най-популярните символи на френската столица
и Франция и е една от най-известните
конструкции и атракции в цял свят.
Построена е от Густав Айфел и неговия екип като входна арка на Световното
изложение в Париж от 1889 година. Първоначално е наречена просто „300-метровата кула”, но по-късно заслужено
приема името на Айфел, тъй като в конкурса взимат участие 107 претенденти,
а проектът на Айфел е един от първите
четири.
През януари 1887 г. Айфел, правителството и местните власти в Париж
подписват договор, съгласно който на

Айфел се предоставя за лично ползване
и експлоатация кулата за срок от 25 години. Строителството струва 7 800 000
франка, които се изплащат само с доходите от самата изложба, а последвалата
експлоатация на кулата се оказва доста
доходоносен бизнес.
Строителните работи продължават
две години, два месеца и пет дни. В тях
участват 300 работници. За бързия строеж способстват изключително висококачествените 1700 общи чертежи и 3629
детайлни скици с указани точни размери на над 18 038 метални детайли, съединени с два и половина милиона нита.
Нито една от частите не тежи повече от
3 тона, което облекчава издигането им.
Един от най-важните въпроси за Айфел е безопасността. Имайки предвид
мерките за сигурност тогава, забележителен е фактът, че само един работник е
намерил смъртта си при построяването
на кулата, което е изключително постижение за онова време.
Официално кулата е отворена за посещения на 6 май 1889 година.
До върха се стига по 1792 стъпала,
което е годината на обявяване на Първата Френска република. В построява-

нето й участват 50 инженери и около
300 работници. След поредица изчисления инженерите извиват подпорите,
така че кулата да устоява на ветровете.
Дори най-силните ветрове я отклоняват
най-много на 12 см. По-голямо влияние
има Слънцето - от нагряването металът
се разширява и може да има отклонение
до 18 см.
През 2006 г. на нея са се изкачили 6
719 200 души, а до 31 декември 2007 г.
общо 236 445 812. Посреща своя 250-милионен посетител през 2010 година.
През 2011 г. е посетена от над 7 милиона туристи, 75% от които чужденци.
Айфеловата кула, с първоначална височина от 312 м, остава най-високата
конструкция в света до 1930 г., когато
е построен „Крайслер билдинг” в Ню
Йорк, който я измества от тази позиция.
Височината й става 327 м на 8 март
2011 г. с поставянето на предавател за
цифрова ефирна телевизия.
Кулата има три нива, достъпни за
посетители. Изкачването до първите две нива става по стълбище или
с асансьор. Стълбището до първото
ниво, както и това от първото до второто ниво, има над 300 стъпала. До
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най-високото ниво може да се стигне
само с асансьор.
На долните две нива са разположени и ресторанти. В миналото е използвана за много научни експерименти, днес
служи като предавател на радио и телевизионни програми.
От създаването й насам тя е била
пребоядисвана 17 пъти или по един път
на всеки 7 години. Според нейния създател боядисването е гаранция за съхранението на металните конструкции.
Цветовете са били сменяни няколко
пъти: отначало кафяво-червено, след
това бежово-жълто и последно – бронзово. Използвани са различни нюанси,
за да може цветът да остане неизменен
за очите на зрителите. За да бъде боядисана кулата, са нужни 60 тона боя и
25 бояджии трябва да работят повече от
една година.
Когато Адолф Хитлер посещава Париж по време на окупацията през 1940 г.,
кабелите на асансьора са разсечени от
французите, за да бъде принуден Хитлер да се катери по 1792-те стъпала на
стълбището до върха, но той така и не
го прави. Частите за поправка е невъзможно да бъдат намерени по време на
войната. Остава изразът, че Хитлер покорява Франция, но никога не покорява
Айфеловата кула. Само часове след освобождението на Париж асансьорите заработват нормално.
Ето още интересни факти
за Айфеловата кула:
1. Айфеловата кула е построена за 2
години, 2 месеца и 5 дни – рекорд за тогавашното време. Официално е завършена на 31 март 1889 година.
2. Първоначално планът е бил тя да
издържи едва 20 години.
3. В края на 20-те и началото на 30те години на XX век кулата е била като
билборд – три от страните са били брандирани с реклами на „Ситроен”.
4. През Първата световна война Айфеловата кула е била много полезна,
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тъй като от върха й военните са можели
да изпращат сигнали директно към войските на фронтовата линия.
5. През зимата Айфеловата кула
се свива. Измервания сочат, че тя губи
между 4 и 8 сантиметра, когато температурите са минусови.
6. Днес Айфеловата кула привлича повече от 7 милиона туристи годишно. За сравнение - небостъргачът „Емпайър Стейт Билдинг” в Ню Йорк има около 3,5 млн. любопитни гости ежегодно.
7. Всяка вечер на всеки час по Айфеловата кула блещукат 20 000 премигващи малки лампички, като светлинното
шоу трае по 5 минути.
Нашата разходка в Париж ще продължи в следващия брой на списанието.
Дечко Гарбатулов

140 години

от Освобождението на България

Що е свобода?
„Свободата, Санчо, е едно от най ценните блага, с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито
тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се
жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което
може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и
изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е,
добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се
измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти
благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен.”
Мигел де Сервантес, из „Дон Кихот”
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Разказ на броя

Тест
Петко Абаджиев

Бяхме трима приятели, чакахме четвъртия, за да направим каре за карти.
Пиехме червено домашно винце, замезвахме със салам, но скучаехме. Тогава
единият от приятелите предложи:
- Абе толкова години си плавал в
търговския флот, я вземи раздухай някоя моряшка лакърдия. Ама я искам
хем смешна, хем истинска. Не искам
да е като рибарските и ловджийските,
щото моряшките не може да приличат
на тях.
24

Веднага в главата ми се появи една
такава история, но за миг се поколебах
дали да я разкажа.
- Истинска е, весела е, но не знам
дали ще ви хареса.
- Нищо, нищо, ти я давай, пък ние ще
преценим.
- Вижте, тая история е толкова истинска, че ще ви се стори измислена отначало докрай.
- Хайде бе, стига обяснения! Давай я
най-после!.

- Това стана още в първата година на
моряшката ми кариера. Бяхме в Дания
да разтоварваме. Свободни от вахта, решихме да се поразтъпчем на брега. Хапнахме в едно заведение за бързо хранене. А къде другаде, ако не на дискотека,
да идем. Млади бяхме и търсехме къде
да се разтоварим емоционално. Да, но
от всички млади аз бях най-младият.
Като такъв се оставих да ме водят старите морски вълци.
Нахлухме в дискотеката като шумна
и весела компания. А там скандинавците са тихи, културни, спокойни. Изглежда
бяха свикнали с моряшките компании,
защото никой от персонала на дискотеката не дойде да ни направи забележка.
Само дето местните младежи се подсмихваха снизходително.
Компанията се хвърли във вихъра на
танците. Аз като новобранец в професията предпочетох да наблюдавам отстрани. И тогава ги забелязах. Бяха две
местни момичета. Не танцуваха. Никой

не ги канеше. Бяха толкова високи, че не
смееха да излязат на дансинга. Стояха
самотни като мен отстрани, подсмихваха
се мило на всички и наблюдаваха танцуващите. Бяха много високи, може би около метър и деветдесет. Приличаха си, но
не бяха близначки. С дълги чупливи коси
до раменете двете блондинки бяха с характерната бяла кожа на скандинавки.
Лицата им бяха като напръскани с лунички. Големите им синьо-сиви очи, малките
нослета и устни ги правеха много симпатични момичета. Въпреки височината си,
имаха атлетични фигури. Това сякаш допълнително респектираше евентуалните им ухажори. Мислено им съчувствах.
Съчувствах им искрено, защото и аз бях
в тяхното положение. Не, че бях висок
като тях. Бях дребосък от 165 см, мургав
като цигане, че и кльощав на всичко отгоре. И аз като тях нямах самочувствие.
Всичко това сякаш ме сближаваше с тях.
Музиката спря и всички се върнаха
по местата си. Компанията ни пак се съ-
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бра, задъхана и развеселена. За това
пък всички се изненадаха от думите, с
които ги посрещнах:
- Момчета, вие сте престъпници!
- Чакай бе, какво ти става? Да не си
слънчасал? Това не са тропиците, тук е
Скандинавия.
- Не съм слънчасал, а се чудя на ума
ви. Защо никой от вас не покани тези
двете хубавелки?
- Ама ти луд ли си бе? Я ги виж какви камили са! Ти какво искаш - за смях
ли да станем? Като ти харесват толкова,
сам можеш да си ги поканиш.
Тук капанът за тях щракна, но в него
се оказах аз самият. Сега трябваше да
спасявам ситуацията, в която сам се натресох.
- Добре де, добре. Ще го направя, но
то ще е заради вас.
Не исках да се предавам без бой,
но трябваше да понеса последиците от
грешката си.
Двете датски девойки сякаш разбраха, че говорим за тях, защото се обърнаха към групата ни и ни гледаха усмихнато. Тръгнах към тях, сподирян от
окуражаващи подвиквания: „Ха така!”,
„Браво!” и „Горчиво!”. Това, последното,
много ме засегна. Когато застанах до
тях, се видях, че съм само до раменете
им. Колкото и да се повдигах на пръсти,
нямаше да мога дори да ги целуна. Затова зевзеците след мен завикаха още
по-силно: „Горчиво”. Ох, ако знаеха български, датчанките щяха да разберат на
какви подигравки съм изложен!
- Може ли да излезем навън, за да се
поразходим?
Датчанките се засмяха, сякаш точно
това са очаквали да чуят. Двете се разсмяха непринудено, после ме прегърнаха покровителствено през раменете
като награда за проявената смелост. Аз
от своя страна ги обгърнах през кръста.
За този жест получих одобрителни въз26

гласи от компанията ми. С периферното
зрение видях, че и датчаните се подсмихваха лукаво. Каква ли странна тройка
изглеждахме отстрани? И по скоро те,
отколкото аз, ме поведоха към изхода.
Навън сякаш си отдъхнах от напрежението. Започнахме разговори, придружени с много смях. Те се смееха на
моя английски, а аз, защото всичко ми бе
интересно и неочаквано. Така в един момент едната предложи:
- Хайде да се отбием у дома за по
едно горещо кафе.
Двете се спогледаха и избухнаха в
смях. Не казах нищо, защото нямаше
смисъл. Те така здраво ме бяха прегърнали, че се чувствах техен пленник. Не
можех да помръдна в това женско менгеме. „Всяко зло за добро – казах си прочутата поговорка. – Тъкмо ще разгледам
датско жилище и отвътре”.
Е, разгледах го. Всичко беше хубаво,
но… като за гиганти. Дали такъв е стандартът им, или всичко е поръчка? Аз
просто се губех в огромното кресло.
- Отивам за кафето – каза едната,
спогледаха се и отново избухнаха в смях.
Помислих си, че сигурно имат някакви кодирани знаци, които само те си знаят, и затова толкова често се споглеждаха и избухваха в смях.
Появи се и кафето. Чашата ми бе
колкото една нашенска каничка. Тия
хора живеят по други стандарти. Уплаших се от количеството кафе в нея. При
други обстоятелства бих пил това кафе
една седмица. Домакинята бе наблюдателна и затова добави:
- Не се притеснявайте. Кафето е без
кофеин.
Пак се спогледаха и се разсмяха. После домакинята каза:
- Искаш ли да разгледаш бижутата
на мама? Много са красиви.
Тя извади от джобчето си едно ключе
и ми го подаде.

- Не, не искам. Нищо не разбирам от
бижута.
После внимателно отклоних ръката с
ключето. Тя направи втори опит, но със
същия резултат. Тогава пъхна ключа в
джобчето си.
Бях не само мургав, дребен и слаб,
но и сръчен като джебчия циганин. В тон
с досегашните шеги реших да им покажа
тази сръчност. Незабелязано измъкнах
ключа, после се наведох уж за нещо и
показах ключа на домакинята.
- Това нещо като че ли е паднало от
вас?
Двете се спогледаха, но не се разсмяха този път. Сега тя не искаше да
вземе ключа от ръката ми.
- Ще го взема, когато разгледаш бижутата.
Ето, че пак се натресох в неудобна
ситуация. Нямаше как - трябваше да
сърбам кашата, която сам си забърках.
- Добре, къде е стаята?
- Ключето само ще те заведе в стаята.
Въздъхнах и с досада тръгнах към
коридора да търся стаята с бижутата.
Лесно я открих. Всички врати бяха с ключове в ключалките с изключение на една.
Този ключ беше в джоба ми. Отключих
и влязох. Беше спалня, но с размерите
на футболно игрище. Браво на датчаните! Не си играят на дребно. До спалнята
имаше тоалетка с тройно огледало. Под
него резбована дървена кутия. „Тук трябва да са” – си помислих и повдигнах капака.
Кутията бе пълна наполовина. В нея
имаше стандартни неща за такова място: обеци, гердани, гривни - сребърни и
златни. По-надолу забелязах венчални
халки, дамски и мъжки пръстени, игли
за вратовръзки, копчета за ризи. Всички
луксозни, разбира се. Масивните гривни
едва ли са златни. Всички блестяха, но
едва ли всичко е злато и сребро. Ако да

бяха истински, едва ли щяха да бъдат
толкова небрежно съхранявани. Затворих с досада капака - нямаше нищо интересно. Тогава видях няколко обелени
скилидки чесън около кутията. Нима датчаните имат такъв обичай като нашия?
Скилидка чесън против урочасване - ще
си взема една за доказателство, че съм
бил тук. Пъхнах я в джоба при ключа и
излязох от стаята.
Сега, когато подадох ключа, домакинята го взе. Пак се спогледаха и избухнаха в смях.
Увлечен от смеха и доброто настроение, не усетих как е минало времето.
Погледнах часовника и се изненадах от
напредването му. Наблюдателните домакини изглежда забелязаха учудената
гримаса на лицето ми, защото едната
попита:
- Какво става? Закъсняваш ли?
- Имам много малко време. Не искам
всички само мен да чакат.
- Нищо, близо сме и ще те изпратим.
В дискотеката бяхме посрещнати с
одобрителни възклицания. Момичетата
спряха до вратата. Потупаха ме приятелски по раменете и вдигнаха ръка за
сбогом на компанията ми.
То се знае, посрещнаха ме с любопитство:
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- Как е, как е, добре ли мина?
- Ами добре, как иначе!
- Ами датчанките добри ли са?
- Не, много добри са.
Тогава тарторът на групата се приближи и така ме тупна по гърба, че едва
не ме просна по очи:
- Браво бе, младок, справил си се, а
пък и датчанките си ги биваше. Аз пък те
мислех за смотаняк. Тази вечер ти ще си
героят на тайфата.
Да получа такава похвала от такъв
стар морски лъв си беше голяма работа.
Мина известно време и пак се показахме в този датски град. Воден от хубавите спомени, реших да потърся веселите момичета. Без колебание отидох в
дискотеката. Тя бе отворена, но бе рано
за посетители. Обърнах се към един служител:
- Идват ли тук все още две много високи и весели момичета?
- Да, но вече по-рядко. Омъжиха се.
- Бих искал да ги видя, но това сигурно вече няма да е възможно.
- А, защо? Та те живеят съвсем наблизо. Ето, ще ви дам адреса.
Вежливият скандинавец извади бележник и написа нещо. Пъхна листчето
в ръката ми.
Колебаех се. Омъжени, удобно ли ще
е? Бях чувал, че скандинавците и скандинавките не са ревниви хора. Но пък аз
съм от друг един полуостров и трябва да
имам едно наум.
Намерих лесно адреса. Но с празни
ръце някак си не върви. Няма по-универсален подарък за жената от цветята.
Застанах с разкошен букет в ръка и позвъних. Вратата се отвори рязко и… Бяха
двете огромни хубавици. Едната грабна
букета от ръката ми, помириса го с удоволствие и го притисна към гърдите си.
Другата, като видя, че няма втори букет,
ме грабна в прегръдките си и ме разцелува. После ме понесе навътре, сякаш
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бях любимата й кукла. Пусна ме в едно
голямо кресло и се настани срещу мен.
Домакинята се появи с красива ваза
в ръце и я остави на масата. Цветята в
нея наистина бяха много красиви. След
малко се върна с табличка, в която димяха чаши с кафе. То пак бе слонска доза,
но домакинята се усмихна и намигна съзаклятнически:
- Вече знаеш, че е без кофеин.
Така разговорът ни протече с много
шеги и смях. Навън започна да се смрачава и аз тревожно погледнах часовника.
- С колко време разполагаш? – попита домакинята.
- Час и половина, но реално е по-малко.
- На мен ми се искаше да те запозная с мъжете ни. Скоро ще се върнат от
работа. Има време за това.
Не, нямаше време. В коридора се
чуха гласове. Докато двете съпруги станат, за да посрещнат мъжете си, вратата
се отвори. На нея се появи един великан,
който ме видя и прихна в продължителен
смях. Тогава две други огромни ръце го
отместиха от вратата и до него застана
още един Гъливер. Като ме видя, присмехулниците станаха двама. Погледнах към
жените, неразбиращ нищо от ситуацията.
Тогава единият гигант попита:
- Той знае ли?
Жените кимнаха отрицателно.
- Е, тогава аз ще му кажа.
Двамата мъже седнаха до мен. Сега
на масата се появиха чаши с хубава датска бира. Разквасихме усти, защото сигурно ни предстоеше важен разговор.
- Аз ще започна, а ти ще ме поправяш, ако греша – каза домакинът и започна. – Нашите жени са големи веселячки. Всичко започнало от една шегичка. Решили да пробват ухажорите си.
Пращали ги да разглеждат бижутата на
майките си. А те, бижутата, всички до
едно фалшиви. После проверявали тях-

ната наличност. Ако липсвало нещо, те
се смеели. Ако са налице, пак се смеели,
защото се радвали, че са попаднали на
добър човек.
Домакинът посегна към бирата. Приятелят му се възползва от паузата и каза:
- Сега аз продължавам. И така до момента, в който решили, че им е време да
се омъжват.
- Стига ти толкова. Аз продължавам.
Тук всички избухнахме в смях.
- Тогава двете приятелки разбрали,
че шегичката им е един безпогрешен
тест за разпознаване на доброто и злото
и на лъжата от истината. Тогава започнали да пресмятат добрите хора. Да, ама
те не били много.
Разказвачите пак се смениха.
- Ние си мислехме, че сме си избрали жените. Всъщност те са ни избрали.
Помогнала им е шегата-тест.
Тук всички се разсмяхме.
- Сега имаме отлични съпруги и семейства. Живеем весело и задружно
като истински приятели.
- Но каква е моята роля в това? Защо
ми се смеехте? – това успях да попитам
в една от кратките паузи.
Всички избухнаха в смях от моята
недосетливост.
- О, ти си особен случай.
- Но какво ми е особеното?
След този въпрос смехът стихна и
вече съвсем сериозно домакинът продължи:
- Ти наистина си уникален случай.
Те са нямали такъв мургав и дребен
ухажор. Ти единствен си се държал еднакво с двете, без да проявиш предпочитание към една от тях. Това много ги е
затруднило в оценката за теб. Не си взел
от лъскавите ламаринки, но си взел чесънче за доказателство, че си бил в тази
стая. А накрая си го изял.
- Ами какво друго ми оставаше? Това
ми бе утешителната награда.

Отново всички се смяхме до насита.
Домакинята донесе нови чаши с пиво,
охладихме страстите и домакинът продължи.
- Ти издържа теста. Ние знаехме за
теб от жените ни. Приехме те като член
на нашата компания, без да сме те виждали. Затова, когато те разпознахме,
много се зарадвахме. Тези, които издържат теста, са добри и честни хора. А знаеш ли колко човешки съдби са съсипани
само защото не различават доброто от
злото и истината от лъжата?
Така се разделих със своите датски
приятели. Сега знам, че викингите не са
студени и затворени в себе си хора. Те
могат да бъдат весели, добри, честни, с
висок морал и интелект. Вдигнах поглед
към приятелите си край масата. Те седяха доста смълчани и умислени.
- Хареса ли ви разказът ми?
- Хареса ни.
- А смешен ли е?
- Смешен е.
- Ами защо не се смеете тогава?
Стояха с наведени глави и аз се досетих. Решавали са теста мислено. Не
са го издържали и сега преживяват неуспеха си.
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Спортна слава

ТОПКА СЪС ЗВЪНЧЕТА НИ
ДОНЕСЕ СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
„Имахме си правило - биехме, за да ни уважават”,
казват Димитър и Цвятко Боевски
Ако попитате някой запалянко кои са най-големите спортни успехи на
страната в последните 40 години, вероятно веднага ще се сети за бронзовите медалисти по футбол в САЩ през 1994 г. или плеядата от шампиони
от олимпиадите през 1988 г. в Сеул и 1992 г. в Барселона. Наред с тези
постижения обаче страната ни има и друг, не по-малък повод за гордост.
Преди 40 години няколко пловдивчани извоюват сребърен медал на европейското първенство в Полша по голбал - спорт, предназначен за хора със
зрителни увреждания.
„За да си шампион, трябва да имаш
добър слух, хубава ориентировка и пъргавина”, посочват Димитър Трифонов и
Цвятко Боевски и показват топката, останала за спомен от онези славни времена. Тя е по-голяма от футболна или
баскетболна. Диаметърът й е 29 см, а
теглото - 2 кг и 100 грама. Изработена
е от специална гума, а вътре има малки
звънчета, за да се чува от играчите, докато се движи по игрището.
Димитър и Цвятко се увличат по
спорта още като младежи. В училище обичали да играят футбол, за който вместо топка били пригодили плоски
пластмасови шишета. И за да се чуват,
ги пълнели с капачки.
„Оттук-оттам чувахме, че по Запада
имало топки със звънчета. Мислехме, че
са за футбол и могат да се ритат. Затова
с останалите момчета събрахме пари и
си поръчахме една от Сърбия”, спомня
си Цвятко. По онова време - 1971 годи30

на, топката струвала 20 лева или една
трета от минималната заплата. Като
пристигнала обаче, бъдещите шампиони останали изненадани - кълбото било
кораво и тежко и не ставало за ритане.
„Свързахме се с тях и те ни обясниха, че
не е за футбол, а за някаква ръчна игра.
Ала и те не знаеха правилата”, смее се
Димитър. Така на помощ се притекъл
покойният вече Тодор Николов, който отговарял за спорта на незрящите в
Пловдив. Заедно със Стефан Стефанов намерили правилника от Съветския
съюз. И 1973 г. у нас се провежда първото републиканско първенство по голбал,
спечелено от пловдивския тим. В следващите години пловдивчани отново стават републикански шампиони. „Имахме
си правилото – биехме, за да ни уважават”, обобщава успехите Димитър. През
1977 г. дошло писмо от Европейския
съюз на слепите, с което канят страната ни на европейско първенство по лека

атлетика и дисциплината ролбал. „Оказа
се, че това е разновидност на голбала,
но в отбора освен тримата незрящи има
и двама, които виждат. Така виждащите
само хвърлят, а незрящите пазят. Това
беше нещо съвсем ново за нас”, спомня си Цвятко. Веднага започнали тренировки и през август вече имало съставен
национален отбор, който тренирал 20ина дни на стадион „Лаута” и след това
заминал за полския град Познан. Освен
Димитър и Цвятко в него влезли Методи
Андонов от Варна (вратар), Христо Косев от Дряново и Методи Ников от София (хвърлячи). А треньор на националите станал пловдивският наставник Димитър Паскалев, който бил много добър
учител, специалист по ръчни игри.
На европейското нашият отбор се
паднал в група с Белгия, Англия и Чехия и се играело по системата всеки
срещу всеки. В първия мач срещу Белгия момчетата паднали в последните

секунди с 3:4. Още в следващата среща
обаче българите се съвзели и разгромили Англия с 14:1. Чехите пък били с 8:2.
„Въпреки всичко вечерта англичаните
дойдоха при нас и ни подариха по един
техен екип”, казва Цвятко. На полуфинала се срещнали с германците, които
победили с 10:5, а на финала отново се
изправили срещу белгийците. Нашите
повели с 2:0, но след това отстъпили 7:2. „Когато бихме германците, техният
треньор ги затвори в залата и до късно
ги утрепа от игра. Това немци и то от
Западна Германия да паднат от българи... Голяма работа”, отчита Цвятко. Парична награда за отбора ни нямало, но
всички се отнасяли към тях с огромно
уважение. В България ги посрещнали
като звезди, а медалите останали спомен от брилянтната игра.
Добринка Димова
Използван източник – в. „Марица”
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ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА
СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми госпожи и господа,
Управителният съвет на Съюза на слепите в България
на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел свиква ІII заседание на
ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
на 21 - 23 май 2018 г. в Почивна станция „Поп Харитон” - Дряново.
Начален час на заседанието - 9.00 часа на 21.05.2018 година.
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2017 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2017 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2018 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2017 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на
търговските дружества на ССБ през 2017 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2017 г.
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2018 г.
8. Прогнозни промени в структурата на разходната част на бюджета на
ССБ през следващите 10 години.
9. Организиране на дейността по отдаване на съюзно имущество под наем.
10. Изменение на Устава на ССБ.
11. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Национално общо
събрание на ССБ.
Васил Долапчиев,
председател на ССБ
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