ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на
слепите

На 16 и 17 август 2008 участвах в IV Форум на жените с увредено зрение, проведен непосредствено
преди VII-та Генерална асамблея на Световния съюз на слепите. И двете събития се състояха в Женева,
Швейцария.
Форумът се проведе в "Конгресния център" на Женева, с участието на около 150 представителки на
женските движения и организации от националните държави от всички континенти.
Приветствени слова към участниците отправиха: Уилям Роуланд - тогавашен президент на ССС, г-жа
Мериан Даямънт от Австралия – първи вицепрезидент, г-жа Кристина Фасер – председател на
Федерацията за хора със зрителни увреждания в Швейцарската конфедерация.
През двата дни се изнасяха интересни и полезни доклади по определени теми, свързани с мотото, под
което минаваше форумът, а именно: "Световен съюз на слепите: промяна в тълкуването на понятието
да бъдеш сляп – да заемем своето място в света."
След всеки доклад се сформираха работни групи, в които се дискутираха оживено въпросите и
проблемите по съответната тема. След това, всички участници се връщахме в Пленарна зала за
обобщение и обединяване на различните мнения от работните групи. Комисията по
проекторезолюциите обобщи мненията и форумът прие следните резолюции, които да бъдат гласувани
от делегатите на асамблеята.

Ето накратко взетите резолюции на форума:
Равно участие на половете в Световния съюз на слепите.
Въпреки че ССС спазва прилагането на истинска демокрация чрез балансирано равно участие на
половете в неговото ръководство, националните членове имат отговорността да го осигурят наистина и
да наредят на регионалните ръководства да разработят програми за обучение на незрящи и зрително
увредени жени за следващите 4 години, позовавайки се на решението на ръководството на ССС, и
също така да разработят Контролни указания за обучение. Те също така трябва да набират, обучават и
задържат жени в ръководните места, като организират съответните улеснения и указания за тяхното
участие. Трябва да изпращат с равно участие – мъже и жени – делегации на Генералната асамблея през
2012 г., включително председателят на съответния национален комитет и комисия да изпратят
представителки от националния женски комитет на следващия Форум на жените, организиран от
Световния съюз на слепите.
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания вече влезе в сила и включва специални
указания за момичетата и жените. Много важно е, че ССС, в своите усилия да прилага Конвенцията,
обръща специално внимание на правата на незрящите и слабовиждащи жени и момичета. Служителите

на ССС трябва да създадат Комитет в сянка, който да контролира изпълнението на правата на
незрящите и слабозрящи жени и момичета в рамките на Конвенцията на ООН. Той трябва да събира
информация и практика в обучението, които се прилагат в регионалните организации на ССС, за да
обучава жените.
Тук ще кажа, че е необходимо НСХУ, където членува и нашият съюз, да настоява за по-бързо
ратифициране от Парламента на Конвенцията от ООН.
Следващата резолюция се отнасяше до повишаване на здравната култура, разширяване на
информацията по отношение и на половата култура за предпазване от ХИФ и СПИН. Световните
проучвания показват, че зрително увредените жени и момичета са подложени на по-голямо сексуално
насилие от зрящите. Затова се счита, че трябва да се вземат мерки за повишаване на образованието и
обучението на здравна тематика за незрящите жени и момичета.
Друга резолюция се отнасяше до създаване на женски организации, които да формират лоби в
правителствата на националните държави за по-правилно решаване с нормативна база на проблемите
на жените и момичетата със зрителни увреждания.
Предложените от форума резолюции бяха внесени за приемане от Генералната асамблея.
На 16 август, след приключване на работата на Форума за деня, късно вечерта участвах в проведеното
първо заседание, "лице в лице", на Стиринг груп по въпросите на жените с увредено зрение към Съюза
на слепите в Европа.
В заседанието на Европейската комисия участваха Биргита Бокланд – генерален секретар ССЕ, както и
г-жа Кики Нордстрьом – бивш президент на ССС.
Разисквахме "Стратегическия план за работа на Стиринг груп" за следващите 4 години. Обсъжда се и
въпросът за сформираната мрежа на европейското движение на зрително увредените жени и други
въпроси, касаещи работата на Стиринг груп.
Живка ПАВЛОВА

Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София

Най-сетне избрахме председател на РКС
На 2 ноември бе проведено второто за тази година извънредно Общо събрание на пълномощниците от
район София с единствена точка от дневния ред – избор на председател и при необходимост попълване
състава на РКС.
То на нас си ни стана навик, де!
На събранието като гости присъстваха председателят на ССБ Васил Долапчиев, д-р Иван Янев и
Хюсеин Исмаил – председател на фондация „Хоризонти”.
От 92-ма пълномощници присъстваха и бяха регистрирани 68.
В началото председателят на ССБ награди за дългогодишна дейност в ССБ със сребърни значки
председателя на ТСО „Оборище” Милка Иванова и Иван Тасев от ТСО „Люлин”. След това
събранието пристъпи към същинската си работа.
Определена бе комисията по избора в състав: председател - Надя Томбушева и членове - Пламен
Бакърджиев и Соня Захариева.
С цел по-голяма експедитивност прието бе изказванията да продължават не повече от 3 минути.
На пълномощниците бе дадена думата за изказвания и издигане на кандидатури.
Няма да се спирам подробно върху направените изказвания и размяната на реплики между някои от
пълномощниците - подобни реплики присъстват почти на всяко събрание в организацията на всички
нива. В голямата си част тези изказвания се отнасяха за една вече затворена страница, а именно казуса
около г-н Дубина, който присъства на събранието като пълномощник, но чиято кандидатура не бе
издигана.
Вероятно хората, които го подкрепяха все пак се поучиха от горчивия си опит, а и Общото събрание на

ССБ вече се произнесе по този въпрос.
От направените предложения се оформиха 3 кандидатури за председател на РКС. Предложени бяха
Любомир Янкулов – временноизпълняващ тази длъжност до момента, Марин Матев и Валерия
Тодорова.
Интересно бе, че пълномощниците с поведението си показаха, че действително слабо познават Устава
на организацията ни, тъй като при решаването на въпроса какъв ще е начинът на гласуване не отчетоха
факта, че Уставът ги задължава да проведат избора чрез тайно гласуване и само ако 2/3 от
присъстващите гласуват за явен вот той може да бъде осъществен. Наложи се това да им бъде
разяснено от председателя Васил Долапчиев и в крайна сметка изборът бе проведен чрез таен вот.
Още на първия тур отпадна кандидатурата на Валерия Тодорова. Вероятно, защото тя е малко позната
на по-голямата част от пълномощниците и поради тази причина получи едва 9 гласа.
На втория тур за председател на РКС бе избран Любомир Янкулов, който получи 38 гласа, с 10 гласа
повече от опонента си Марин Матев.
Изборът на Любомир Янкулов наложи и последващ избор за попълване на състава на РКС. Издигнати
бяха кандидатурите отново на Валерия Тодорова и на Любчо Василев - млад човек с висше
образование, който бе и избран за член на РКС.
Препрочитайки материалите си от последните 2 години, виждам, че в края на всеки от тях има
пожелания за ползотворна работа и за прекратяване на проблемите в софийската РСО. Надявам се този
път страстите вече наистина да се укротят и нещата в организацията да потръгнат, защото тази
организация е създадена да работи за всички нас и в името на тази работа нека членовете на
ръководството й най-сетне си подадат ръка и нека се стремят да бъдат наистина полезни, а не да
отстояват някакви свои лични интереси и изясняване на междуличностни отношения. Истината е, че с
избора на Асен Алтънов за председател на РСО София тази организация действително се раздвижи и
заработи и много от съюзните членове от София вече усещат на практика резултатите от дейността й.
Нека целта на всички да е ползотворната работа, а не желанието за личностно надмощие и
реализирането на (извинявам се за израза) нездравите им амбиции.
Марина ПЕТКОВА

ГОДИШНИНА Необикновеният човек академик Лев Понтрягин

Тази година се навършват 100 години от раждането и 20 години от смъртта на световноизвестния сляп

руски учен, академик и доктор на физико-математическите науки Лев Семьонович Понтрягин
(1908-1988).
Л. С. Понтрягин е роден в Москва на 7 септември 1908 г. В резултат на тежка травма той загубва
зрение на 13 годишна възраст.
През 1923 г. учи в училище за слепи деца. През 1925 г. завършва средно образование в частно училище
за зрящи и след като полага успешно приемен изпит постъпва в Московския държавен университет в
математическия факултет и го завършва през 1929 г. Интересно е, че Понтрягин само слуша, той не
записва и не конспектира лекциите. Неговият принцип на учене е да изслуша лекцията, да я запомни и
вкъщи да я премисли. Този принцип е изисквал, разбира се, необикновена памет и вътрешна воля.
След завършване на университета постъпва за аспирантура и предсрочно защитава дисертация за
докторска степен "доктор на физико-математическите науки". След защитата на дисертацията през
1935 г. е утвърден за професор.
Л. С. Понтрягин ръководи катедрата "Оптимално управление" към факултета по изчислителна
математика и кибернетика в Московския държавен университет и едновременно с преподавателската
дейност в университета от 1935 г. той извършва интензивна научна дейност в математическия
институт „Стеклов” към Академията на науките на СССР. През 1939 г. Понтрягин е избран за
член-кореспондент на Академията. През 1941 г. получава държавна награда за труда си
"Непрекъснатите групи". През 1958 г. е избран за академик и става действителен член на Академията
на науките на СССР.
Академик Понтрягин е автор на повече от 70 научни труда по топология, теория на обикновените
диференциални уравнения и теория на колебанията. За цикъла научни работи за обикновените
диференциални уравнения и тяхното приложение в теорията на оптималното управление и теория на
колебанията през 1962 г. получава Ленинска награда – една от най-високите в СССР. За
изключителните му заслуги в развитието на науката през 1969 г. той е удостоен с почетното тогава
звание "Герой на социалистическия труд".
Академик Понтрягин е учен с огромен диапазон и най-широк математически кръгозор. Неговите
основни постижения са в развитието на алгебрата, геометрията, топологията, диференциалните
уравнения и теорията за оптималното управление.
Понтрягин, работейки в областта на автоматичното регулиране и теорията на колебанията, достига
изключително забележителни успехи, а в областта на диференциалните уравнения и тяхното
приложение той създава своя оригинална школа.
Ученият пряко не се занимава с проблемите на космоса, но разработените от него математически
теории позволяват решаването на сложни задачи в космическите полети. Пред XV-я международен
конгрес по астронавтика през 1964 г. във Варшава световноизвестният професор в областта на
космонавтиката Б. Бебек от Белгия докладва, че благодарение и въз основа на теориите на Понгрягин е
успял да изчисли условията за оптимални космически полети с многократно включване на двигателя.
Научните трудове на Лев Понтрягин са преведени на английски, френски, немски, китайски и други
езици и намират приложение в много публикации във всички страни на света.
Академик Понтрягин е почетен член на Лондонското математическо дружество, на международната
академия по "Астронавтика", на Академията на науките на Унгария, почетен доктор е на Салфорския
университет в САЩ.
За своите изключителни заслуги към науката иначе скромният човек Лев Понтрягин е награждаван с
две държавни награди, ордена "Ленин" и много други ордени, медали и почетни звания.
Владимир ЖЕЛЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Харманли

Общината се ангажира с безплатен превоз на инвалиди
„Ангажирам се да разговарям с превозвачите в общината преди предстоящия конкурс за автобусните

линии, дали ще могат да издават карти за безплатен градски транспорт за инвалидите. Освен това ще
проведем разговори и с таксиметровите превозвачи каква е възможността да возят безплатно хората с
увреждания.”
Това заяви секретарят на Общината Красимира Димитрова миналия петък на годишното Общо отчетно
събрание на местната организация на Съюза на слепите. Изказването й бе продиктувано от изказано
мнение на млада сляпа жена как й се налагало почти всеки ден да дава по 6 лв. за такси, за да се
придвижи до работното си място и обратно.
„Ако това стане факт, вие ще бъдете първата община в България и аз ще популяризирам това в цялата
страна” - въодушевен бе председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, който
уважи събранието на харманлийските членове.
Сред гостите още бе и председателят на районната организация на слепите в Стара Загора Дина
Желева, която се изказа доста ласкаво за работата на харманлийци, за прозрачната им финансова
отчетност и дейност.

Самото събрание започна с литературно-музикална програма, изнесена от възпитаниците на ЦДГ
"Детски свят", чиито изпълнения предизвикаха умиление и усмивки по лицата на членовете на съюза.
Те бяха поздравени още и с авторски стихове от директорката на градината и активно работещ член на
БЧК Мария Желязкова.
Докато хлапетата галеха и се снимаха с единственото в града ни куче-водач Амбра, собственост на
Мариана Латева, музикални поздрави към своите колеги отправиха и членове на съюза. От отчетния
доклад за изминалата година стана ясно, че ръководството на тукашната организация, която обхваща
общините Харманли и Симеоновград, е намаляла с 27 члена, чиято памет бе почетена с минута
мълчание, и днес наброява 212 души.
Въпреки че болшинството от тях, освен слепотата, имат и други болежки, които ги задържат на легло,
останалите участват активно в различните мероприятия, организирани от ръководството на местния
съюз. Бяха споменати няколко екскурзии, включително и такива до известни манастири и градове в
страната, походи до крайградски местности, участие в различни състезания. Така например Петко
Абаджиев е спечелил регионалното състезание в Стара Загора по четене и писане на брайлова азбука, а
самодейците от съюза завоюваха първите места преди около месец във Варна, където се проведе
международен фестивал. Незрящите изказаха и своята благодарност към общинските управи в
Харманли и Симеоновград, които откликвали на техните молби за помощ.
„800 000 са хората с увреждания в България, като повечето от тях имат над 50% увреждания. Ние си
преследваме нашата цел - защитата на правата на слепите, но трябва да призная, че това наистина е
трудна задача. Съвсем скоро ни предстоят срещи със здравния министър, на които да дискутираме
основни въпроси за лечението на слепите. Освен това искаме среща и с други министри, за да
поставим друг много важен проблем - реализацията на младите хора от нашия съюз” - заяви пред

харманлийските членове Васил Долапчиев. Той се съгласи с изказаните мнения за тромавата
процедура ТЕЛК и за некачествените здравни услуги оказвани на хората с увреждания, както и за
безпаричието на съюза.
Като пример той посочи социалната политика на Швеция, Дания и Норвегия към инвалидите, а в
Испания Съюзът на слепите дори ръководел държавната лотария - право дадено му още от времето на
Републиката през 1936 г. Затова и съюзът там разполагал с много средства, които се разпределяли за
социални придобивки на членовете му. От други изказани мнения пък стана ясно, че българите, в това
число и харманлийци, не са съвсем толерантни към незрящите и въобще към хората с увреждания.
„Бавно и постепенно ние трябва да се интегрираме към зрящите и да им покажем, че можем да бъдем
полезни” - призова Долапчиев. Той предупреди, че при всички случаи световната финансова криза ще
удари първо хората с увреждания, като предположи, че по всяка вероятност някои от социалните
придобивки ще бъдат спрени.
Присъстващите се интересуваха и от програмите за социален асистент и домашни помощници, но
никой от дирекция "Социално подпомагане", които бяха поканени на събранието, не присъства, за да
им отговори.
Таня ЧАВДАРОВА

Добрич, Да се запознаем

Да се запознаем
Ние сме НПО на хора със зрителни увреждания, създадена на 27.06.2000 в град Добрич от интереси
подсказани от самите хора с увреждания. Регистрирани сме по ЗЮЛНЦ за осъществяване на
обществено полезна дейност. Към момента членската маса на сдружението наброява 134 човека. В
това число 55 са със зрителни увреждания, а останалите 79 с друг вид увреждане, наши приятели,
поддръжници и доброволци.
Офисът на ,,ХобиСклуб’’се помещава в общински, нежилищен имот, предоставен ни безвъзмездно,
намиращ се в град Добрич, улица ,,Любен Каравелов’’№55. Разполагаме с много добра материално –
техническа база, изградена въз основа на досега осъществени проекти. Работим с 4 бр. компютри, 3
бр. принтери и други офис техники. Ползваме капацитета на доброволците към НПО "ХобиСклуб’’ предимно млади и амбициозни хора.
Също така притежаваме богат библиотечен фонд с най-новите постижения, насоки, нормативни
уредби и изисквания за качествено предоставяне на социални услуги, съобразно българското
законодателство и европейските изисквания.
Имаме изградени и поддържаме контакти с множество НПО в социалната сфера от България и
страни членки на ЕС /Белгия, Швейцария, Румъния/.
На 4.11.2008 открихме "HOBBYSHALL" – зала за литература и изкуство, където нашите членове се
изявяват, развиват своите таланти и повишават своето самочувствие.
За контакти с нас;
Skype: hobisklub1
E-mail: hobisklub@mail.bg
Тел: 058 / 62 22 28; 83 43 63
Иван Тодоров – председател
0888 55 86 13 и 0894 94 52 52

Добрич, Вести

Денят е 18 октомври 2008 година. С автобус, отпуснат от ръководството на община Добрич,
певческата група "Пей сърце", представяща ТСО Добрич, с ръководител Кирил Сотиров отпътува за
град Варна. Целта е да участваме в 14-ия национален фестивал за стари градски песни, шлагери и
български фолклор.

По обяд пристигнахме в Двореца на културата и спорта във Варна. Облякохме носиите и с вълнение
очаквахме часа на представянето.
Около нас се рояха пъстроцветни групи от различни краища на страната с богат опит за изява в такива
форуми. На сцената се редуваха различни състави с разнообразен репертоар.
В късния следобед с хороводна стъпка, питка в ръката и житни класове се представихме на сцената.
Още по средата на първата песен се чуваха овации и ръкопляскания от публиката. Това продължи и
при втората песен и при песента на Мария Минева. Изненадата беше още по-голяма, когато певческата
група беше поканена пред журито и наградена с грамота и приз за участие в националния фестивал
"Листопад на спомените" Варна 2008. Публиката ни изпрати с ръкопляскания, ставане на крака, сълзи
на очи и овации "браво".
Изказваме сърдечна благодарност на участниците в състава на певческата група "Пей сърце" - Мария
Минева, Митка Калчева, Маринка Петрова, Еленка Димитрова, Паунка Пеева, Злата Златева и Жека
Иванова.
Щастливи от представянето се завърнахме в Добрич с намерение за още по-упорита работа при
провеждането на репетициите и за оше по-големи успехи в бъдещите изяви.
Паунка ПЕЕВА
***
На 10.11.2008 РО на сляпо-глухите в Добрич се събрахме на мило тържество. Поводът бе 13 ноември Световният ден на незрящите хора. На този ден с уважение си спомняме за Луи Брайл, Олга
Скороходова и Хелън Келър. Напомняме на управниците и обществеността, че нас ни има и сме като
всички останали. Никой не е застрахован в реалния свят. Ние също имаме своите мечти и идеали.
Слънцето грее еднакво за всички.
Клуб "Детелина" едва побра членове и гости дошли да празнуват. Проведохме кръгла маса на тема:
"Хелън Келър - вчера, днес и утре". Гости на тържеството бяха: Кристина Димитрова и Силвия
Кръстева - преподаватели от ЦСРИ Добрич, Мария Георгиева - организационен секретар на
Сдружение "Надежда" на инвалидите, незрящи членове от ТСО на слепите и др.
Председателката Калинка Ковачева приветства присъстващите и изнесе кратко слово, свързано с
живота на Хелън Келър. Техническият секретар Петя Митева прочете доклад на тема - "Хелън Келър вчера, днес и утре". Проведохме викторина с интересни въпроси и още по-интересни награди.
Запознахме членовете на организацията с Протестната нота на национално представените организации
на и за хора с увреждания, по повод митинга провел се през същия ден в София.
След деловата част отпразнувахме рождените дни на Гинка Русева и Янко Златев. Те получиха много
цветя и подаръци. Поздравихме ги със стихове и песни, Пожелахме им много здраве, бодър дух и
дълголетие.
Скъпи приятели, нека да излезем от "черупките" си, да реализираме сбора от възможности, които

имаме, за да живеем достоен и равноправен живот!
Светът върви напред, не само благодарение на огромните крачки на своите герои, но и на съвкупността
от малките крачки на всички честни труженици.
Калинка КОВАЧЕВА

Чирпан

Един щрих от живота на ТСО Чирпан ще ви направи съпричастни с техния 15 октомври. Тук добрите
щурави идеи се осъществяват бързо, защото съюзните членове са задружни, весели и сплотени.
На 12 октомври златната есен се нагизди с най-прелестната си премяна, за да ги посрещне в
сливенския балкан и да ги омае с най-благоуханната си тишина. Но чирпанлии имат буен дух - те не
могат да стоят със скръстени ръце. На Меча поляна в местността „Карандила” закипя усилена работа,
дигна се глъч и врява. Ванчето - председател на ТСО задрънка тенджери, тави и тигани, а бай Иван
запретна ръкави и забърка тесто. От дете изучил занаята, прочутият майстор-баничар на Чирпан,
въпреки намаленото си зрение, сам предложи да нагости всички с най-вкусните мекици на света.
Докато изпържените мекици пълнеха тавите, Кичка подклаждаше настроението с много хумор и
закачки. Бай Таньо се унесе в сладки спомени за миналите 20 благодарни години на труд в „ПП Успех”
село Богомилово.

Песни, бране на шипки и дренки, катерене по труден планински терен с бял бастун, смях до сълзи и

пак песни – така премина прекрасният ден.
Към залез слънце групата затрополи по стръмните калдъръмени улици на Жеравна. Всеки почувства
със сърцето си възрожденската атмосфера, която витае навсякъде. Трайно ще остане вълнението от
посещението на старите чорбаджийски къщи на Сава Филаретов, Руси Чорбаджи, Йордан Йовков,
църквата „Свети Николай” и възрожденското класно училище.
Късно вечерта съюзните членове се прибраха в домовете си не изморени, а освежени и обогатени
духовно.
***
По покана на Председателя на ТСО Чирпан Иванка Жечева на 16.10.2008 от 10,30 часа РУС проведе
тримесечното си заседание в клубната база. Повод за поканата бе откриването на изцяло обновения им
клуб, който се ползва съвместно с другите инвалиди. Обособените кътове дават възможност за работа
с персонален компютър, използване на мултифункционално устройство за копиране и сканиране,
гледане на телевизионни предавания на плазмен телевизор. Спортният кът разполага със съвременни
уреди за рехабилитация – крос тренажор, велоергометър, гладиатор, „лек меджик”, „степер” и други.
Към клуба е назначен рехабилитатор, който се грижи за физическото укрепване на желаещите да
спортуват. Всички членове на РУС бяха впечатлени от грижата на Община Чирпан към хората с
увреждания.

След приключване на заседанието гостоприемните домакини ни разведоха до къщата-музей на Пейо
Яворов. Разгледахме възрожденската къща, закупена и реставрирана от известния художник Никола
Манев, в която са изложени картините му - подарък на родния му град.
Дина ЖЕЛЕВА

Стара Загора

И тази година РСО Стара Загора присъства в културния афиш за 5 октомври - празника на града ни.
Всички индивидуални участници и състави подходиха отговорно и положиха много труд, за да
подготвят нови репертоарни програми за публиката на Стара Загора.

Тържественият концерт се състоя на 3 октомври от 16.00 часа в кукления театър. Концерта откри
групата за художествено слово при ТСО Стара Загора с литературно-музикалната композиция „Трите
баби” по Елин Пелин. Вокалните групи за стари градски песни и автентичен фолклор от ТСО Хасково,
Казанлък и Богомилово впечатлиха присъстващите с прочувствено изпълнение. Хуморът на ТСО
Чирпан разсмя залата. С индивидуални песни се представиха самодейци от ТСО Харманли, Хасково,
Казанлък и Чирпан. Музикална танцова сюита „Извора на белоногата ” изпълни групата за
художествено слово от ТСО Харманли.
Областният управител г-жа Мария Нейкова и кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев поднесоха
кошници с цветя на РСО. Осъществяването на мероприятието стана възможно с финансовата подкрепа
на Община Стара Загора.
Дина ЖЕЛЕВА

София

Конкурс за четене и писане на брайл в София
На 5.11. 2008 г. в клуба на съюзната организация на ул.” Цар Симеон” се проведе тазгодишният
регионален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт. Както и в
другите регионални организации на ССБ, този конкурс представлява първи етап от националното
състезание, което ще се проведе в края на тази година.
Нашите читатели вече са запознати, че конкурсите се провеждат в две категории – за участници, които
са се ограмотили в училищата за деца с нарушено зрение и участници, които са се ограмотили
самостоятелно в курсове по брайлово ограмотяване или в рехабилитационен център. Комплексните
победители в двете категории получават право да представляват съответната регионална организация в
конкурса на национално равнище.
Дали поради липса на достатъчно желание и мотивация от страна на потенциалните участници, или
поради слабости допуснати при разгласяването на датата, мястото и условията за участие в конкурса, в
клуба на ул. „Цар Симеон” се явиха само петима кандидати.
След преминаването през двата етапа на състезанието (четене и писане )журито огласи следното

комплексно класиране:
В категорията на ограмотилите се в училищата за деца с нарушено зрение първо място зае Стоян
Господинов.
Победител в категорията на самоограмотилите се е Гето Велков. И така Гето Велков и Стоян
Господинов ще представят РСО София във втория общонационален кръг на конкурса за „Бързо и
правилно четене и правилно писане на брайл”.
Димитрина МИХАЙЛОВА

Силистра

Силистра е един от историческите и духовни върхове и символи на Добруджа! Силистра е град с
1900-годишна история, известен със селското стопанство и най-вече с кайсията. Именно за живота и за
участието на незрящото население в това духовно и културно развитие желая да споделя.
В съвременното глобално общество, в което интеграцията на нас, хората с увреждания, се изчерпва
само с професионалната ни реализация, общество, в което всички ние се борим да извоюваме правото
си на достоен и независим живот, единствена утеха ни носят сбирките в РСО.

През месец май 2008 изградихме работна група от четири жени и разработихме програма за обучение,
чиято цел е незрящата жена да се запознае с обществения и политическия живот в страната и чужбина.
На 10 юни 2008 изнесохме първата лекция на тема „Семейни и обществени отношения на хората със
зрителни увреждания”. Тази среща даде стимул за още по-големи разисквания при провеждане на
втората и третата сбирка под надслов „Борба с дискриминацията и правата на жените с увреждания”.
Постепенно участието на членовете по време на сбирките се увеличаваше.

Във връзка с Деня на пенсионера участвахме в сбирката на пенсионерите от Клуб №4 в град Силистра.
Незабравимо за нас беше и отбелязването на Деня на белия бастун. Всеки един от присъстващите
показа своите творчески умения. Организираната занимателна викторина и играта „Горещият стол”
успяха да развият творческото мислене на всеки един от нас.
Искрена благодарност желаем да отправим към кмета на град Силистра инж. Иво Андонов, който
връчи поздравителен адрес на председателя на РСО г-жа Петранка Стоянова, изразявайки своето
уважение и подкрепа към всеки един от нас за силата на духа и решимостта ни да бъдем полезни както
за себе си и за семействата си, така и за нашия град. Заедно с искрената си съпричастност и пожелания
за здраве Иво Андонов дари климатик за офиса на РСО.
РСО Силистра

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Майски спомени през есента

"Не побеждава нито външната сила, нито оръжието, а силата на духа"
Й. Фихте
Великденските празници вече отминаха, а с тях и изложбата на ССБ в град Средец. Треската преди
откриването на изложбата е вече минало. И сега на спокойствие анализирам резултатите от нея.
Въпросите "за" и "против", и "защо" вече не са актуални, защото изложбата е вече факт. Но още силно
ме вълнува преживяното и мненията, и препоръките вписани в книгата за впечатления. Още по-силно
ме развълнуваха книгите, които ни предоставиха от фонда на библиотеката. След изложбата реших
отново да ги препрочета и вече да свързвам съдържанието с проблема на хората с увреждания. Аз съм
така впечатлена, че много ми се иска да споделя моите чувства, моите размисли, пък даже и да поспоря
с авторите на книгите.

Ще си позволя да започна с Дамян Дамянов и сборника с разкази "Сбогом бързам". Незабравимият
поет и художник на човешката душа с невероятна точност е усетил всеки трепет, всяка радост и болка
на душата. Каква сила се крие в немощното деформирано тяло. Воля, дух, вяра и сила - ето това е
тайната, която му помага да победи и болката, и злобата, и лъжата, и пак да обича и да се радва на
живота. Всяко негово есе е протест срещу подлостта, срещу злобата и завистта, срещу всичко грозно в
живота и е защита на красотата в чувствата и взаимоотношенията.

Втората книга, която ме разтърси дълбоко е "Воля" от Горчивкин. Невероятна житейска драма на едно
дете, изгубило и двете си ръце при нещастен случай. Това момче твърде рано разбира смисъла на
думите "злоба", "завист", "подлост", "лъжа" и „неразбиране”, и то изведнъж пораства и започва борба
не само на оцеляване, но и борба да бъде приет като равен на другите. Много болка трябва да изживее,
докато се докаже, че може да се равнява с първите. Независимо, че е без две ръце той трябва да бъде
приет като пълноценен човек. Да се научи човек да се храни е толкова естествено, но когато нямаш
ръце от китките надолу е подвиг. За да се научиш да рисуваш с четка се иска силна воля и сърце.
Първо трябва да се научиш да държи молива, а след това да се пишат ченгелчета и кръгчета и накрая
букви. Това вече е равносилно на геройство. Колко просто е да си закопчееш риза или балтон? Да, но
когато нямаш ръце е нужна силна воля и постоянство. Някой може би ще каже "Какво пък толкова?",
но нека само за миг си представи, че е на мястото на това момче. За всяка дреболия, която ние я имаме
за даденост, се изисква силна воля, търпение и вяра в себе си, но когато човек срещне неразбиране,
подигравка и недоверие тогава много боли. Как може да забравим колко ранима е човешката душа и
колко малко трябва на човек да прекрачи от вярата към отчаянието, от борбата към доброто до
апатията и овчедушието!? Една, само една дума е достатъчна да унищожи човека. Четейки тази
човешка драма, си представям каква воля е притежавала тази крехка жена, неговата майка, да се смее,
когато сърцето стене, да бъде готова винаги да му вдъхва кураж и вяра в успеха. Но в света има хора,
които забравят, че само миг, единствен миг и може вихърът на живота да го запрати там, където светът
вече не е така розов. Съжаление не е нужно, а съпричастност, разбиране, уважение. За да успееш да
победиш тази дума "хора в неравностойно положение" и да докажеш, че не само си като тях, а нещо
повече – доказал си, че можеш даже и да ги изпревариш.
Мое любимо стихотворение е Вапцаровото "Вяра". За вярата няма открити бронебойни патрони и
затова вярата остава вечно жива.
Следващата книга е на първия олимпиец Венков. На олимпиада преди половин век. Там се срещаме не
с инвалид, а със силния, волеви човек, който е готов на саможертва, но да прослави името на страната,
която го е изпратила да я представи. Безпаричието, безхаберието, завистта, злобата, подигравките всичко отстъпва, когато срещу им е Волята, желязната воля за победа. Не мога да не направя
сравнение със сегашните спортисти-милионери. Спортът е слуга на парите. С пари се купуват не само

уреди, дрехи и обувки, но се купуват и човешки души.
Когато аз бях ученичка, в учебниците се изучаваше и книгата на Борис Полевой "Повест за истинския
човек". По-късно бе филмирана, а сега е забравена. Когато се сещаме за победния 9 май, още повече се
увеличава значението на тази дума "истински човек". Останал без крака истинският човек не само че
не се предава на болката и отчаянието, а успява да победи и недоверието и отново да се качи на
самолет-изтребител и да продължи да бъде достоен, истински човек. Пътят от инвалидната количка до
самолета е дълъг и труден, но волята побеждава болката и той "истинският човек" не само върви с
двете протези, но и бяга, и танцува, и силната воля и вяра успяват да подчинят двата дървени крака да
натискат педалите и той да лети на самолет-изтребител. А там горе в небето няма място за отчаяние и
колебание, там трябва не само да се защитаваш, но и да защитаваш свободата на своята родина. Сега
това звучи някак неестествено, дори сценично, но във военно време ясно проличава страхливият,
подлият, сребролюбецът. Тогава сблъсъкът на доброто с лошото, на грозното с красивото, на страха с
жертвоготовността, на подлостта с честността е много силен. Бях на разходка в морската алея и стоях
на една пейка и размишлявах точно за красотата в живота и силата на алчността, когато по алеята се
зададе група от инвалидни колички, а в тях мъже в различна възраст, но по техните лица не се четеше
отчаяние, а силна воля за живот. Да загърбиш предразсъдъците на хората, да подчиняваш волята и да
гледаш само напред без да поглеждаш хората около себе си. Да търсиш само красотата, само доброто в
живота, да отминаваш подигравките, злобата, завистта и да продължаваш само напред е много трудно,
но не и невъзможно. Животът нееднократно го е доказвал.
Във входа на сестра ми живее един млад мъж с две протези и винаги когато го срещам, не знам защо,
но всякога го сравнявам с Мересиев от "Повест за истинския човек". Количката в повечето случаи стои
празна, а той върви с двата чужди крака и не само работи, но даже участва в полети с делтапланер. И
уверена съм, че всичко това го прави не за слава, а да докаже на себе си и на другите, че е достоен и
равноправен човек, заслужаващ доверие и уважение, а не само съжаление. И отново да се върна към
прочетените книги. Когато в мен се борят въпросите „защо”, „как”, „това правилно ли е”, „няма ли
друго решение” винаги отивам там на морския бряг. Сега морето е тихо и спокойно, плажът и
слънчевите пролетни лъчи предразполагат към откровение. Седнала на затоплените камъни, гледам
синьото небе и синьото море и безлюдния плаж, и си мисля за истинската красота. Небето е чисто
наистина като от коприна, но по него тук там има някое пухкаво облаче и грациозните чайки и гларуси
летят. Няма увеселителни балони, пъстри планери и високи ластици на батутите, издигащи човешки
тела високо. Сега плясъкът на вълните и крясъкът на гларусите е почти вълшебен. И въпросът е - кому
е нужно да отнеме красотата на морския бряг!? Сега мирише на море и водорасли, а само след месец
ще бъде друго. Въздухът вече ще мирише на алкохол, цигари, печена риба, печени кебапчета, на
пуканки и захарен памук, на катми и още и още миризми, но ще липсва онзи силен вкус на морето.
Сега още брегът е на гларусите и чайките и още мирише на море. И изведнъж си спомних въпросите на
онова сляпородено момче, което пита: „Какво е небе? Какво е цвят? Какво е море? Какво е
красотата?”. Стотици въпроси, на които Марко Семов се е мъчил да отговори в своята книга "Очите".
След три неуспешни операции най-накрая медицината прави чудото и сляпороденото момче вижда
света, вижда живота, вижда хората, но вече не само с допир на ръцете със звук и усет, а и с очите.
Сблъсъкът е стряскащ. Какво предлага големият град? Коли, трамваи, тролеи, блъсканица на
изнервени хора. Какво чува - шум от коли, псувни на изнервени шофьори, лозунги и скандирания на
митингаджии. Какво усеща – миризма на нафта, прах, пот, парфюм и още други, носещи аромата на
кафе, алкохол и цигари. И той се пита: Затова ли бяха сълзите на майка му? Затова ли баща му беше
готов да продаде и калта под ноктите си, но неговото момче да прогледне? Затова ли професори в
България и чужбина се мъчиха цели двадесет години? Кой свят е по-красив? Илюзорният свят на
слепеца или действителният? Как и къде да се спаси човек? Вкъщи пред телевизора? А какво предлага
телевизията? От 30 минути новини 20 са за война, убийства, грабежи, изнасилвания, пожари, атентати,
битка между политици и партии и 10 минути реклами.
И въпросът е накъде върви човечеството? Гледаш навсякъде окървавени трупове - в морги, по улиците
или камионите, хиляди гладни хора, ровещи из кофите за боклук, докарани до уродство, съсипани
стотици училища, болници, заводи, наводнения, пожари, катастрофи. Това ли е наистина човешкият
живот? Едни да се къпят в джакузи в Дубай, а други да спят върху картони под моста. Едни да ядат
деликатеси с невероятни имена и цени, а други да гризат суха коричка. Някога Йовковият герой

Моканина бе изрекъл: "Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!" А сляпороденият младеж пита: "Този
ли свят зрящият нарича красив?" И все по-често след успешната операция си задава въпроса: "Къде е
разумът на човека? Защо не спре това безумие?" Докато още може да бъде спасена красотата! Пари и
богатства – те стоят по-горе от благоразумието! Инстинктите, страстите ли ще спрат това безумие?
Хората се убиват един друг, за да имат повече от другите. И по какво тогава се различаваме от
животните? Никое от животните не се презапасява, те убиват само толкова, колкото да утолят глада за
ден, два, а не оставят по полето трупове, както правят хората. Те не са алчни, в животинския свят няма
излишества. Къде да се скрие човек? Там в зоологическата градина, може би? А аз, когато се чувствам
объркана, отивам на морския бряг. Над мен ясно, чисто небе, под мен безбрежното тайнствено море,
около мен пясък, чайки и гларуси.
Ето тук човек се отморява и пречиства душата си. Вълните отнасят мрачните мисли и хилядите
въпроси и като че ли ми се иска да запея песничката "Всичко ми е наред". Много ми се иска да поспоря
с Марко Семов за книгата му "Очите", но не мога. Не бива отчаянието да ни победи! Трябва да успеем
да победим злото, грозното и да възтържествува красотата. Не външната, а душевната красота. С
такива мисли се разделям с морето и тръгвам по алеите на парка. Месец май е вълшебен. Такова синьо,
такова зелено го има само в палитрата на месец май.
Дай Боже, да има още красота в природата, около нас и в нас самите!
Весела ПАРАШКЕВОВА

ОФТАЛМОЛОГИЯ Макулна дегенерация свързана с възрастта

Всяко заболяване изисква компетентно лечение, навременна профилактика и широка информация.
Поради това бихме искали да насочим вниманието Ви към едно от най-разпространените очни
заболявания в съвременния свят – макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ).
МДСВ засяга повече от 25 млн. души в света. Това състояние е главна причина за загуба на зрение при
възрастното население. Процентът на заболеваемост расте с напредване на възрастта. За населението
над 50 години в напредналите страни то е водеща причина за слепота – 20-35%. Очаква се към 2020 г.
7,5 млн. души на възраст над 65 години да загубят централното си зрение, следствие на МДСВ.
Социалната значимост на проблема предизвиква засилен интерес през последните 15 години. Усилията
за намиране на начини за опазване на зрението на хората от това инвалидизиращо заболяване са
многопосочни. В V-то рамково споразумение на ЕС се отделя приоритетно място за мерки, свързани с
подобряването на качеството на живот на хората и е визирана МДСВ, наред с катарактата и очните
поражения от диабет.

Макулната дегенерация свързана с възрастта най-често се развива след петдесетгодишна възраст. Тя
води до загуба на централното зрение. Настъпва, когато е увреден центърът на ретината – макулата.
Тази част от ретината ни дава възможност да виждаме фините детайли. Когато тя е увредена,
централното зрение е замъглено или затъмнено. Периферното зрение обикновено не е променено. Но
задачи като четене, писане и шофиране рано или късно стават невъзможни. Драстично се нарушава
качеството на живот и се повлиява психичното здраве на засегнатия.
Съществуват две форми на заболяването:
- суха форма – среща се при 85% от хората с това заболяване. При това състояние макулната тъкан
постепенно губи своята плътност и съответно функцията си. Умират светлочувствителните клетки на
ретината. Най-честият симптом е леко замъгленото зрение. При около 14 до 20% от пациентите сухата
форма на макулна дегенерация свързана с възрастта преминава във влажна.
- Влажна форма – причинява се от изтичане зад макулата на кръв или плазма от абнормно появили се
кръвоносни съдове. Тази форма е по-рядко срещана, но се появява и прогресира по-бързо в сравнение
със сухата форма и води до тежка и необратима загуба на централното зрение. Наблюдава се
анормално разрастване на кръвоносни съдове, което може да доведе до кървене, формиране на ръбци и
постоянно увреждане. В случай, че не се лекува, може да се влоши много бързо.
Симптомите при наличие на МДСВ са:
- загуба на способността за ясно виждане
- правите линии изглеждат изкривени
- загуба на ясно и правилно цветоусещане

- при четене редовете се губят
- сиви или бели петна се появяват в центъра на зрителното поле
Някои от познатите рискови фактори са:
- напредването на възрастта – около 25% от хората над 65 г. възраст страдат от МДСВ
- фамилна обремененост
- пол – при жените има по-висок риск
- пациенти със сърдечно заболяване или белодробна инфекция
- пушачи
- бялата раса
- недостатъчен прием на някои витамини и микроелементи.
Възможностите за профилактика и лечение на сухата форма са:
– изписване на хранителни добавки, микроелементи, витамини А, С и Е, помагащи да се забави
развитието на заболяването. С огромно значение са редовните прегледи от очен лекар и спазването на
съставения от него профилактичен и лечебен план за Вас. Той може да ви препоръча ежедневно да
приемате мултивитаминни продукти и/или специално разработени за здравето на очите комбинации от
пигменти, антиоксидантни витамини и микроелементи.
За лечение на влажната форма на МДСВ са въведени различни методи. Един от най-често
практикуваните е фотодинамична терапия. При тази процедура активирано от светлината лекарство се
инжектира в кръвта и чрез кръвната циркулация достига до анормалните кръвоносни съдове в окото. С
помощта на студена лазерна светлина то се активира в окото. Други познати способи са поставяне на
инжекции в стъкловидното тяло, съдържащи вещество, пречещо на абнормното разрастване на
кръвоносните съдове и лазерната фотокоагулация.
Оставена без диагноза и лечение макулната дегенерация свързана с възрастта продължава да уврежда
вашето зрение и причинява все по-голяма загуба на централното зрение. Това може да доведе до
невъзможност за четене, шофиране и изпълняване на ежедневните дейности.
Повечето хора пренебрегват симптомите на загуба на зрението. Погрешно се смята, че това е нормален
процес, свързан с остаряването, затова е от значение редовното изследване на очите. Важно е да се
отбележи, че дори съвременното лечение не може да възстанови вече наличната загуба на централно
зрение, но е в състояние да го стабилизира и да забави неговата загуба. В случай, че е поставена
диагноза макулна дегенерация свързана с възрастта, не трябва да се губи време, а да се вземат
необходимите мерки. Ранното лечение може да стабилизира и да запази зрението, което е основен
фактор за активен и независим живот.

ПРОТЕСТ Втори национален протест на хората с увреждания в България!

На 10.11.2008 от 11.00 часа на площада пред главния вход на Министерския съвет се проведе вторият
национален протестен митинг на хората с увреждания в България, организиран от национално
представителни организации на и за хора с увреждания. В протеста се включиха повече от 250 души
–хора с различни видове физически и умствени увреждания от София и цяла България. На трибуната
остри изказвания срещу безразличието на държавните институции към проблемите на хората в
неравностойно положение отправиха лидерите на почти всички национално представени организации
на и за хора с увреждания. Сред тях особено обосновани бяха думите на председателите на НАСГБ –
Димитър Парапанов, на ССБ – Васил Долапчиев, на СГБ – Васил Панев, на Съюза на инвалидите в
България – Красимир Коцев. Организациите, представлявани от тези лидери, са с най-дългогодишна
история и опит в борбата за отстояване на правата и решаване на проблемите на хората в
неравностойно положение.
Изказаха се и представители на БАЛИЗ, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите,

Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания.
Протестиращите настояваха държавните институции най-сетне да обърнат внимание на хората с
увреждания в България и да уважат правото им на достоен и пълноценен живот. На импровизирана
клада бяха изгорени колажи на символичен пистолет-писалка, с който държавата ежедневно убива
хората с увреждания посредством приемане на различни закони и наредби, орязващи техните права.

Като представител на властта на митинга присъства лично министър председателят на Република
България – Сергей Станишев.
Протестиращите приеха и внесоха в Министерски съвет протестна нота, чийто пълен вариант
публикуваме. В митинга участваха представители на следните организации:
Съюз на слепите в България, Център за психологически изследвания, Съюз на глухите в България,
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения, Национален център за социална рехабилитация, Асоциация „Национален съюз на
кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на
военноинвалидните кооперации в България”, Национална федерация на работодателите на инвалидите,
Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Национална потребителна кооперация на
слепите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Асоциация на родителите на
деца с нарушено зрение, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Комисия по интеграция на
хората с увреждания, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Българска Асоциация за
невро-мускулни заболявания, Съюз на инвалидите в България, Българска Асоциация „Диабет”.
Редакционна колегия “Зари”
Виж снимки от протеста:

Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с
увреждания

Национално Представителните Организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
отправят протест срещу правителството на Република България за незачитането на правата и
засилващото се ограничаване на възможностите за интеграция и достоен живот на хората с
увреждания.
Все по-осезателно чувстваме популисткото и пренебрежително отношение към нашите справедливи
искания. Не последваха действия и не получихме отговори на връчения Меморандум от нас през
декември 2007 за зачитане на правата на хората с увреждания и предприемане на адекватни действия
за тяхната интеграция в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. На 3-ти
декември 2007 год. на среща с нас Министър-председателят обеща, че до 3-ти декември 2008 г.
Протоколът към Конвенцията ще бъде подписан. Не получихме отговори и на писма, предложения,
протестни изявления за нередности, нерешени проблеми, пренебрегване на нашата позиция по
нормативни актове, което приемаме като мълчалив отказ на правителството да насочи вниманието си
към хората с увреждания. Нещо повече, в нарушение на ЗИХУ се приемаха изменения в нормативни
актове без знанието и становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания –
законния партньор на правителството. Това за нас е форма на дискриминация.
В резултат на галопиращата инфлация, рязкото повишаване на цените на електроенергията,
топлоенергията, горивата, цените на стоките за потребление, на огромна част от хората с увреждания
физическото оцеляване през предстоящия зимен сезон е застрашено.
В нашата страна инвалидните пенсии си остават сред най-ниските, а в сравнение с европейските са
мизерно символични и без никаква перспектива те да осигуряват дори физическото оцеляване на
хората с увреждания.
Придобивката по ЗИХУ хората с увреждания да получават интеграционна добавка се превърна в
подигравка за тях. От 2005 год. тя не е променяна и е толкова нищожна, че е извън всякаква представа
за компенсиране на увреждането и интеграция. Гарантираният минимален доход /ГМД/ за страната не

е променян вече 4 години, а той е основа за определяне на размера на интеграционната добавка, както
и за всички социални плащания, които също са нищожни.
Вече две години след влизането в сила на новия Закон за устройство на териториите не се изпълнява
разпоредбата за приемане на нова Наредба за достъпна среда и нищо не ни е известно за нейната
съдба.
Ние се борихме и успяхме в новия Закон за интеграция на хората с увреждания да имаме Агенция за
хората с увреждания. Сега обаче наблюдаваме странно явление – бяха направени опити тя да бъде
закрита. Правителството показа, че няма ясна визия за бъдещето на агенцията. Ние изразихме силното
си възмущение и категорично несъгласие с такава позиция. Агенцията за хората с увреждания е
създадена, защото сме дълбоко убедени в необходимостта България да следва и прилага европейските
принципи, опит и законодателство в тази област. Нашата визия за бъдещето е, че без специализирана
институция за хората с увреждания – Министерство по проблемите на хората с увреждания или
държавна агенция с разширени правомощия по подобие на Държавната Агенция за Младежта и Спорта
/ДАМС/, техните проблеми не могат да се решават, прилагайки необходимия комплексен подход.
Европейският девиз е: „Нищо за хората с увреждания, без участието на хората с увреждания”.
Удовлетворени сме от решението на правителството да създаде Фонд за достъпна архитектурна среда,
но сме обезпокоени, че той може да се даде за управление на Министерството на държавната
администрация или Министерството на финансите. Агенцията за хората с увреждания е единствената
институция, която може да управлява такъв фонд, защото вече две години финансира такива проекти,
има разработена методика, критерии за достъпност, опит.
Ние настояваме да бъдат приети нашите законни искания:
1. Да бъде подписан Протоколът на Конвенцията на ООН в поетия от Министър-председателя срок
03.12.2008 год.
2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на Гарантирания Минимален Доход /ГМД/.
3. Да се усъвършенстват стандартите за социални услуги.
4. Да се актуализират инвалидните пенсии.
5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с
увреждания, да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги,
съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с
увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство.
8. Да не се допуска отнемане на облекчения за хората с увреждания и на специализираните
предприятия и кооперации – например да се запази преференцията за даряване на хора с увреждания и
представляващите ги Национално Представени Организации и на хора с увреждания по Закона за
Корпоративното Подоходно Облагане.
9. Управлението на новосъздадения Фонд за достъпна архитектурна среда да бъде управляван на
паритетен принцип от представители на Държавата и Национално Представителните Организации на и
за хора с увреждания.
10. Да се промени статутът на Агенцията за хората с увреждания в създаване на Министерство или
държавна агенция с разширени правомощия по подобие на Държавната Агенция за Младежта и Спорта
/ДАМС/.
11. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания.
12. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на Национално Представителните
Организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството.
13. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане.
Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или
неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания
в България.

Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни действия в цялата
страна, ако отново не бъде зачетена нашата гражданска позиция.
Настоящата Протестна нота се връчи на:
Президента на Република България
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Република България
Министерство на труда и социалната политика
Председателите на Комисията по труда и социална политика и Комисията по бюджет и финанси към
Народното събрание.

РАЗКАЗ НА БРОЯ Няма по-слепи, Джо Холдеман

Всичко започна, когато Клитъс Джеферсън се запита: «Защо всички слепци не са гении?». Клитъс
беше само на тринайсет по онова време, но въпросът бе добър и той щеше да работи по него в
продължение на още четиринайсет години, след което - да промени света завинаги.
Младият Джеферсън беше вундеркинд, самоук, буквално перко без каквато и да е конкуренция. Имаше
химически комплект, микроскоп, телескоп и няколко компютъра, някои от които купени с джобни
пари. По голямата част от доходите му идваха от преподаване обаче: учеше съучениците си да играят
покер.
Дори перковците, даже несравнимите перковци, нито най-изперкалите играчи на покер, можещи да
пресмятат диференциални уравнения наум, не са имунизирани срещу стрелите на Купидон и
внезапните бури от тестостерон, придружаващи мерника му на тази възраст. Клитъс знаеше, че е
грозен и че майка му го облича смешно. Освен това беше нисък и дундест и не можеше да хвърли
топка, в която и да е посока. Нито едно от тези неща не го притесняваше, докато жлезите му с
вътрешна секреция не започнаха да приготвят съединения, нефигуриращи в химическия му комплект.
И така, Клитъс започна да сресва косата си и да носи дрехи, които не си пасваха, точно според модата,
ала все още си оставаше нисък, дундест и доста неугледен. И въпреки че учеше последна година, си
беше най-младият в училище, а и единственият чернокож, фактор през 1994 във Вирджиния.
Ако любовта проявяваше разум, ако сексуалните импулси се ръководеха от логиката, човек би очаквал
от Клитъс, бидейки Клитъс, да оцени ситуацията си и да се насочи в търсене на нещо също толкова
непретенциозно. Но, разбира се, той не постъпи така. Той просто зазвъня и задрънча из пачинко*1
машината на своето юношество, бивайки отблъскван от пръв поглед от всяка Мери, Джуди, Джени или
Вероника в Познатия Космос, като започна от пленителната към красивата, през хубавата към
сладката, през обикновената към «страхотната като личност», додето накрая неустоимата сила на
статистиката не го свърза с Ейми Линдербаум, която не го отблъсна от пръв поглед, защото бе сляпа.

Другите деца сметнаха това за повече от забавно. Освен, че беше сляпа, Ейми бе два пъти по-висока от
Клитъс и, за да бъдем любезни, поне толкова неугледна, колкото и той. Придружаваше я куче-водач,
което забележително приличаше на Клитъс — ниско, черно и дундесто. Всички се отнасяха любезно
към нея, защото бе сляпа и богата, но пък наскоро се бе преместила в това училище и всъщност
нямаше приятели.
Така че на преден план излезе Клитъс, на когото Купидон бе отредил единствено стрели и препаска, и
онова, което иначе би било просто връзка въз основа на взаимното привличане на противоположности,
се превърна в емоционален и интелектуален съюз, готов да предизвика през следващия век социално
цунами и необратима трансформация на човешкото състояние. Но първо беше цигулката.
Съучениците й бяха подразбрали, че и Ейми по някакъв свой начин е перко, но все още не знаеха от
кой вид. Доста добре се справяше с компютъра, но човек бързо преглъщаше факта, казвайки си, че
проклетото нещо така или иначе й трябваше. А и тя не бе луда по компютрите, нито по науката,
математиката, историята или Стар Трек, или по ученическото правителство, тъй че какъв вид перко, по
дяволите, беше тя? Нещата се развиха така, че се оказа музикален перко, но по онова време бе твърде
болезнено срамежлива, за да го демонстрира.

Първоначално всичко, от което Клитъс се интересуваше, бе това, че й липсваха онези досадни
игрек-хромозоми и че срещайки го, не бе избягала с ужас: във Вен диаграмата*2 на човечеството тя бе
единственият негов представител, който съответстваше на именно тези изисквания. А когато той
откри, че на всичко отгоре бе и умна и че е прочела повече книги от съучениците си взети заедно,
романтичната им връзка се разгоря дълбоко и постоянно. Това беше дори преди цигулката.
На Ейми й харесваше, че Клитъс не си играе с кучето й и е прям в любопитството си относно какво е
това да си сляп. Тя можеше да оцени даден човек по гласа: само след едно изречение вече знаеше, че е
млад, чернокож, срамежлив, малко шантав и не от Вирджиния. Модулацията му й казваше, че той или
бе непривлекателен, или се мислеше за такъв. Ейми бе шест години по-възрастна от него, бяла и два
пъти по-висока, но иначе си подхождаха доста добре, така че започнаха да споделят компанията си.
Сред малкото неща, от които Клитъс нямаше никаква представа, бе музиката. Това, че другите деца си
губеха времето в запаметяване на думите от глуповатите песни в Топ 40, за него бе доказателство за
интелектуална дисфункция, ако не и за фактически лунатизъм. Родителите му винаги бяха показвали
своята фанатична привързаност към операта. Вселената, очертана в единия си края от безсмислено
дрънкане за несподелена любов, а в другия от крещящи в агония чужденци, не бе точно онова, което
Клитъс би желал да изследва. Докато Ейми не взе цигулката си.
Постоянно говореха. Сядаха заедно на обяд и се срещаха в междучасията. Когато времето бе хубаво,
седяха навън, преди и след като свършваха училище, и разговаряха. Ейми бе казала на шофьора си
Моля да я взима десет или петнайсет минути по-късно.
И ето така, след три седмици добре прекарано време, Ейми покани Клитъс на вечеря в дома си. Малко
се колебаеше, знаейки, че родителите й са богати, но в същото време този стил на живот му бе
любопитен, а и — да си признаем, до такава степен бе очарован, че, ако го помолеха мило, би скочил и
от някоя скала. Даже употреби малко електронни пари, за да си купи хубав костюм, симптом, който
накара майка му несигурно да потърси с ръка валиума си.
В началото вечерята протичаше неловко. Клитъс бе объркан от арсенала сребърни прибори и всичките
видове храна, която нито приличаше, нито имаше вкус на такава. Но вече знаеше, че това ще бъде тест,
а той винаги се бе справял добре с тестовете, даже когато се налагаше да научава правилата им в
движение.
Ейми му беше казвала, че баща й е самоиздигнал се милионер; богатството му бе дошло от редица
патенти за електроника. Клитъс съвсем закономерно прекара една събота в университетската
библиотека - първо в търсене на патентите, а след това и в четене на избрани текстове, така че бе готов
поне за бащата. Стратегията проработи. По време на супата четиримата разговаряха за компютри. Над
коктейла от калмари Клитъс и мистър Линдербаум бяха задълбали в специфичните операционни
системи и дяловите им структури. С говеждото Клитъс и «Наричай-ме-Линди» обсъждаха квантовата
електродинамика; със салатата се изгубиха някъде в електронния облак, а по времето, когато сервираха
ядките, двете откачалки от едната страна на масата разнищваха Булевата алгебра, докато Ейми и майка
й разменяха въздишки с разбиране и си тананикаха откъси от мелодиите на Гилбърт и Съливан*3.
По времето, когато се оттеглиха за кафе в музикалната стая, Линди харесваше Клитъс, като чувствата
бяха взаимни, но Клитъс не знаеше колко харесва Ейми, колко истински я харесва, докато тя не взе
цигулката.
Не беше «Страдивариус» — бяха й обещали такава за завършването й в Джулиърд, но струваше повече
от ламборджинито в гаража и тя не само я заслужаваше, но й беше равна. Тя я взе и я настрои тихо,
додето майка й се настани над електронната клавиатура до голямото пиано, превключи на «арфа» и
започна простичко арпеджо, в което някой музикално грамотен бил разпознал въведението към
«Размишление» от «Таис» на Масне.
За целия си кратък живот Клитъс бе развил особена глухота към операта, така че не му бе известна
историята за промяна и трансцендентна любов, стоящи зад това интермецо, но знаеше, че приятелката
му е изгубила зрението си на петгодишна възраст, а на следващата година - годината, през която се бе
родил той - са й дали нейната първата цигулка. В продължение на тринайсет години тя я беше
използвала, за да изрази онова, което не можеше да изрази с гласа си, може би за да види онова, което
не можеше да види с очите си, и на фона на измамно простичката романтична матрица, която Масне бе
построил, за да представи красивата, славно преродена като невястата на Христос куртизанка Таис.
Ейми прощаваше на своята лишена от Бог вселена задето й бяха отнели зрението и я славеше заради

даденото й в замяна, и го казваше на език, който бе разбираем дори и за Клитъс. Той не плака много,
никога дотогава не го беше правил, но докато отзвучаваше последната висока, трептяща нота, той
хлипаше в ръцете си, знаейки, че ако тя го искаше, можеше да го има завинаги, а най-странното —
имайки предвид възрастта му и онова, което се случи, бе, че се оказа прав.
Щеше да се научи да свири на цигулка преди първия си докторат и по време на белязания им от
изключителна дружба съвместен живот двамата щяха да свирят заедно в продължение на десетки
хиляди часове, но всичко това щеше да дойде след голямата идея. Голямата идея — «Защо всички
слепци не са гении?» — се зароди през същата тази вечер, но започна да се развива чак след седмица.
Както всеки на тринайсет години и Клитъс бе очарован от човешкото тяло, своето собствено и това на
другите, но любопитството му бе по-систематично от любопитството на останалите и — атипично,
органът, който го интересуваше най-много бе мозъкът.
Мозъкът не прилича много на компютъра, въпреки че не върши зле работата си, като имаме предвид,
че е бил построен от неумел създател и програмиран по-скоро по чиста случайност. Това, което все пак
компютрите вършат много по-добре от мозъците, беше и тема на разговора, който бяха провели
Клитъс и Линди над сепиите си в доматен сос: системата от дялове.
Можем да си представим компютъра като една голяма ливада, покрита с паша, вместо като тъмна
кутия, пълна със скъпи за подмяна, изписани с цифрички джунджурии, и че това пасбище се ръководи
от мъдър, стар магьосник-овчар, когото няма да наричаме макропрограма. Овчарят е застанал на един
хълм и наблюдава пасбището, което е пълно с овце, кози и крави. Разбира се, те не са просто
хомогенна маса, доколкото кравите биха настъпвали агнетата и яретата, а козите биха изнервяли
всички, скачайки и мушкайки с рогата си, така че там има дялове между бодлива тел, която ги пази
разделени и щастливи.
Все пак, това е една доста шантава ливада, с нейните крави и кози, и овце, тичащи нагоре-надолу по
едно и също време, изминаващи по 3х10^8 метра в секунда, и ако дяловете бяха еднакво големи, би
настанала катастрофа, защото понякога въобще няма да има овце, а много нещастни, натъпкани една
до друга крави. Ала овчарят, бивайки мъдрец, предварително знае колко място да определи за всяко
отделно същество и, бивайки магьосник, може бързо да премести бодливата тел, без да нарани себе си
или животните. Така всеки дял се разтяга според необходимото, маркирайки удобно по размери
пространство. Вашият компютър прави същото, но в зависимост от неговата компютърна религия,
вместо бодлива тел, вие виждате малки правоъгълни прозорци или файлови папки.
В известен смисъл и мозъкът има своите дялове. Клитъс знаеше, че определени физически области от
мозъка се асоциират с определени умствени способности, но въпросът не беше в простото «музикални
наклонности ей там; деление на големи числа в онзи край». Мозъкът е много по-кашест. Например,
има добре дефинирани дялове, асоциирани с езиковите функции - области, носещи имената на френски
и германски изследователи на мозъка. В случай, че някоя от тези области бъде унищожена — от удар
или куршум, или запратен тиган, човек може да изгуби способността си да чете, говори или да пише
разбираемо, като това е свързано с изгубената област.
Горното е интересно, но което е по-интересното — понякога с времето изгубената способност се
завръща. Добре, казвате вие, значи мозъкът пораства отново — но не е така! Раждате се с всички
мозъчни клетки, които някога ще имате (Питайте всяко хлапе). Очевидно онова, което се случва, е, че
някаква друга част от мозъка си стои наоколо като един вид подкрепление и след определен период
връзките там се пресвързват и закачат именно към него. Човекът отново може да каже името си, а
после името на жена си, после «тиган» и преди да се усетите вече се оплаква от болничната храна и се
обажда на бракоразводен адвокат.
В светлината на това свидетелство би ни се сторило, че мозъкът, както и ливадата-компютър, има своя
овчар, който мести насам-натам дяловете му, но — уви, не. В повечето случаи, когато някоя част от
мозъка престане да функционира, това е краят. Наблизо може да има акри и акри плодородна угар, но
и никой, упълномощен да я използва — поне не последователно. Фактът, че понякога нещата
сработват, накара Клитъс да се запита «Защо всички слепци не са гении?».
Разбира се, винаги е имало велики слепи мислители, писатели, и композитори (а през двайсти век и
някои художници, за които зрението е било без значение) и много от тях, като Ейми с нейната цигулка,
са чувствали, че талантът им е дарен като компенсация. Клитъс се бе запитал дали за мозъка в това
няма някаква буквална истина на микроанатомично равнище. Не се случваше винаги, иначе всички

слепци щяха да бъдат гении. Може би се случваше от време на време, посредством механизма, който
помагаше на хората да се възстановяват от удар. Може би това би могло да бъде постигнато.
На Клитъс бяха предложени стипендии едновременно в Харвард и MIT*4, но той се насочи към
Колумбийския, за да бъде близо до Ейми, докато тя учеше в Джулиърд. В Колумбийския неохотно му
предложиха тройна програма по физиология, електроинженерство и когнитивни изследвания и той
изненада всички, които го познаваха, справяйки се само относително добре. Причината се криеше в
отношението му към обучението, в най-добрия случай като към развлечение, а в най-лошия — като
към необходимо зло. В изследванията си той напредваше в области, които го интересуваха.
Ако бе обърнал повече внимание на обикновените класове, като тези по история, философия, нещата
можеха да се развият и по друг начин. Ако бе обърнал внимание на литературата, може би щеше да
прочете историята за Пандора.
Сега нашата собствена история се спуска в тъмните гънки на мозъка. За следващите десет години
основната част от разказа, която ние ще се опитаме да избегнем веднага след този параграф, ще
въвлече Клитъс в смущаващи интелектуални занимания, като рязане на мъртви мозъци, учене да се
произнася думата холецистокинин, пробиване на дупки в черепите на хора и бъркане вътре със
заредени електроди.
В другата част на историята ни Ейми също се научи как да произнася холецистокинин поради същата
причина, накарала Клитъс да се научи да свири на цигулка. Любовта им растеше и цъфтеше и на
деветнайсетгодишна възраст, между първия си докторат и дипломирането си като лекар, Клитъс
направи достатъчно дълга пауза, за да могат двамата да се оженят и прекарат вихрен меден месец в
Париж, където Клитъс раздели времето си между изкушенията на своята съпруга и стерилните стаи на
Инститют Маре, изучавайки процеса на заучаване при сепиите, а именно — чрез начина, по който
серотонинът кара аденилатциклазата да катализира синтеза на цикличния аденозинмонофосфат точно
на правилното място, но това всъщност е главната част от историята, която се опитвахме да избегнем,
защото става наистина отвратителна.
Двамата се върнаха в Ню Йорк, където Клитъс прекара осем години, за да се превърне в доста добър
неврохирург. В свободното си време се занимаваше с доктората си по електроинженерство. Нещата
започваха да си идват на мястото.
На тринайсетгодишна възраст Клитъс бе отбелязал, че мозъкът използва повече клетки, за да намира,
обработва и събира визуални образи, отколкото използва при всичките си други сетива взети заедно.
«Защо всички слепци не са гении?» бе само частният случай на едно по-голямо твърдение: «Мозъкът
не знае как да оползотвори онова, което има.» Изследванията му през следващите четиринайсет години
бяха по-задълбочени и комплексни, отколкото началните въпрос и твърдение, но все пак той се върна
към тях.
Защото ключът към всичко бе зрителният кортекс.
Когато на един баритон саксофонист му се наложи да изсвири по ноти партията на виолончело, той
(малко жени са привлечени от този инструмент) си представя, че музиката е написана в по-висока
тоналност, избелва очи с една октава нагоре и свири, без да изпълнява най-ниската част. Толкова е
просто, че и дете би се справило, стига разбира се да има желание да свири на толкова голям и
неудобен инструмент. Докато очите на саксофониста танцуват по петолинията, пръстите му
автоматично преработват едно към едно, което е теоретичният еквивалент на това да добавяте и
изваждате октави, пети и третини, като целият умствен труд фактически е бил извършен в момента, в
който той е погледнал към горния десен ъгъл на първа страница и си е казал: «О, по дяволите, отново
виолончело». Партиите за виолончело не са толкова интересни за саксофонистите.
Окото е ключът, а зрителният кортекс — ключалката. Свирейки, на сляпата Ейми се бе налагало от
време на време да спира и да прокарва лявата си ръка по Брайловите ноти (Междувременно и да
придържа инструмента на мястото му, а годините на подобна практика бяха направили мускулите на
врата й толкова здрави, че можеше да счупи орех между брадичката и рамото си). Тук зрителният
кортекс нямаше нищо общо, разбира се; запаметявайки ги временно, тя бе «чувала» беззвучните ноти
на всяка фраза с върховете на пръстите си, след което ги беше изпълнявала отново и отново, додето
успееше да добави фразата към останалата част.
Както повечето слепи музиканти, Ейми имаше «ухо» за това; всъщност даже и за сравнително сложни
откъси й отнемаше по-малко време да запамети музиката, слушайки я многократно, вместо да я чете

(все пак използваше брайл за по-сериозна работа, за да изолира намеренията на композитора от
решенията на изпълнителя или диригента).
Наистина не й липсваше възможността да чете с очите си по традиционния начин. Дори не беше
сигурна какво ли би било, доколкото никога не бе виждала писана музика, преди да изгуби зрението
си, а и впрочем имаше само смътна идея как изглежда една отпечатана страница.
Така че, когато по време на тридесет и третата й годишнина баща й дойде при нея с предложението да
й купи шанса да вижда, макар и ограничено, тя не се съгласи веднага. Беше скъпо и рисковано и доста
обезобразяващо: имплантиране в очните й ями на миниатюрни видеокамери и свързването им към
заспалите оптични нервни влакна. Ами ако това я направеше наполовина сляпа, но и притъпеше
музикалните й способности? Известно й беше как другите четат музика, поне на теория, ала след
четвърт век без тази способност не й се струваше, че ще има особена полза. Това можеше да я
затрудни.
Освен всичко, тя изнасяше концертите си под формата на благотворителност за организациите на
слепите или в полза на видовете специално обучение. Баща й настояваше, че като възстановена ще
бъде дори още по-ефективна в тези случаи. Но все пак тя се съпротивляваше.
Клитъс се изказа внимателно. Той каза, че е прегледал литературата и е говорил с швейцарския екип,
присадил успешно имплантите на кучета и примати. Той каза, че тя едва ли би пострадала, дори ако
експериментът не успее. Онова, което не каза на нея или Линди, или на някой друг, бе жестоката
франкенщайновска истина, че самият той стоеше зад експеримента; че експериментът нямаше нищо
общо с възстановяване на зрението; че малките видеокамери дори няма да бъдат свързани. Бяха просто
извинение за хирургическото отстраняване на очните й ябълки.
Нормалният човек би имал доста крайни чувство относно ваденето на нечии очи в името на науката и
дори още по-крайни, ако научи, че го е сторил съпругът на жертвата. Естествено Клитъс бе далеч от
нормалното в каквото и да е отношение. От негова гледна точка тези очни ябълки бяха безполезни
закърнели придатъци, блокиращи хирургическия път към оптичните нерви, които щяха да бъдат пътя
му към зрителния кортекс. Физически път, откъдето щяха да бъдат прокарани невероятно малки
хирургически инструменти. Но си обещахме, че няма да разследваме тази част от историята в детайли.
Крайният резултат въобще не беше страховит. Ейми се съгласи да замине за Женева, а Клитъс и
неговият екип хирурзи (всичките толкова вещи, колкото и неетични) я подложиха на три, двадесет
часови, дни усърдна, макар и безболезнена микрохирургия, а когато свалиха превръзките и нагласиха
перуката за хиляда долара (защото се бе наложило да проникнат и оттам, а не само през очните ями),
тя всъщност изглеждаше далеч по привлекателно, отколкото преди операцията. Отчасти, понеже
естествената й коса винаги бе изглеждала катастрофално. Сега тя разполагаше със стъклени сини очи,
вместо с по-скоро плашещата опалесценция на истинските. Въобще не приличаше на Бък Роджърс или
нещо подобно.
Казаха на баща й, че част от експеримента не е проработила, а шестте швейцарски учени, наети за
целта, се съгласиха.
- Те лъжат - каза Ейми. - Въобще не са възнамерявали да възстановят зрението ми. Единствената цел
на операцията е била да нарушат нормалните функции на зрителния кортекс по такъв начин, че да ми
дадат достъп до неизползваните части от мозъка ми. - Тя се обърна към звука от дишането на съпруга
си и сините й очи погледнаха отвъд него. - Ти успя отвъд очакванията си.
Ейми бе разбрала всичко това веднага щом мъглата на лекарствата от операцията се бе вдигнала. Умът
й бе започнал да прави връзки, а тези връзки правеха връзки и така нататък в геометрична прогресия.
По времето, по което приключваха със слагането на перуката, тя бе реконструирала цялата
микрохирургична процедура само от ограничените си познания и разговори с Клитъс. Имаше
предложения за промени и бе готова да се подложи на допълнителни подобрения.
Колкото до чувствата й към Клитъс за по-малко време, отколкото ви е нужно да го прочетете, тя бе
преминала от ужаса към омразата, разбирането, подновената любов, а накрая към емоционално
състояние отвъд способността за определение на всеки естествен език. За щастие, влюбените имат на
свое разположение помощта на Булевата математика и препозиционната логика.
Клитъс бе един от малкото на този свят, когото тя можеше да обича, с когото можеше без
снизхождение да разговаря лице в лице. Коефициентът му на интелигентност бе толкова висок, че
цифрата му не би значела нищо. В сравнение с нея, естествено, той бе глупав и почти неграмотен. А

това не беше ситуация, която той би толерирал дълго.
Останалото, както казват, е история и антропология, каквито ги познаваме ние — останалите да четем
със собствените си очи, и както го разбираме през всяка една минута на всеки един ден. Клитъс бе
вторият човек, който се подложи на операцията и то по времето, когато му се налагаше да бяга от
хората на медицинската етика и техните полицаи. Независимо от това, на следващата година имаше
още четирима, а на по-следващата двайсет, а после 2000 и 20 000. В рамките на едно десетилетие
хората с чисто интелектуални занимания нямаха друг избор, освен едно: да изгубят или очите, или
работата си. Дотогава операцията «второ зрение» бе напълно автоматизирана, напълно безопасна.
Все още е незаконна в повечето страни, включително и в Съединените щати, но кой кого занася? Ако
шефът на отдела ви е второзрящ, а вие не сте, смятате ли, че ще получите повишение? Дори не можете
да поддържате разговор със създание, чиито синапси стрелят шест пъти по-бързо от вашите, във всеки
един момент имащо на разположение цели енциклопедии от информация. Вие, както и аз, сте
интелектуална отживелица.
Вероятно имате добра причина за това, като художник, архитект, натуралист или треньор на
кучета-водачи. Може би не ви стигат парите за операция, но това е слабо извинение, след като е
смешно лесно да получите заем срещу гаранция за бъдещи доходи. Може би за вас съществува
физическа причина да не легнете на онази маса и да отворите очите си за последен път.
Познавам Клитъс и Ейми благодарение на музиката. Навремето бях неин учител по пиано в Джулиърд,
но сега вече не съм достатъчно умен, за да я уча на каквото и да е. Понякога идват да послушат как
свиря в този западнал бар с групата ми от първозрящи музиканти. Онова, което свирим, сигурно им
изглежда скучно, но ни правят услугата да не се присъединят.
Ейми се оказа един невинен минувач в тази внезапна еволюционна експлозия. А Клитъс бе, спорно, но
заслепен от любов.
Останалите от нас трябва да изберат кой вид слепота да понасят.
Превод:
Петър ТУШКОВ
_________________________________________________
Забележки:
[*1]
Японска игра, която твърде наподобява флиперите. (бел.прев.)
[*2]
Диаграмата на Вен е илюстрация на отношенията между и сред групи от обекти, които споделят нещо
в цялост (в общия случай е съставена от фигури, застъпващи част от площта си), използва се в научни
и инженерни презентации, в теоретичната математика, в компютърните приложения и статистиката.
(бел.прев.)
[*3]
Гилбърт, Сър Уилям Шуенк (1836-1911), английски драматург и поет и Сър Артър Сиймур
(1842-1900), английски композитор, стават широко известни със своето сътрудничество (1871-1896)
около създаването на множество популярни оперети. (бел.прев.)
[*4]
Масачузетски технологичен институт - едно от най-големите и престижни учебни заведения в
Съединените щати. (бел.прев.)

СЪОБЩЕНИЕ Покана

ФОНДАЦИЯ „ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ”
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ „ЛУИ БРАЙЛ”
БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ
организират
МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИК “ПЕТКО СТАЙНОВ” СОФИЯ-2008
Под патронажа на министъра на културата проф. Стефан Данаилов и с любезното съдействие на
Столична община, включващ:
Концерт на незрящи „МУЗИКАТА Е СВЕТЛИНА”
на 29 ноември от 11,30 ч. в Националната галерия за чуждестранно изкуство с участието на:
Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов" с диригент Петър Матев
Носителите през годините на ученическа музикална стипендия „Петко Стайнов”
на фондация „Петко Груев Стайнов” и Американска фондация за България:
Миглена Павлова – НМА „Панчо Владигеров”
Олга Коева – НМУ „Любомир Пипков”
Ивайло Цанков – СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” Варна
Станислава Георгиева – СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” Варна
Валери Маринов – СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” Варна
Илонка Калчева – НУИ „Добри Христов” Варна
Ивомира Михайлова – НУИ „Добри Христов” Варна
Георги Иванов – АМТИИ Пловдив
Среща-разговор „Петко Стайнов и делото на българските слепи”
на 29 ноември от 15,30 ч. в зала „Филип Кутев” на Съюза на българските композитори
Водещ Стефан Стайнов – председател на фондация „Петко Стайнов”
ВХОД СВОБОДЕН

ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ Любовта

Любовта е жадувана буря.
Тя внезапно разтърсва душата,

води двама по пътя лазурен
и прогонва от нас самотата.
Тя е огън, пламтяща жарава,
по която пристъпваме двама
и макар че боли до забрава,
във сърцата ни обич припламва.
Любовта като ток електричен
ни разтърсва за миг и шокира.
Със свещената дума "обичам"
мил приятел си всеки намира.
Тя е мощен магнит всепривличащ
и веднъж се дарява на двама.
Който има сърце да обича,
ще гори и изгаря във пламък!
Любовта, щом в сърцата пулсира
и душата е в плам обжарена,
тя звъни като песен от лира
и блажени сме в тази вселена!
Христо ХРИСТОВ
гр. Попово

Приказна утрин

На дъното на хоризонта,
опушено от мрака на нощта,
да гали мила утрин обеща

със топли ласки низината.
И викнаха сега петлите,
обрали и последните зърна,
отпиват зажаднели светлина,
погълнали по свод звездите.
С възхита изток розовее
над младия и спретнат бодър лес.
Чрез ято птици праща свойта вест,
че по зорницата милее.
Христо ХАЙТОВ

