ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ Звезделин Минков – човекът С МНОГОТО ГЛАСОВЕ

Дойде време читателите да се запознаят по-отблизо с един сравнително нов за нашето студио,
но и доста популярен сред артистичните среди актьор – човекът-глас Звезделин Минков.
Вече трета година гласът му присъства в домовете ни, чрез прочетените от него книги и не
вярвам някой да не признае, че Звезделин успешно се налага като един твърде талантлив четец.
Е, и след тези встъпителни думи, мисля, че идва моментът да ви го представя – запознайте се!
Звезделин Минков е роден на небезизвестната сакрална дата 10 ноември, само че 30 години преди
промените – 1959 година в също така небезизвестния град Козлодуй.
Самият той смята, че не е случайно съвпадението, че цял живот имитира гласа на Тодор
Живков и свалянето му от власт е именно на тази дата.
Звезделин завършва средното си образование в родния си град, в реална гимназия, където има
щастието да му преподават двамата му родители. Майка му Венета е била преподавател по
български език и литература, а баща му го е обучавал в естествените науки – биология,
анатомия, ботаника и зоология.
Освен в дебрите на науката, бащата на Звезделин го въвежда в магическия свят на театъра,
бидейки основател на самодейна театрална трупа в Козлодуй. Така че, още от малък, той
заживява на сцената, участвайки в театрален кръжок, свири в духовия оркестър и се изявява в
танцовата трупа. "Изобщо, бях едно вундеркиндче" – смеейки се, казва Звезделин за себе си.
- Спомняш ли си първата си роля в самодейния театър?
- Ами да, тогава бях на 15 години, в осми клас, и играх ролята на Бронза в спектакъла "Съдии на
самите себе си" от Кольо Георгиев – една твърде нашумяла тогава пиеса, поставена в Младежкия
театър.
Интересно е, че пиесата е била поставена в Козлодуй от бащата на Звезделин, след като е била видяна
от него при служебно посещение в София. В една от свободните си вечери той гледа постановката и
силно впечатлен намира пиесата, публикувана в списание "Съвременник", разпределя ролите в
самодейния колектив и я представя на Козлодуйска сцена с участието на цялото си семейство.
След като завършва средното си образование, Звезделин изкарва 2 години в казарма и твърди, че никак
не съжалява за това. Годините на казармения живот – от 1977 до 1979, се оказват много интересни за
него. Служи като мерач на лека картечница близо до българо-гръцката граница край Момчилград. И
сега Звезделин възприема казармата и въобще отбиването на военна служба като нещо много важно и
полезно за младите хора, счита, че това е една школа по дисциплина.
Още по време на военната си служба Звезделин кандидатства в театралния институт "Кръстьо
Сарафов", като един от 1300-те кандидати, от които за обучение в специалността актьорско
майсторство са приети 30 момчета и 15 момичета.
Звезделин смята себе си за един от малкото късметлии, които имат щастието хобито им да съвпада с
професията, тъй като цял живот му е доставяло огромно удоволствие да забавлява хората.
"Има хора, които имат дадена професия, например инженер, но обичат да свирят на китара, което им е
хобито. Е, аз съм актьор и обичам да бъда актьор и именно затова четенето във вашето студио ми
доставя огромно удоволствие, защото то е част от моята професия."
Звезделин Минков завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през 1983 г. Смеейки се, като превъзходно
имитира гласа на Тодор Живков, разказва, че при завършването му е имало среща с тогавашния
Генерален секретар, на която той пита ректорката:
"А бе, Сейкова, колко души завършват ВИТИЗ?"
На което тя му отговаря – "Ами 65, другарю Живков".
Тогава Живков казва:
"Много бе, какво ще ги правим в тая малка държава толкова много артисти? Аз лично предпочитам да
завършат 5 души, ама такива великолепни артисти да бъдат, че лично аз да знам трите имена на
петимата, ха ха ха!".
При задължителното разпределение, което тогава се правеше след завършването на всяко висше

учебно заведение, Звезделин влиза при комисията един от последните и му остава да избере между два
града – Търговище и Кърджали. Придържайки се към принцип, на който го е учила неговата
преподавателка Елка Михайлова, че актьорът е актьор, независимо къде играе, важното е да се играе за
хората и винаги да се играе така, сякаш е за последен път, Звезделин оставя избора на комисията и така
се озовава в Кърджали.
Прекрасно си спомня и първата си роля в тамошния театър – ролята на Дон Бъкър в пиесата
"Пеперудите са свободни" от Леополд Герш. И отново интересно съвпадение – това е ролята на едно
сляпо момче.
Звезделин с удоволствие си спомня и признава, че годините на Кърджалийската театрална сцена са
най-хубавите години в неговия живот. Тогава се радва на множество главни роли и огромно уважение.
Това е период на безкрайно количество интервюта и участия в различни светски мероприятия, тъй като
освен актьор Звезделин е и превъзходен имитатор на гласове. Освен гласа на бившия Генерален
секретар, той много сполучливо имитира гласовете на Парцалев, Анастасов, Тодор Колев, Слабаков,
Велко Кънев, Георги Калоянчев, че дори и Татяна Лолова.
След трите години в Кърджали Звезделин Минков се завръща в София, където започва да работи с
един, тогава небезизвестен музикално-артистичен ансамбъл, наречен "Магистрали", с художествен
ръководител Стефан Диомов и солистки Ваня Костова и Росица Ганева. Звезделин пък е работел в него
като водещ и така да се каже е завеждал хумора. Така преминават следващите 3 години от живота му –
изпълнени с множество пътувания и участия из страната, предимно в различни военни поделения, тъй
като ансамбълът е на Строителни войски към Министерството на транспорта.
Носталгията по театъра обаче не оставя Звезделин дълго в този колектив и след третата година той
напуска ансамбъла, за да се отдаде отново на актьорската професия, този път във Врачанския театър,
където влиза на 1 октомври 1989 година – малко повече от месец преди началото на демократичните
промени в България.
Именно с тези промени е свързана и последвалата промяна в артистичната кариера на Звезделин.
Още през март 1990 година, съвършено изненадващо, той получава телеграма, с която Народен театър
"Иван Вазов" го кани на гастрол.
Оказва се, че поканата е за главна роля в пиесата "Сеанс", написана от Иван Кулеков, в която става
дума за управлението на Тодор Живков и падането му от власт – сюжет, много характерен за този
период. Тъй като Звезделин Минков е бил известен с умението си превъзходно да имитира бившия
Първи, именно върху него пада изборът за изпълнението на главната роля в спектакъла. Тогава той е
на 30 години.
В онези времена на еуфория, огромни светли надежди и мощен емоционален подем, напълно
естествено е пиесата да се радва на невиждан успех – само за премиерата са били продадени над 2500
билета.
След 5 премиери в София и цял един театрален сезон на сцената, въпреки стабилното възнаграждение,
Звезделин се впуска в поредното си приключение. Той признава, че причината за съжаление този път
са парите, защото, както се казва, каквото не може да се купи с пари, може да се купи с много пари.
У нас пристига известният тогава сръбски певец Зоран Миливоевич, носител на наградата "Златен
Орфей", който предлага на Звезделин Минков участие в тримесечно турне из България, включващо по
два концерта на ден със заплащане 200 лв. на концерт.
"С една дума, напуснах Народния театър заради пари" – не без съжаление споделя Звезделин.
Въпреки че не обича да говори за семейния си живот, разказа, че е бил женен и има две дъщери, които
живеят в София. Много се гордее с по-голямата си дъщеря, която работи в представителство на IBM у
нас.
За съжаление, по-малката му дъщеря не чува и не говори в резултат на лекарска грешка и това е
поредната шега на съдбата, само че този път лоша шега, тъй като баща й от сутрин до вечер си изкарва
прехраната чрез говорене години наред.
След успешното турне със Зоран Миливоевич Звезделин започва да играе в Ямболския театър, където
остава цели 12 години - до 2001 г. В този период от живота си той става автор на 3 стихосбирки и
започва да членува в клуба на Ямболските писатели. Тогава се запознава и с покойния вече Георги
Братанов.
След 2001 година Звезделин Минков се отдава на другата си професионална любов – цирковото

изкуство. Поканен е в една циркова трупа да участва в представленията като водещ. Известно време се
опитва да съвместява двете си професии – тази на актьор в Ямболския театър и тази на конферансие в
цирка, но, виждайки, че това физически е невъзможно, отдава предпочитанието си на второто, а
причина отново са "пустите пари" – както сам казва.
Тази си кариера продължава до миналата година, а в звукозаписното студио на ССБ попада чрез
голямата си дъщеря, която случайно се запознава с незрящия Христо. Именно той дава идеята
Звезделин да опита ролята на четец на аудио-книги. И така, вече трета година Звезделин Минков е сред
нас, доставяйки ни удоволствие с приятния си тембър и актьорското си изпълнение.
Ето думите, с които той се обръща към всички нас – хората за които отдава енергията си:
"Изключително ми е приятно, когато от време на време срещна незрящи хора, които, познали гласа ми,
се доближават и искат да се ръкуват с мен. Радвам се, когато ме познаят, защото за мен това е знак, че
моето четене им доставя удоволствие и те харесват как го правя. Както всеки човек и аз често съм си
задавал въпроса за смисъла на човешкото съществувание. Като че ли никой не е успял да го формулира
досега еднозначно, а за мен отговорът е много прост – и в Библията го пише. Смисълът на човешкия
живот е в това да помагаш на другия до теб, на ближния. И именно това бих пожелал на всички вас,
които слушате моите аудио-записи. Колкото и да ви е трудно, уповавайте се на другите, защото когато
човек вярва, когато се надява, а особено когато е влюбен, животът е много по-пълноценен,
по-истински, по-смислен. И въпреки че е лишен от зрение, незрящият човек също би могъл да бъде в
помощ на някого. Дори считам, че в известен смисъл, това са благословени хора, защото Бог не
наказва оногова, когото мрази, ако това въобще може да се нарече наказание. Лишавайки човека от
едно, той му дава нещо друго, и въпреки че темата е твърде философска, смятам, че хората ще ме
разберат. Не бива човек да изпада в самосъжаление, а трябва и в недостатъците да намира
положителните страни. Просто всеки си има своето малко щастие и своето място под слънцето.
Щастието само за себе си не съществува, но животът на всеки от нас се състои от отделни мънички
щастийца, които събрани заедно ни дават равносметката в самия му край - доколко щастливо сме
живели."
- Кажи какъв си всъщност - комик, драматичен актьор или от двете по малко?
- Всъщност любимият ми жанр е трагикомедията. Това остана в мен, след като гледах на времето
Тодор Колев в "Кълбовидна мълния", в "Човекоядката" и в други подобни постановки. За мен той е
един великолепен и малко неразбран български актьор, когото повечето хора възприемат като онзи с
цигулката, а по-малка част са имали възможността да го видят на живо в "Човекоядката", където той
направи една много силна роля и стана заслужил артист. А аз самият също съм правил такива
моноспектакли в жанра трагикомедия, където 50 минути караш публиката да се смее до сълзи, а в
последните 5 минути настъпва една ужасяваща, гробовна тишина и чуваш как започват да хлипат в
салона. Смехът и сълзата са като брат и сестра, те са неразривно свързани. Не може цял живот да ти е
само смешно или пък непрекъснато да си тъжен, нали така!
В края на нашия разговор моят събеседник, верен на себе си, не пропусна да ме разсмее с виц.
Такъв е краткият словесен портрет на Звезделин Минков – актьорът-трагикомик,
бохемът-романтик, неуморимият шегаджия и оптимист, който с еднаква лекота ще ви разсмее
и натъжи, винаги намиращ спасение в неизтощимото си чувство за хумор и който, въпреки
бохемската си душа, всяка сутрин задължително започва деня си с "Отче наш", тъй като
безусловно вярва във висшата сила, която ни помага и закриля. Искрено се надявам
запознанството със Звезделин Минков да е доставило удоволствие както на него, така и на вас,
нашите читатели и почитатели на говорещата книга.
Марина ПЕТКОВА
Звезделин МИНКОВ
Феерия

До тръпнещите ми нозе
се настани Умората.
Погледна ги и ме попита:
"Защо треперят?"
Истината казах:
"Пребродих лика на земното кълбо,
за да открият най-вълнуващата фея
и да зарадват своя господар.
Сега почиват
Весело щастливи.
Господарят им обсипва феята с цветя..."
24.І.2004 г.
Видение
От необятния лунапарк на твоята страст
откраднах балонче.
Скрих се в близката гора
и изпуснах въздуха му.
Нагънах го на руло и го скътах
в един от тайниците на душата си.
Когато усетя, че ми е останал само един дъх –
с него ще го надуя отново.
И щом се появиш кротко – загадъчна
и боязливо нежна пред очите ми –
ще ги затворя,
за да останеш в мен!
24.04.2004 г.
Денят на нямото момиче
Събужда се преди да звънне старият
и оглупял будилник.
Поглежда слънцето и радва му се –
радва се като мъниче.
Закусва дълго, вперила очи в окото
на приятеля си – телевизор.
Облича се, отключва и излиза.
Гевречето в ръката си грижливо
разпределя.
За кучета. Врабчета. Гълъби. И котки...
Когато вечерта смирено се отпусне
върху скута си,
тя пак присяда пред екрана.

Препуска жадно по каналите,
за да открие – своя Чарли.
Щом зърне го - започва да танцува.
Танцува дълго. Дълго. Дълго.
Подскаже ли й вътрешният ритъм,
че филмовият разказ е към своя край,
тя рязко спира. Бавно коленичи. Прегръща я –
соленосладката сълза и
с поглед срича най-горещата молитва – за нас,
говорещите хора по света...
15.11.2003 г.
Из книгата "Земни небеса"на Звезделин МИНКОВ

ЕСЕ Де е българското?
Задавам си този въпрос от момента, в който започнах да разбирам значението на думи като "родина",
"патриотизъм", "отечество". Или с други думи - отскоро. Когато ме караха да уча наизуст "Отечество
любезно", за мен това бяха непонятни думи, които трябваше да кажа и госпожата да остане доволна.
Когато реших да прочета отново "Отечество любезно", без никой да ме кара, бяха изминали доста
години и отново не можах да разбера значението. Не на думите, а на смисъла. На чувствата, които са
накарали поета да се възхищава на любезното ни отечество. Може би, защото беше скоро след като
попаднах в шахта на улицата и си счупих крака, или защото живея в краен софийски квартал, и докато
още виждах, гледките далеч не бяха тъй прекрасни и вдъхновяващи, както в много творби, посветени
на Отечеството. От друга страна се чудех - как така един толкова голям писател и със сигурност велик
българин е успял да намери нещо в това Отечество, на което така искрено да се възхити. "Ти си

българин и трябва да се гордееш с това" - така пише в много учебници, така ни казват и в училище. Аз
съм българин и не мога да се гордея с това, докато сам не разбера "Де е българското", с което мога да
бъда горд. Може би това са книгите, които още не съм прочел, или пък градовете, в които още не съм
бил. Градове български, в които историята е оставила своите следи и тези следи ми говорят. Наистина
тихо, но все пак нашепват за минали времена, когато велики хора - българи, са вършили велики неща български. Още търся. Когато намеря, ще се опитам да разбера. После да почувствам. След това да
обикна. Дано по пътя не се спъна пак в някоя шахта. Дано успея да разбера, след това да почувствам.
Дано да намеря и да обикна.
Ивелин БОГОМИЛОВ
ХІ клас,
СОУДНЗ "Луи Брайл",
София

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Асеновград

Трифон Зарезан
Един празник, една традиция останала от векове в бита на нашия народ.
И тази година както всички изминали, а може би и както всички бъдещи, тази традиция се продължи и
ще се продължава в годините напред. Тъй като 14 февруари бе неделя УС на ТСО реши празникът да
се отпразнува на 16 февруари (вторник).
Присъстваха много хора. Времето им позволи да излязат от домовете си и да се почувстват
пълноценни.
Е, не можахме да ги заведем на лозе, но пък донесохме лоза в клуба.
Благой Кичюков, най-старият лозар за момента, влезе с ножица в ръка и венец от лозови пръчки и
здравец на глава, посрещнат от красива българка с голяма бяла пита, застана пред лозата и отряза
първите три пръчки с благословия за здраве, голям берекет и много вино.
Той предаде първия урок на младия амбициозен лозар Красимир Касабов, че лозе се реже с много
умение и любов, че пръчката се реже в наклон обратен на пъпката, за да не я мокри сълзата при
сълзене и да не се получи гниене.
Разрови земята, натроши хляб и захрани лозето, поръси сол, поля вино и поздрави всички присъстващи
с празника и им пожела здраве и плодородие. Той беше аплодиран от присъстващите. Почерпени бяха
всички с "Трифоновска" пита и руйно вино, донесено от самите присъстващи.
Местният писател и поет Димитър Бойков прочете свои стихове за виното, за Станимашките винари и
Станимашката Малага, прославила града по света.
Приятелката на нашата организация Славка Ставрева прочете хумористични съвети към винарите и
консуматорите на виното.
Денят премина с приповдигнато настроение, шеги и веселие, които възвърнаха самочувствието на
хората.
Руска ДИМИТРОВА
Добрич

Троен празник в клуб "Детелина"
На 1-и март 2010 г. се събрахме в клуба да отпразнуваме трите празника - Баба Марта, 3 март и 8 март.

Гости на тържеството бяха преподаватели и ученици от ОУ "Христо Ботев". Малките палавници
изнесоха богата литературна програма със стихове за трите празника.
Баба Марта - най-възрастната жена от организацията, закичи всички присъстващи с красиви
мартеници. Вкусихме от още топлите погачи на баба Ани. Светла Маринова поздрави присъстващите
със стихотворението "Робска стихия" на сляпо-глухия поет Аврам Аврамов от Велико Търново.
Песни за майката и жената изпълни групата за стари градски песни "Антица". Кулминацията на
празника бе конкурсът за най-красива домашно изработена мартеница. Първо място бе присъдено на
Мария Паскалева, 2-о място на Анка Радева и награда за 3-о място грабна Марийка Атанасова. Всички
жени от организацията получиха подарък за празника.
Тържеството продължи със скромна почерпка, веселие и песни.
Калинка КОВАЧЕВА
Вести
21 февруари 2010 година. За всички хора той е най-обикновен ден. Но за нас, членовете на ТСО
Добрич не е такъв, защото по обективни причини решихме да празнуваме заедно Трифон Зарезан и
Свети Валентин.
Лозарството по нашите земи е дошло от двехилядната година преди Новата ера. Първоучители са
траките.
Някога славяните живеели в местности покрити с гъсти гори. През този месец започвали да ги секат, за
да разработват почвата и засяват лозя. Смята се, че празненствата, посветени на виното, от траките са
преминали в календара на славяните.
Затова днешният празник на лозарството се чества през февруари. Според Християнския църковен
календар свети Трифон е покровител на виното.
Всички с нетърпение очаквахме този празник. Живко Бохоров стоеше до вратата и на всеки дошъл
сложи валентинка на дрехата. Събрахме се около 50 човека.
Г-жа Пеева откри тържеството, като поздрави присъстващите с ново свое стихотворение "Трифон
Зарезан". Желю Петров в ролята на Трифон Зарезан влезе в залата с венец от лозови пръчки на главата
и бъклица с вино в ръката. С ножица заряза лозичката, поля я с вино, като пожела на всички много
здраве и щастие. След това мина по масите и почерпи всички присъстващи с вино.
Мария Минева изнесе кратки исторически факти за Трифон Зарезан, начупи питката и всеки си взе от
нея.
Музиката беше много хубава - народна и танцова. Хората почти не стояха по местата си. Стана много
весело. По решение на УС на TCО Добрич проведохме два конкурса - един за танцова музика и един за
народни танци.
Всички се хванаха да играят, но класацията беше следната:
Народни танци
1-а награда - Мария Георгиева.
2-а награда - Дарина Цветкова.
3-а награда - Йордан Панчев.
Танцова музика
1-а награда - Мария Георгиева, Живко Бохоров.
2-а награда - Недка Андреева, Йордан Панчев.
3-а награда - Анка Петрова, Желю Петров.
Имаше и индивидуални изпълнители на стари шлагери и народни песни - Гинка Русева, Йорданка
Василева, Паунка Пеева.
Какво да кажем и за кака Янка Райнова. Тя ни каза много вицове. Макар че е на 82 години от нея лъха
доброта и дружелюбие. Много се смяхме.
Не ни се тръгваше. Толкова беше весело. Но нямаше как. Това време дойде. На тръгване си пожелахме

нови срещи и много здраве.
Паунка ПЕЕВА
***
26 февруари 2010 година. Пред офиса на Териториална организация на слепите в Добрич спря автобус.
От старческия дом в града. Бяха дошли да вземат участниците в певческа група "Пей сърце" към ТСО
Добрич. Групата с художествен ръководител Кирил Сотиров беше поканена на празника на четирима
рожденици в старческия дом. Когато пристигнахме в дома ни посрещна социалният работник, а в
залата бяха дошли всички домуващи. Посрещнаха ни с много топлина, като скъпи гости и много добри
приятели.
Групата изпя своите песни. Имаше и индивидуални изпълнители - Мария Минева, Злата Златева,
Митка Калчева. Акомпанира на акордеон Петър Петров. Той изсвири на акордеон бавна песен и
кръшно хоро. Паунка Пеева изпълни две стихотворения лично творчество, от които едното е посветено
на певческата група.
Като свършиха изпълненията на групата, всички се хванахме на кръшни хора. Рождениците бяха
много щастливи, а ние се радвахме на това. На заминаване отново ни поканиха. Тръгнахме си
удовлетворени от това, че доставихме радост на тези хора.
Паунка ПЕЕВА
За българският род и героизъм
На 22.02.2010 г. в НПО "ХобиСклуб" беше изнесена лекция за съхраняването на българския род и
забравените герои по случай Националният празник на България 3-и март.
Историкът Тодор Нинов запозна членовете на клуба с исторически данни за стремежа на българите
към свободата и запазването на българщината от турските злочинства. Не е лек пътя до Бесарабия,
връщането на керваните отново по родните места и борбата за свобода с много пролята кръв и
героични подвизи.
Родова трагедия по време на турското робство разказа Веселина Малчева, а Иван Тодоров предаде
потресаващ момент от филма "Капитан Петко войвода" - за съдбата на героя, тънещ в мизерия след
Освобождението. Той показа семейна реликва - запазена сабя, пушка и револвер от войните.
Всички се пренесоха към тези героични събития, които не трябва да забравяме.
С много обич и признателност
Националният празник на Република България – 3-и март, бе отбелязан в "ХобиСклуб". С много обич и
признателност към подвига на хората, отдали живота си за нашата свобода, говори Нели
Катранджиева. Акцентът бе сложен на добруджанците, участвали в Опълчението. Вглъбени в
подвизите на героите, Д. Тодорова и Димитричка Николова рецитираха стихове, а Мима Русева даде
тон за "Къде си вярна ти любов народна". Песенното изпълнение беше продължено от всички
присъстващи в залата.
С любов към майката и жената
На 8-и март, Международния ден на жената, жените от "ХобиСклуб" Добрич отбелязаха с много обич,
чар и всеотдайност своя майчински и женски празник. Дни напред кипя подготовка за не една, а две
изложби, плод на тяхната любов, ръкоделие и сръчност.
Едната изложба включваше гоблени, ръчна изработка покривки, кърпички и др.
Втората изложба включваше художествено оформени кулинарни изделия, сред които бяха вплетени
цветя и здравец за дълголетие.
Лентата на тези изложби преряза д-р Катя Ганова - зам. областен управител на Добричка област.
Празнично слово и цветя поднесоха на всички жени д-р Ганова и председателят Иван Тодоров.

Поканени бяха и журналисти. Прочетен бе и поздравителен адрес от депутати от Народното
събрание.
На фона на музиката на Ричард Клайдерман премина цялата художествена програма и последвалата
почерпка.
От изложбата бяха отличени кулинарните вкусотии на Пенка Маринова, Стоянка Дякова и
Димитричка Дамаскинова.
Иван ТОДОРОВ,
председател на УС на "ХобиСклуб"
Добрич
Виж снимки от горните събития:

Пловдив

Успешна беше и шестата година на клуб "Орхидея"
През февруари клубът на пловдивските жени с увредено зрение отбеляза в календара още една година
по своя път, една тежка година, белязана от световната икономическа криза, почувствана директно от
огромната част от българските семейства. Но българската жена, предприемчива и упорита, успява да
излиза от всяка ситуация и да продължи напред.
Още в началото на 2009 г. "орхидейките" промениха някои неща и "тертипи" от дейността си. Ако
по-рано честванията на едни или други празници се правеха навън, в заведение, сега всичко трябваше
да се организира и провежда в клуба. Така Бабинден и рождената дата на клуб "Орхидея" се отбелязаха
на една и съща дата.
Поводи жените, членуващи в клуба, да се събират, да бъдат заедно – дал Господ. Не бяха пропуснати
Трифон Зарезан и св. Валентин, Баба Марта, 8-и март, Първа пролет, Денят на хумора и шегата,
Коледа. И всичко пловдивските дами се стараеха да бъде според обичаите. Но във всички празненства
се усещаше липсата на вещата ръка, неизчерпаемата творческа енергия и дух на Величка Кърпарова.
Някой може да остане с впечатление, че "орхидейките" се събират само за да празнуват, а това съвсем
не е така. С огромна любов те приготвяха мартеници както за дечицата от детска градина "Щастливо
детство", така и за обитателите на домовете за стари хора и за младежи със здравословни проблеми.
Големи мартеници "Пижо и Пенда" украсиха офисите на хипермаркетите "Сани" и "Кауфланд", на
фирмите "Ален мак" и "Белла-България", спонсорирали по един или друг начин дамския клуб. На
сбирките редовно се чете списание "Зари", обсъждат се кулинарни и здравословни теми, както и
законовите промени, свързани с хората с увреждания. А щом времето се позатопли, започнаха и
неизменните излети до исторически места и природни забележителности. Сбъдна се мечтата на
участничките в клуба да посетят борческа Клисура, група орхидейки "прескочиха" и до Гърция. Тази

година те са запланували да отидат и до Рилския манастир.
Миналата година жените се радваха и на сватби, и на новородени внучета. Но когато някоя от тях
имаше проблем, на преден план, както винаги, излизаха солидарността и съпричастността.
Организираният живот на участничките в клуба им дава самочувствие на силни и можещи хора. Някои
от тях имат приятелство от близо половин век – заедно са преживели младежките си вълнения,
неразделни са били и в най-значимите събития от живота – сватби, раждане и отглеждане на деца и
внуци, дори и абитуриентските им балове. Затова в празнични и тържествени моменти "орхидейките"
винаги изпълняват своя химн, завещан им от покойната Вили Кърпарова. Ще си позволим да го
цитираме:
Пак събра ни тук съдбата,
както в миналите дни,
и напук на самотата
трябва да не се делим.
Имаме една идея в клуба да се веселим.
Кръстихме го "Орхидея" тя в сърцата ще цъфти.
Бързо времето минава,
във косите сняг вали.
Времето не ни прощава трябва да не се делим.
Грижите си да оставим
там, зад къщните врати,
че за да не се забравим,
трябва да не се делим.
"Неразделни бяхме, сме и ще бъдем" – категорични са дамите от клуба. Нека им пожелаем наслука и
успех.
Георги ГЕНОВ,
Стоянка АНГЕЛОВА
Виж снимки от събитието:

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Писател и хуморист от класа

На 25 март се навършват 120 години от рождението на писателя Чудомир. Истинското му име е
Димитър Чорбаджийски. Той е роден в село Турия, но грамадна част от живота му протича в Казанлък.
Бях ученик от ІІ клас (сегашен VІ). Помня есенния ден, когато получих новите учебници. Отворих
най-напред христоматията. В полето на моето зрение попадна разказът "Таласъм". Потърсих автора.
Той бе даден по-отгоре заедно с лика му и с кратки животописни бележки. На портрета на писателя
Чудомир видях млад човек, с гладко бяло лице, с малко чип нос. Очите му сякаш гледаха присмехулно.
Косата му бе буйна, с тъмен перчем над челото. Бях учил българска география и знаех много важни
неща за Казанлък.
Разказът "Таласъм" ме увлече. Леко се четеше. Бе весел и забавен. Главният герой беше момче като
мен. И аз се плашех от таласъми и вечер, когато понякога се прибирах у дома в тъмното, се страхувах
да не попадна на някой зъл дух, затова си посвирвах или пеех.
Минаха много години и съдбата ме отпрати в Казанлък да отбивам войнишката си служба. Радвах се,
че съм в Казанлък - това красиво подбалканско градче.
В казармата се получаваше вестник "Боен другар", който се издаваше в щаба на дивизията, където
по-късно бях преместен. Като ученик пишех стихове, продължавах и станах сътрудник на вестника.
Редакторът харесваше стихотворенията ми и ги отпечатваше.
По това време читалището "Искра" издаваше вестник "Искра", доколкото знаех редакторът му бил
Чудомир. Един ден ме повикаха в редакцията на "Искра". Там бе Чудомир и Буко Давидов общественик и културен деец. Извадиха един брой от вестника и видях моето стихотворение "Родина",
препечатано от в. "Боен другар" в околийския вестник "Искра". Поздравиха ме двамата и ми пожелаха
успех.
Тогава Чудомир беше вече на 62 години. Беше с очила, малко паднали на носа му. Косата му беше

пооредяла, напълно бяла, но очите му бяха живи, подвижни, които като фотограф запечатваха
най-малките подробности. По-късно се създаде литературен кръжок към читалището и аз станах член
на този кръжок. Събирахме се ние, младите литературни дейци, автори предимно на стихотворения. С
нас се занимаваше Буков, често ни посещаваше Чудомир. Той беше скъп в оценките си. Някои от
членовете на кръжока бяха давали свои творби да ги провери Чудомир. Най-често им отговарял "Няма образност, учете се от големите поети." Б. Давидов ни казваше, че в Казанлък имало един сляп
поет, който написал голяма патриотична поема, която мислели да му я издадат. Щял да ни запознае с
него, но това не стана.

След издаването на сборника "Избрани произведения" четях и препрочитах разказите на Чудомир весели, закачливи, мъдри. По език и стил, литературно майсторство аз го слагах наравно с Йордан
Йовков, Елин Пелин и Ангел Каралийчев - сладкодумец е като тях. Като тях познава душата на
селянина, като Елин Пелин показва остроумието и находчивостта на героите си.
Героите на Чудомир са се родили в едно по-старо време. Те са деца на времето от първата половина на
ХХ век, те са съвременници на автора. Той е живял сред тях, познава ги изтънко и затова перото му и
четката (Чудомир е и художник) ги изобразяват с голяма художествена мощ. Те са строго
индивидуализирани, но са и типични представители на епохата си. Всеки си има свой портрет – един
Лъжлив Съби, друг Нено Сенегалецът, трети е Дянко Фурнаджията, четвърти хаджи Койо, после Дечо
Порът, как Сийка и още, още... Времето, на което са представители тези хора, отдавна е отшумяло, но
много техни разбирания, действия, постъпки, привички още не са отвени в гънките на забравата.
Лъжлив Съби може да се отъждестви с Хитър Петър, с Андрешко, с Ило от "Гераците". Като Дянко
Фурнаджията и сега се срещат хора - дарени с остроумие, което изразяват най-често в стихове. Дечо
Порът убил свинята на съседа с топора, когато влязла в двора му.
И ето:
"Пусти хора думат,
думат и говорят,
че бай Дечо Порът
клал прасе с топорът."
И по-нататък: "Верицата му проклета! Изяде ме кмета. - Чуй - рекъл, - молбата ми жарка и пусни ми
Марка."
Разказът пак завършва със стихотворство:
- Реви, Марко, реви,
братко, двама да ревеме,
ти в обора, аз – на двора,
да се радва Дечо Порът.
Като писател - хуморист Чудомир изкарва на преден план отрицателните черти на героя.
Несъответствието му с положението, ранга, образованието и културата му. Оттам произтича и хуморът
в четивото.
Чрез героя си хаджи Койо писателят посочва скъперничеството на заможните хора до такава степен, че
и през последния час от живота си хаджи Койо не може да се освободи от този порок.

Чудомир е бил около 20 години учител. И от острото му перо не са убягнали някои учители, които с
пренебрежение са се отнасяли към основните си задължения, прахосват си времето в игри – на табла
например (Ревизия). Такива случаи има и сега. Разсмиват ни и разказите с герои от учителската
професия - "За бог да прости", "Предметно обучение". това се противоположни по характер герои,
които стоят далеч от учителя-педагог, от учителя с голяма научна ерудиция, способни да изграждат у
своите ученици човешки добродетели. В разказите си Чудомир увлича читателя с богатото им
съдържание и с хубавия си български език. Това е балканският североизточен говор, влязъл в основите
на съвременния български книжовен език. Той е мек, разбираем. Повествованието е гладко, образно,
изчистено от плеоназми, от словно разточителство. Прочитането или слушането на Чудомировите
творби разведрява лицата ни, създава добро настроение, прави ни по-весели, по-големи оптимисти,
по-добри и по-дружелюбни. Хуморът на автора лекува – прави ни по-жизнени, по-любвеобилни.

Случи се, че си взех жена от село Енина, стоящо на 5 км. от Казанлък. Бяхме учители и двамата.
Лятната ваканция прекарвахме там, в селото. Ходехме често до Казанлък. Посещавахме културни
мероприятия, книжарниците, библиотеката, музея, изложбите по изобразително изкуство на Чудомир.
Наслаждавахме се на неговите картини. Понякога се срещах с него. Поздравявах го, но не му се

разкривах - той ме беше забравил. Виждах го вече поостарял, малко приведен, сложил върху бялата си
коса черна барета, каквито носеха художниците в тия години. Движеше се повече сам, по-замислен,
вглъбен в себе си, с лице като на мъдрец.
След 9 септември 1944 г. в началото на новия обществен строй Чудомир беше забравен. Не му се
отреждаше място на известен писател - хуморист. Подценяваше се талантът му на голям творец.
Даваше му се отрицателна оценка. Разказите му били безидейни, хуморът му безобиден, авторът далеч
по-ниско стоял от Георги Кирков, Христо Смирненски и др. пролетарски писатели, сатирици и
карикатуристи. И оттогава Чудомир не написа нито един значителен разказ. В по-късно време той
беше признат като неоспорим талант в областта на литературата.
До края на живота си той не напусна Казанлък - мястото, което е обичал винаги. Остана при хората,
които намериха превъплъщение в разказите и картините му.
Костадин ПАПАЗОВ
Не съм от тях

По случай 120-ата годишнина от рождението на Чудомир имаме честта да публикуваме един от
най-веселите му разкази.
Не обичам, как’Сийке, и не съм от тия, дето се бъркат в хорските работи, ама има едни жени, като Тана
Папучкина, като разчекнат едни уста — като ханджийска порта! Онзи ден, както си седя у дома и
наплитам пета на чорапа на наш Груя, гледам я през прозореца, тин-тин-тин, зачупила кръст,
накокошинила се с кожи, с плетена чанта с мотив в ръка, и право у доктора влиза. Женена жена ма,
сестро, да си седне в къщи и да си гледа работата, а то — фитнало се и не оставя човека на мира!
Година и половина я гледам, все зъби поправя. Какви бяха тия зъби, какво беше туй чудо! И по
небцето й да бяха никнали, и все с дупки да бяха, пак досега щяха да се поправят. Развали къщата на
човека, кучката му с кучка! Гледам булката му, горката — охка, пъшка, караха се, биха се, — па и тя
почна май да си покръшнува: все напудрена, я гледам, излиза и шапката й настрана малко килната,
като фантазия.
Не ми е работа, как’Сийке, и не съм от тях, ама изпъденото й слугинче разправяло на Бона Кевина, пък
тя казала на наша Кица Събчовата. Ама и за него се чува, че не било стока. От два месеца било без
работа и все един подофицер, уж от тяхното село, се мъкнел с него. Остава ли ми време, сестро, от
пуста работа да разуча отде е, откъде е и дали не е някой модерен братовчед! Пък и работа ли ми е да
се меся в хорските маскарлъци! Човек да си гледа къщата, да му е ошетано, преметено и подредено
навред, че вчера ходих у Бона Бозаджийкина за квас — пази боже! Нощвите им, как’Сийке, от две
години неизстъргани, месалите им загорели от тесто и хвърлени в едно кьоше и отгоре им котката спи.
Грехота и срамота! Два пъти в годината си андулира косите и обувки с лачени бомбета носи, а в
къщата им — сякаш вторничен ден след пазар. Ама тяхна работа е пак, да ти кажа. Да правят, каквото
си щат. Наш Груйо тъй дума: "Във всяка къща — и наредба, всяка коза — за свой крак. Кой както иска,
тъй да я кара!" Я Колчеви пък, никога не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат сутрин, тъй
им седят креватите цял ден. Рекох веднъж на госпожата, а тя: "Нарочно — кай — ги оставяме, та да се
проветряват." Пък то, че я мързи да ги подреди, мързи я, ама защо лъже хората! В една къща, дето
пипа работна жена, то си личи. И спалнята им неразтребена, и във всекидневната им на миндера има
една възглавница разпрана, и иглинарникът им виси накриво, а пък кърпата им за лице — сякаш
цигани са се бърсали с нея!
Ооох, каквото, каквото — тяхна работа! Да си мълчи човек и да не се смразява с хората — тъй си зная
аз, и кой какво е правил — той да си отговаря, ами я да ставам да си вървя, че оставих малката да
пържи лук в къщи: ще вземе да го прегори, че ще замирише, като кога минаваш край Парапанкини.
Нали пустата им къща е на кьоше! Тя каква е къща, ама прозорци има и надолу да гледат, и нагоре по
улицата. На единия постоянно е майката, а на другия — дъщеря й и не пропускат човек да мине,
докато не разчовъркат целия му род. И все на изгоряла манджа мирише покрай тях. Дърта жена мари,

сестро, а тръгнала по ума на дъщеря си! Все тоя инженер я бил искал, онзи съдия бил питал — чунким
хората са полудели цял живот изгорели манджи да ядат! То да не излезе като Деша Коликучкова?
Искали я, молили я, щели да я крадат, а и до ден днешен си стои в къщи смутена и сбръчкана, та и
Еньо Кантонеринът й се назлъндисва вече. Пък и той какво ли търси? Чунким не помня, като го роди
майка му четири месеца по-напред и какъв байрак развяваше на времето из долната махала!…
Снощи по тъмно, като събирах прането из двора, и — тупуррр — събори се нещо през две-три къщи от
нас. Тръснах ризите на дърветата, хукнах се и — какво мислиш? На Пена Цанковичина, вдовицата, на
дувара, от лява страна до портата — три керемиди съборени. Тъмно беше и не можах хубаво да
разгледам, та сутринта рано още ходих и три мъжки стъпки с гумени токове намерих около мястото.
Попитах нея каква беше тая тупурдия снощи, а тя: "Котарак - кай, - госпожа, котарак прескочил дувара
и съборил керемиди…" Мари аз го зная тоя котарак, дето си има и котка, и две котенца в къщи и дето
работи във финансовото, ама не обичам да ги разправям!
От друга страна, яд ме е пък, че все на светица се прави, все на черкова ходи и надолу гледа. Ама наш
Груйо знаеш ли за такива как дума: "Който гледа надолу - мисли за голо!" И права приказка е тя, ами
не ми трябва да ги разправям! Чунким у дома всичко е потекло по вода, та из чужди къщи ще ровим!
Една снаха си доведохме, как’Сийке, господ да те пази до девета рода! Откак се е омъжила, все болна,
все чамава. Злъчката й била пукната, стомахът и бил нервен, уж все диета пази, пък на втория ден на
Коледа половината рибица от прасето оплюскала, дордето бях на гости! То добре, че като походвам
тук-таме, та ме гощават хората, инак де можем надви с ядене в къщи! Не остави ни сладко, сестро, ни
захар, ни саздърма! Мислех си, като е на диета, поне туршията няма да бута, а то, га погледнах в
голямата делва — тук-там плува някое камбе!
Думах му на наш Пройка: слушай мене бре, майка, аз да ти избера момиче, че ги познавам всичките в
града и околията. Какво му не думах! Дигна си един ден дърмите, че чак от Габрово я довлече. Хората
и котка си не вземат от Габрово, а той жена домъкна! Малоумен излезе наш Пройко, на баща си се
метнал. Не попитва, да се посъветва, да погледне чуждите къщи и наредби, ама тъй, урбулешката!
Малко ли съм му думала: да иде у попадиини, да дойде у вас, че да види какво се казва наредба и
фамилия! Я бат’Боньо, умен човек излезе, дето се ожени за тебе. Малко ти били редки зъбите и си
понакуцнуваш, ама няма да маршируваш из кухнята я! Гледаш си къщата хубавичко и децата ти
подредени, и бат’Боньо всяка събота с прана риза, а то у нас — разхвърляно, мръсно, една
галимация!… Да започна да ти разправям, как’Сийке!… Ами не ми е по характера…
Не съм от тях!…

ЛЮБОПИТНО Египетски музей обучава слепи хора за гидове

За обикновения посетител в Египетския музей в Кайро разходката през огромните зали с подредени в
тях реликви предлага несравнимо приключение сред чудесата на Древен Египет. За хората със
зрителни увреждания обаче подобно пътуване из страната на фараоните беше немислимо. Поради тази
причина управата на музея реши да въведе програма, чрез която слепи хора да могат да се обучат за
гидове и така да се насладят на удоволствието от разглеждането на древните артефакти.
В своеобразното училище, което стартира преди пет години, са включени предимно деца, които го
посещават веднъж седмично.
Хората със зрителни увреждания, които се обучават за гидове, трябва да усвоят не само определени
исторически знания за античните предмети, които описват. На тях им е дадено специално разрешение
да докосват артефактите, така че да получат максимално близка представа за тях. Египетският музей в
Кайро притежава най-голямата колекция в света от антични предмети, свързани с династията на
фараоните. В нея са включени около 120 хиляди предмета, част от които все още се намират в
складовете на музея.
ОФТАЛМОЛОГИЯ Италиански хирурзи идват в клиника "Вижън" през май

Уникална операция спасява от слепота

Двама от най-добрите офталмолози в света се срещнаха с българските си колеги в София на
симпозиум, организиран от очна клиника "Вижън". Проф. Джордж Краниас от Университета в
Синсинати е сред най-големите специалисти по заболявания на ретината и идва в столицата за трети
път. Д-р Вудури Адамантия пък е изтъкнат офталмолог в Атина и създател на уникален метод за
операция на роговицата.
Топспециалистите по очни болести консултираха безплатно над 70 пациенти с тежки заболявания в
клиника "Вижън". После пък обсъдиха иновациите в сферата на офталмологията на симпозиум с
родните си колеги. Д-р Вудури Адамантия показа на българските специалисти уникален метод за
лечение на наследствените и травматични заболявания на роговицата. В момента те се лекуват чрез
т.нар. кератопластика. Увредената от операция, дистрофия, изгаряне или инфекция роговица се
подменя с нова - чрез трансплантация от трупен донор. За подходящата тъкан обаче се чака с години и
понякога за болните става твърде късно, обясняват специалистите. Д-р Вудури Адамантия обаче
предлага алтернатива - операция, при която се трансплантира само най-вътрешният слой на
роговицата. При нея травмата е минимална, а възстановителният период - кратък. Но най-важното е, че
пациентът запазва диоптъра си. "За нас ще е предизвикателство скоро да започнем операции по метода
на д-р Вудури, по който ще работим и в нашата клиника", призна управителят на очна болница
"Вижън" Елена Кумбиева.

Болестта на интелектуалците

Проф. Джордж Краниас пък запозна българските си колеги с най-новите тенденции при лечението на
дегенерацията на макулата – по-известна като "жълтото петно". Офталмолозите наричат проблема
"болестта на интелектуалците" - за които очите обикновено са най-силното оръжие на труда. Макулата
отговаря за способността ни да виждаме най-фините детайли. При дегенерацията й зрението първо
започва да се замъглява, после четенето става проблем, а накрая образите започват да се замъгляват.
Проблемите с "жълтото петно" се проявяват с възрастта или вследствие на вродени заболявания и
диабет. Проф. Краниас е създател на революционен метод за лечение на "жълтото петно" - с инжекции.
Вече две години специалистите във "Вижън" връщат зрението на пациентите си с него, обясни Елена
Кумбиева. По метода на проф. Краниас в окото с мъничка спринцовка се вкарва специален препарат.
Процедурата е безкръвна и безболезнена. Пациентът не усеща нищо, защото преди това му се поставя
упойка с капки. Лекарството се инжектира през 6 седмици, поне 3 пъти.

Специалистите от "Сан Пиетро"

В края на май пациентите на клиника "Вижън" ще имат шанса да се срещнат и с други светила на
офталмологията. За поредна година хирурзите от очната болница "Сан Пиетро" в Рим ще консултират
и оперират безплатно българи. "И този път колегите ще видят какво се случва в операционната в
реално време - чрез телемост с НДК", обясни Елена Кумбиева. Клиниките "Вижън" и "Сан Пиетро"
имат договор и вече три години обменят опит и идеи. "Именно усвояването на световния опит ни
помага да прилагаме най-авангардните методи за лечение, като използваме най-модерна съвременна
апаратура. Само така можем да предложим най-доброто на пациентите си", убедена е Елена Кумбиева.
Лора СИМЕОНОВА
Използван източник: в-к "Стандарт"
ПРАЗНИЧНО Лазаровден и Цветница

Българите от древни времена придават на цветята чудодейна сила и ги възпяват в народните песни.
Цветето е символ на пролетта, плодородието, растежа и красотата. На различните цветя се придава
различен смисъл. Тинтявата, перуниката, росенът, омайничето имат магьосническа сила, която може
да разделя, отбранява или привлича, докато божурът, невенът и игликата предпазват от уроки и
самовили.
Цветница е п

разник, свързван по-скоро с настъпващата пролет, когато светът се събужда и празнува своето
раждане. Той се празнува неделята преди Великден и с него свършва цикълът на моминските пролетни
игри. През деня с върбови клонки православните християни влизат в църквата на празничен водосвет,
а преди това стопанките украсяват входните врати. На излизане от храма всеки взема осветени цветя и
клонки, които слага пред иконата. С тях се бае против уроки и болести. След като изсъхнат, върбовите
клонки предпазват от болести и уплаха. Върбата е първото от растенията, които се събуждат от зимния
сън. Тя предпазва от лоши магии и защитава посевите от гръмотевици и град.
Вечерта се играе лазарското хоро, което за първи път след Великденските пости е сключено.

Вярва се, че на Връбница ако се реже лозата, няма да има плод през годината. Също така, ако времето е
мъгливо, бубите няма да са добри. Младите жени хвърлят в реката китка с цветя и по нея гадаят дали
ще се задомят. Ако китката се понесе по водата, без да се заплете или спре, скоро ще има сватба.

Църквата празнува тържественото посрещане на Иисус Христос в Ерусалим в дните преди еврейската
Пасха. Хората научили за възкръсналия Лазар и посрещнали Христос, като разстилали пред него
дрехите си и го приветствали "Осанна на сина Давидов! Благословен е онзи, който идва в името на
Господа!". По пътя вярващите хвърляли лаврови, маслинови, палмови и върбови клонки, здравец и
цветя. Иисус носел мир, любов и победа. Маслината е символ на мира, докато лавърът и палмата са на
победата. Божият син преминал портите на града възседнал магаре, което се свързва с приятелството и
мира.
По стар обичай, нагиздени със свежи пролетни цветя и пъстри лазарски премени, млади момичета
тръгват от къща на къща, пеейки песни за любов, женитба, семейно благополучие, плодородие, сила,
хубост, богатство, късмет и здраве. По ризите на лазарките са избродирани пъстри цветя, такива
каквито са сплели в косите си. Привличат окото на всеки минувач накичените им премени с нанизи от
парички и мъниста. Слагат също така и лазарските накити – пелеши, колбаши, нагръдници, колани и
др., които се използват само един път в годината.
Обичаят е свързан с моминските копнежи и надежди да създадат сплотено и мирно семейство, да се
радват на здрави и силни рожби и обичан жених. Младите девойки се събират на група, наречена чета,
и обикалят селото на 8-ия ден преди Великден - в съботата от обяд и неделя до обяд. Вярва се, че в
която къща пристъпят лазарки тя ще бъде честита през цялата година. Преминат ли прага на някой
дом, младите девойки пеят на всеки член на семейството, като първо почитат най-стария. Не е на
хубаво, ако в една къща два пъти се лазарува или ако има болен. Лазарките обхождат нивите и полята,
като отново пеят за здраве, плодородие и берекет. Ако е настъпила суша, изпълняват песни за дъжд от
обичая "пеперуда". На този ден се почистват нивите от натрупаните през зимата листа, съчки и

избуяли бурени.
Младите жени изпълняват лазарски обредни песни и танци посветени на затоплящото се време,
разцъфналите дървета, за здраве на стопаните и техния добитък. Един от най-характерните танци е
боенек, представляващ бързо несключено хоро. Според скачането се вярва, че ще е плодородна
годината – посевите в полята ще растат високо и ще се плодят агнетата в кошарата. Стопаните
подаряват на лазарките бели яйца, които са символ на плодородието, брашно, плодове и дребни
подаръци. Гадае се по брашното, което е останало в ситото за плодородие и берекет. Това е времето, в
което момците си избират невеста. На улицата излизат и родителите на момците, за да видят коя мома
ще подхожда на техния син.

Лазарувалите момичета отиват на реката и пускат венчета от върба, а в някои краища на страната хлебни кукли. На която венчето или куклата излезе най-напред, тази мома става кумица, кръстница. В
края на деня отиват в дома на кумицата и си поделят събраното.
На Великден се носят червени яйца на Кумицата, гощават се и пеят песни, с което лазаруването
приключва.
"Ой Лазаре, Лазаре,
тука ни са казали,
че има мома и момък:
я момата годете,
я момъка женете,
доде е вино червено
и тая бистра ракия!"
Страстната седмица
В православната църква така се нарича последната седмица от живота на Христос. Всеки ден от нея в
богослужебните книги се отбелязва като "велик и свят".
Постът е особено строг, през това време се прекъсва всякакъв светски живот.
В страстния понеделник църквата припомня случката с безплодната смоковница, спомената в
Библията. Христос произнася върху нея присъдата "да изсъхне", тъй като тя не принася полза на
никого.
Вторникът е посветен на темата за мъдрите девици, които за разлика от своите неразумни сестри били
готови за идването на Господ и го чакали със запалени светилници. Докато неподготвените отидат да
купят масло за светилниците си, Бог дошъл, а те останали отвън, пред затворените врати на Царството.
Светлината в случая е символ на добрите дела, с които трябва да бъдем готови.
В сряда службата ни връща към притчата за разкаялата се блудница. Подчертава се разликата между
спасената грешна жена и погиналия Юда, който е бил избран за апостол: първата дава своето богатство
на Христос и му целува краката, другият го предава за 30 сребърника.
Велики четвъртък
Всенощната литургия е посветена изключително на Тайната вечеря, на която Христос повелява
Светото причастие - хлябът (тялото му) и виното (кръвта му) да се вкусва за опрощаване на греховете.
В центъра на службата е и предателството на Юда и това как Христос умива нозете на своите ученици.

Велики петък
Четат се 12 евангелски откъса, разказващи за страданията на Христос. Първото и най-дългото от тях е
Евангелието от Йоан, в което Господ разкрива себе си като "път, истина и живот", като скъпоценен дар
на Божията любов, съединяващ хората с Него и един с друг. В целия разговор с апостолите е прокарана

нишката на радостта от спасението и изкуплението сред мрака и скръбта на света: "В света скърби ще
имате, но дерзайте: Аз победих света.".
Защо на Велики петък се минава под масата?
Какво символизира тя?
В средата на църквата се поставя възвишение, най-често маса, символизираща "гроба" Господен,
украсен с цветя, а на престола се намира плащаницата - голямо парче плат, на което е нарисуван или
бродиран образът на положения в гроба Спасител.
Посетителите на храма минават под масата, излизат и целуват разпятието. Така те сякаш преповтарят
събитията отпреди близо двадесет века - слизането на Христос в гроба и Възкресението.
След молитвата "Отче наш" свещеникът вдига плащаницата над главата си, обикаля престола, отива в
средата на църквата и я слага на гроба.
Велика събота
Песнопенията прославят смиреното слизане на Христос към смъртта, воден от слялата се в едно
съвършена любов на човека към Бога и на Бога към човека. За първи път се говори, че тази събота е
наистина "най-благословеният седми ден". Това е денят, когато Христос си почива от своя труд за
възстановяване на света.
Вечернята на Великата събота спада към Пасхална неделя. Свещеникът служи не пред престола в
олтара, а като стои пред плащаницата в средата на храма. По време на пеенето на псалма: "Дигни се,
Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи" (Пс 81:8), Царските врати се затварят и
свещеникът с прислугата сменят своите тъмни, скръбни одежди с бели - пасхални, тогава се заменя и
завесата на Царските врати и всички покривала (на престола, жертвеника, аналоя и т.н.).
Тези промени и преобличания символизират триумфа на Христос над греха, дявола и смъртта.
Възкресение Христовo
(Пасха)
Малко преди 12 часа през нощта във Велика събота свещеникът сваля плащаницата от гроба, внася я в
олтара през Царските врати и я слага на престола, където тя остава 40 дни, до Възнесение. В полунощ
народът излиза от храма, обикаля го и се връща към неговите затворени врати. И тук свещеникът
тържествено обявява: "Христос воскресе!", и всеки път народът му отговаря: "Воистину воскресе!".
Всички вярващи се приканват да забравят своите грехове и напълно да се потопят в радостта на
празника.

Защо се носят запалени свещи в дома?
В храма се изгасват светлините и изведнъж блясва огън. "Пристъпете и приемете света от
незагасващата светлина", т.е. Спасителя. Всички присъстващи в храма се доближават до престола и
запалват свещите си. След това ги отнасят вкъщи и запалват кандилото.
Така Христос влиза в домовете на хората.
Великден при другите народи
В Русия на празничната трапеза се слагат пасха (сладкиш от пресована извара), кулич (козунак),
боядисани яйца и агн

е, изпечено от тесто с много захар и масло. Този символ напомня за жертвата на Иисус на Голгота. Тъй
като Великден е празник на Възкресението, на масата се слагат и житни или овесени кълнове: зърното
символизира смъртта, а покаралите листенца – възкръсването, възраждането. Не е задължително да се
ядат тези кълнове, въпреки че са много полезни. Кулич се пече, за да се напомни прощалната вечеря на
Иисус с учениците. Този вид козунак се прави от по-рядко тесто, като за кекс, и се пече във високи
цилиндрични форми, с вместимост 1 – 1,5 л. В старинните руски пещи куличите се пекат в големи
десетлитрови форми.
В Полша на празничната трапеза се сервират най-различни ястия от месо, млечни продукти, тестени
изделия (мазурки и бабки – кекс от козуначено тесто). На масата се слага фигурка на агне, направена
от захар или масло. За да се знае, че не всичко в живота е сладко, се поднася и настърган хрян.
Всичките ястия се освещават в църквата.
В Чехия, Унгария и Словакия се правят подобни на полските празнични ястия, но при всички има и
свои национални особености. Чехите например пекат "мазанец" – сладки кръгли кифли със стафиди и
бадеми; в Словакия се сервира за десерт "паска" – пирамида от пресована извара със сметана, захар,
яйца и масло, която се украсява със захаросани плодове. Чешките момичета пръскат момчетата с вода,
за да отмият от тях следите от зимата. След това им подаряват боядисани яйца.
В Гърция Великден се празнува много тържествено и пищно. Празничния обяд започва с овнешка
шкембе чорба със застройка от яйца и лимонов сок. Това ястие замества агнето. Пече се козунак, който
понякога се украсява с боядисани яйца. Традиционният десерт е баклава и бисквитки във формата на
венец.

В Англия на празника се събира цялото семейство. На трапезата се слагат: печено агне със зеленчуци,
великденска торта, боядисани яйца. В неделя сутринта на закуска се поднасят кифлички, украсени с
кръст. В Ланкашир се прави състезание: от стръмен хълм се спускат варени яйца и побеждава този,
чието яйце първо стигне до подножието, без да се счупи.
В Италия пекат сладкиш, в който се вплитат боядисани яйца. Правят и cassata – пандишпан с рикота.
Празненствата са пищни и зрелищни, а на масата има много сладкиши. В Ломбардия се пече хляб във
формата на гълъб. В Лигурия пък правят torta pasqualina (нещо като наложена баница със сирене, яйца

и зеленчуци) от тридесет кори, символизиращи годините от живота на Христос.
На Филипините Великден започва със среднощна трапеза, на която се поднасят традиционни месни
ястия. Децата също участват в тази вечеря, защото ако спят, а не се хранят с възрастните, те ще
оглушеят!?!

В много европейски страни (най-вече Германия) любим герой е великденският заек. Според една от
версиите, езическата богиня Естра превърнала една птица в заек, но той продължил да снася яйца.
Друга версия гласи, че родителите на децата в едно бедно планинско селце скрили шарени яйца в
храстите, за да изненадат дечицата. На сутринта малчовците тръгнали да търсят яйцата и от храстите
изскочило зайче. Тогава децата решили, че яйцата са донесени от заека.
СПОМЕНИ Жажда за живот

Спомените на Самуел ФАРХИ, събрани от Лальо ЦВЯТКОВ
/Продължение от брой 1/2010 г./
Купонна система и черна борса
През войната настанаха гладни години. Беше въведена купонна система. Имаше три вида купони: х обикновен хлебен купон, фр – физически работник и тфр – тежко физически работник. Най-малко хляб
се полагаше на хора с х купони, а най-много на тежко физическите работници - тфр.
Татко имаше право да взема купони тфр, понеже беше тежко физически работник. По професия беше
дърводелец мебелист. Правеше сандъци за брашно в мелница "Мюлхаут" (от мюле – мелница).
Мащехата ми отиде да вади купони за хляб в Русенската община. Чиновникът не рачил да й даде
купони тфр, а дал фр, като казал: "Той е евреин, стига му и това."
Развихри се нечувана черна борса. Плъзнаха алчни търговци, почнаха да въртят незаконна търговия по
цени много по-високи от определените. Ние като бедни хора карахме само на купони и гладувахме.
Храната ни беше намалена до минимум. На черна борса не можехме да купуваме – едно, че нямахме
пари и второ – баща ми беше от страхливите, страхуваше се да не го хванат и накажат.
Евреите, които правеха черна борса, бяха хора богати, хора заможни, имаха много пари. И ако заловят
паралията, той с парите си спасява положението – подкупва властници, дава рушвети и така се спасява.
А моят баща беден, къде ще ти купи на черна борса!
Чакай да кажа една рушветчийска случка! Евреите в България са били длъжни да депозират големите
си капитали в банките, като теглят малки части от тях. Един евреин – голям богаташ, имал фабрика.
Заловили го със 79 милиона български пари в чантата. Искали да го санкционират. За да спаси
положението си, евреинът раздал много пари на властниците – около 9 милиона. Останали му към 70
милиона. Дето викат, бълха го ухапала. Бълха ама със слонски размери.
Ана Вентура
Дъщерята на един евреин била комунистка и минала в нелегалност – укривала се из града. Полицията я
търси под дърво и камък, но не може да я намери. Арестуват бащата и го инквизират жестоко да
предаде дъщеря си, но той не знаел къде е.
Стигнало се дотам, че той трябвало да повика някой еврейски адвокат да го освободи от ареста.
Действително такъв адвокат се намерил и той отива при градоначалника на Русе да ходатайства за
освобождаването на арестанта. То се знае, че за такова ходатайство и освобождаване трябва рушвет,
сега му казват корупция. Адвокатът отива при арестанта и му казва: "Градоначалникът ще те освободи,
обаче иска 50 000 лева.". Сега да видиш какво става. Арестантът упълномощава адвоката да изтегли

тази сума и му я дава. След като го освобождават от ареста, той чрез Държавния вестник се отказва от
дъщеря си. След 9 септември 1944 г. се оказва, че адвокатът е дал на градоначалника само 5-6 хиляди
лева. Останалите си е взел за себе си. От това заключаваме, че и самите евреи са се ограбвали един
друг. Стадо без мърша не може, както казва народът. Само че тази е много воняща.
Дъщерята на евреина имала фалшива лична карта. Преоблечена, ходи свободно из града. Живее
нелегално. Полицията не я познава. Които са я познавали, не са я предавали. Познала и я предала една
туркиня – нейната фризьорка, защото за главата й давали много пари. Полицията я хваща в хотела и я
застрелват. Пада убита. И тогава разбират, че тя е Ана Вентура. Сега има улица на нейно име. Бившата
улица "Давид" се казва "Ана Вентура".
Подаряване на акордеона
Евреите имаха различни обществени организации и благотворителни дружества, които през войната
бяха разтурени. Разтури се между другото и еврейското русенско дружества "Давид". Дружеството
имаше хор, оперета, обикновен и джазов оркестър. Изнасяше навремето оперети, а хорът освен това
пееше и в синагогата.
Една вечер тайфа от българчета хулигани изпочупили прозорците на дружеството. За да не бъдат
откраднати музикалните инструменти, настоятелството на дружеството се събрало на съвет и решило
те да се раздадат на частни лица, на евреи, като са казали, че ако евреите имат късмет да оцелеят през
войната и Законът за защита на държавата отпадне, дружеството ще се възстанови отново и
инструментите ще бъдат върнати.
Този акордеон, който го имам и сега, ми е подарък от Музикалното дружество "Давид". Това е станало
по внушение на някои богаташи евреи от висшето общество. Те казали: "Дайте на слепия този
акордеон да си свири и да се препитава с него. Той е толкова беден и отчаян." Обаче в тази работа
имаше пръст и моята наставница Регина Толедо, която живееше в София, но беше русенка и имаше
много роднини в Русе. Освен това еврейското богатско аристократическо съсловие я познаваше, тъй
като тя беше учителка в Русе.
Описание на акордеона
- Ти виждал ли си акордеона, чувал ли си му гласа?
- Не съм.
- Сега ще го видиш и чуеш.
Вади инструмента от очукана кутия и разтяга червения мях. Той въздиша тежко, като стар човек. Сами
подхваща ръченица. Пръстите му чевръсто подскачат по белите и черни клавиши и изтръгват весели
скокливи звуци.
След последния акорд Сами ме поглежда усмихнат и ме пита:
- Хареса ли ти?
- Разбира се. Насмалко щях да рипна.
- И да не ти е харесало, приятелството те задължава да кажеш, че ти е харесало – смее се Сами.
- Чудя се как този стар ветеран е съхранил в себе си такива свежи и звънливи тонове.
- То не зависи само от инструмента. Тук има думата и музикантът. Важното е душа да му вдъхнеш.
Влагаш ли душа в изпълнението, музиката става хубава. Инструментът е като жена, зависи как ще го
погалиш.

Вглеждам се в музиканта. Лицето му е съсредоточено, кръгло, чипоносо, с две пъпчици на двете
страни – едната по-близо до носа. Косата му е буйна, ситно накъдрена като на негър. Когато свири или
разказва, ведра шеговита усмивка одухотворява симпатичното му лице. Зевзек. Смее се на тъжните
неща – жизнерадостен дух, помогнал му да оцелее през тежките години. Дясното му рамо е наведено,
сякаш му тежи някакво невидимо бреме – вероятно бремето на преживяното тегло.
Изсвири един вихрен тиролски валс и каза:
- Сега да продължим писането, а после, ако искаш, пак ще посвиря.
Без да сваля акордеона, той го потупа по меха и каза:
- Марка "Хонер", концертен. Внесен в България от Германия през 1924 година. Има 120 баса! – и,
опипвайки ги с пръстите на лявата си ръка, продължи: - 20 реда по 6 черни клавиша. Редовете вървят
диагонално. Тук има много гами: до, сол, ре, ла, ми, си и т.н. Най-важният акорд е мажорният.
- Тук виждаш ли тези железца на меха? Тези! – опипва ги.
- Виждам ги.
- А така! На всеки ъгъл на ръба на гънката си има железце. Четири ъгъла – четири железца.
- Акордеонът е с окъсан брезентов каиш. Оня кожен каиш се скъса. Най-различни хора са го опъвали.
Кутия от пресован импрегниран картон. Инструментът се поставя в кутията. Бравите са се малко
повредили, а от носене, погледни тук, как се е опънала дръжката. Аз съм го поправял, но понеже не
съм го употребявал много, е запазен.
Фаталната рисунка
Един ден татко получава известие да се яви незабавно в областното управление на Обществената
безопасност. И той отива. След няколко дена си дойде с подуто посиняло лице и разказа:
- Като отидох в Областното управление, началникът ми показа една дъсчица и ми рече:
- Тази дъсчица е намерена на работната ти маса във фабриката. На нея е нарисуван сърп и чук –
символът на комунизма. Ти ли си го рисувал?
- Не съм г-н началник! Имам жена и две малки слепи деца. Страх ме е да се занимавам с партизанлък.
- Водете го в ареста!

Претърсиха ме, взеха ми еврейската значка и ме бутнаха в една тясна килия, пълна с мишки и
мокрици.
На другия ден ме изведоха от ареста, вкараха ме в една стая и ме питат:
- Защо си нарисувал сърпа и чука на дъсчицата?
- Някой доброжелател ги е нарисувал и ги е оставил на масата ми да ме вкара в беля.
- Кажи кой те зарази с комунизма?
- Нямам работа с комунисти.
- Лъжеш, чифутино! – изкрещя един от разпитвачите и започна да ме бие с юмруци по лицето. Хваща
ме за врата и казва: - Слаб е, няма да издържи на боя.
Един тантурест шкембелия полицай ме заведе в дълбоко мазе, опря револвер в гърдите ми и рече:
- Ако са ти мили жената и децата, казвай кои са ти другарите комунисти?
- Не познавам комунисти, а жената и децата са ми мили.
Той ме изведе от мазето и ме върна отново в стаята. Дадоха ми един лист и ме накараха да напиша под
тяхна диктовка: "Аз нарисувах сърпа и чука. В полицията не са ме били.". Началникът ми каза друг път
да не рисувам сърп и чук и ме освободиха.
Когато татко беше в ареста, мащехата ми ходеше от време на време да му носи хляб и да се мъчи да го
освободи, защото никой в къщи не работеше.
Една вечер татко си идва опечален и казва: "Сърпът и чукът ми изядоха хляба. От фабриката ме
уволниха като комунист.".
Напускане на Музикалната академия
Желанието ми беше да завърша висшия отдел на Музикалната академия и да стана учител по музика в
Института за слепи деца в София. Това обаче не се случи.
По това време започна гонението на евреите. Еврейските благотворителни дружества бяха разтурени и
дейността им спряна. Прекратиха помощите, които ми даваха и аз увиснах безпочвен във въздуха.
Освен това се разболях от туберкулоза. Следването ми по-нататък стана невъзможно. Аз напуснах
академията и се върнах в Русе. Беше ми много мъчно.
Ходене по мъките
След всеки изминат ден обръчът на мизерията все повече ни стягаше. Уволнен от гвоздейната фабрика
„Жити", татко намираше по малко работа, но тя беше нерентабилна. Я стол ще направи на някого, я
маса, или ще измие пода и прозорците в някоя къща.
С какво настроение аз трябваше да свиря по еврейските сватби и забави, за да изкарвам по някой лев за
препитание! Затова ли учих 5 години? Затова ли хората пропиляха толкова пари за мен, за да стигна
едва ли не до просяшка тояга? Този материален и морален тормоз ме съсипваше. Постепенно почнах
да отслабвам и силно да кашлям.
Една вечер се бяхме събрали приятели и познати и си приказвахме. Аз се закашлях и усетих, че от
устата ми излиза кръв, без да зная обаче на какво се дължи. На другия ден татко ме заведе в болницата
да ме прегледат. Пратиха ме на рентген, а оттам с рентгенова снимка – в отделението за гръдоболни.
Лекарят не ми обясни каква ми е болестта, даде ми прахчета против кашлица и ми каза да се храня
по-добре.
За няколко дни кашлицата ми като че ли попремина и кръвохраченето ми спря. Починах си малко и
продължих да свиря. Освен това преподавах и уроци по акордеон срещу неопределено възнаграждение
– дават ми кой каквото обича. Някои богати евреи ни снабдяваха с по-силна храна, но болестта не се
задоволяваше с това. Ето защо аз продължавах да свиря. Трудът ми беше непосилен. Акордеонът
тежък, разнасям го насам-натам по улиците в студ и пек, обикалям еврейските къщи и свиря до
премала, ръцете и раменете ми се откъсват.
За да мога да свиря повече, научиха ме да отида при областния управител да ми разреши вечер да се
прибирам по-късно от 9 часа. Той обаче не ми даде такова разрешително.
Постъпване в болница

Един ден аз се почувствах много зле. Закашлях се и като рукна оная ми ти кръв. Кашлям, храча и плюя
кръв, та се пушек дига. Нашите ме гледат уплашено, без да могат нещо да ми помогнат. По едно време
кашлицата и кръвта спряха, но аз заеквам, не мога да говоря. На другия ден отидох с татко в
болницата, лекарят ме прегледа на рентген и ме прие в гръдоболното отделение.
Оттук нататък започна животът ми в болницата, но тя е дълга и неприятна история и аз предлагам да
не я разнищваме. В заключение ще кажа само това, че в края на краищата победих жълтата гостенка.
Победих я със силен несъкрушим дух и страстна жажда за живот.
Женитба
Макар и сляп аз бях весел, жизнерадостен човек. Понякога се отчайвах от трудностите в живота, но за
кратко. Обичах да слушам песента на птиците в гората. Представях си как те си вият гнезда, снасят
яйца и отглеждат рожбите си. Постепенно в мен се засили желанието ми да се оженя и да си създам
семейство. Харесах си една мома – незряща като мене, работничка в предприятието на слепите,
българка, православна християнка на име Ганка. Хареса ме и тя. Оказахме се сродни души и си
дадохме дума да се съберем и да си свием семейно гнездо
.

През 1948 г. се създаде новата еврейска държава Израел. Много от евреите в България и по всички
краища на света започнаха да се преселват в Израел. Брат ми и моите родители също така се преселиха
там. Преди да заминат в Израел те дойдоха в София, в общежитието за слепи. Тук заговорихме за
моята женитба. Баща ми и мащехата казаха: "Ти се ожени. Ние не туряме крак на женитбата ти."
Отворихме дума и за сестра ми Елка. Те искаха да я вземат със себе си.
- Вие ще се ожените – казаха те, - но ако, не дай Боже, стане война или друго нещо, тя какво ще прави
сама тук? Не е ли по-добре да дойде с нас в Израел?
А ние с Ганка рекохме:
- Няма защо да идва с вас. Сега се открива Хорът на слепите. Тя ще постъпи на работа в него и
по-нататък в живота - каквото с нас, такова и с нея.
- На другия ден сключихме граждански брак. Заваля дъжд. Една жена каза: "На сватбата дъжд – това е
на хубаво!"
/следва/

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ Специални
средства за зрително увеличение

Целта на настоящето изложение е за първи път на български и в систематизиран вид, да се представят
на популярен език (т.е. не само за специалисти), съществуващите технически средства за подпомагане
на зрителния комфорт на слабозрящи пациенти и в частност на засегнатите от Makular degeneration
(макулна дегенерация), Retinitis pigmentosa и Diabetic retinopathy.
Предоставената информация ще е полезна както за пациентите (респективно техните роднини и
близки), така и за практикуващите или заинтересовани от тази област на офталмологията
лекари-специалисти.
Факт е, че до момента в България се обръща внимание само на едната страна на проблема при
пациентите с макулна дегенерация – различни видове терапии и терапевтични интервенции, които с
по-голям или по-малък успех имат за цел да забавят дегенеративния процес в макулата. Открит обаче
оставаше въпросът - как да се създаде на вече засегнатите слабо виждащи пациенти, един приемлив за
тях зрителен комфорт при ежедневните им нужди от четене, писане, медийни комуникации (преса, TV,
компютър)? Проблемът е ескалиращ, защото по данни на Световната Здравна Организация все
по-ниско пада възрастовата граница на засегнатите, т.е. това са все по-често хора в активна възраст и
вече все по-често деца и младежи.

Ясно е, че нормалните диоптрични очила не могат да осигурят необходимата в тези случаи зрителна
корекция. Класическата лупа е също едно средство с ограничени възможности за ползване. Единствено
ефикасни тук са тъй наречените специални средства за зрително увеличение. В света е създадена
цяла индустрия за тяхното производство (LOW VISION). Базирайки се на основните физични закони в
оптиката и ползвайки в частност съвременното равнище на дигиталните технологии, тези продукти
дават уникалната, в много случаи единствена възможност на слабо зрящите пациенти да четат, пишат,
да продължат образованието си или да не изоставят принудително любимата си професия или хоби.
Накратко казано - те са абсолютно необходимото условие за ефективна интеграция в обществото на
засегнатите от макулна дегенерация и други тежки очни заболявания хора и са гарантирано средство
срещу депресията и чувството на изолираност, предизвикани от сериозността на поставената диагноза.
В България за съжаление тези продукти са слабо познати или пренебрегвани поради липса на

информация за тях както у пациентите, така и у практикуващите лекари-специалисти. Представените
тук технически средства и системи за зрително увеличение са селектирани от производствените листи
на едни от най-ерудираните в бранша европейски фирми – SCHWEIZER (Германия), REINECKER
Recha-Technik (Германия) и Optelec (Холандия).
Те не изчерпват многообразието от подобни продукти в световен аспект, но основателно претендират
за еталонно качество, както и за всеобхватност на тяхното предназначение (за дома и офиса, за
училище, университета и конферентната зала, за пътуване, разходки и пазаруване).
Тяхното представителство в България е осигурено от "СИТИ ОПТИКА" ЕООД. Част от тези
продукти могат да бъдат видени или демонстрирани след предварително записан час в
специализирания лекарски кабинет на фирмата:
София,
бул. "В.Левски" № 65 /оптичен магазин "СИТИ ОПТИКА"/
тел. 02/ 986 76 07
Д-р Димитрова
Кабинетът е оборудван за диагностициране на слабозрящи пациенти (в частност макулна дегенерация).
С лекарска помощ и консултация се извършва избор на подходящия за състоянието на пациента
артикул. Тук се получава и повече полезна информация, касаеща специалните увеличителни средства,
както и възможностите за тяхната поръчка или изпълнение.
За практични съвети или решаване на сложни диагностични казуси се ползва любезното
съдействие на специалисти от Германия.

В заключение трябва ясно да се подчертае, че никое от съществуващите специални средства за
зрително увеличение няма претенции за универсалност на използване. Едни от тях са подходящи за
дома и офиса, други за пътуване, разходки, пазаруване. Някои от тях осигуряват четене и писане,
други дават възможност за гледане на телевизия и поглед в далечина. Част от специалните,
увеличителни средства задоволяват елементарни потребности, други гарантират професионално
ниво на извършваните дейности. Най-често е необходим набор от 2-3 или повече продукта (с
различно предназначение и технически характеристики), които да осигурят на притежателя им
задоволителен зрителен комфорт, при възможно най-много ситуации от неговото ежедневие.
Правилният избор се постига единствено с трезвата преценка на пациента относно преференциите
на всекидневието му.
ЛУПИ
Лупата е най-старото класическо средство за зрително увеличение, познато на човека от стотици
години. Неправилно е обаче разпространеното схващане, че всички лупи са еднакви и могат да се
избират без съвет от лекар-специалист.
Днес съществува изключително многообразие при най-новото поколение на лупите – диоптрични
стойности до 56D, различни степени на увеличение, разлики в конструкциите и предназначението им.
Коя е точно подходящата определя единствено специалист-офталмолог, който се базира на данните от

очния преглед.
Част от лупите са с малък размер и тегло (така наречените мобилни ръчни лупи). Това ги прави лесно
преносими и предпочитани, когато често сменят мястото си или придружават притежателя им при
разходки, пазаруване или пътуване. Подходящи са за кратки справки (етикети, цени, подпис и др.).
Не са препоръчителни за продължителни занимания с четене и писане, тъй като имат малка зрителна
площ и натоварват ръката, която ги държи.
По-високият клас при лупите (т.нар. стационарни лупи) са с по-голяма и стабилна конструкция.
Осигуряват значителна полезна зрителна площ (до 100 х 75 мм) и не ангажират ръката, тъй като лежат
на стойка директно върху ползвания текст.
Разрешават много по-голямо увеличение и осигуряват по-качествен образ, заради асферичната им
леща. Независими са от осветеността на помещението, тъй като са с вградено автономно осветление –
изключително мощна криптонова или халогенна крушка или енергоспестяващи светодиоди (LED) с
много дълъг живот. Захранването е осигурено в два варианта - с ел. кабел или с батерии и зарядно
устройство.
Изключително практични са моделите, притежаващи специална стойка, която разрешава също писане
в обхвата на полезната зрителна площ на лупата. Тези модели са окомплектовани с линия-гид за лесно
следене на редовете от текста, както и цветни филтри, определящи най-подходящия за ползващия
лупата спектър на светлината. Стационарните лупи са много подходящи за дома и офиса. Те връщат
удоволствието при четене и правят отново възможни редица дейности наблизо.
СПЕЦИАЛНИ ЛУПИ VISOLET®, ACRYLIC DOMЕ и линии за четене.
Това са помощни увеличителни средства, препоръчвани главно за деца и ученици. Притежават
компактност, простота на ползване, лесна поддръжка и мобилност. Незаменими са в училищното
ежедневие.

Лупи за бродиране, плетене и хоби.
Имат значителна полезна зрителна площ (Ш110мм). Чрез корда на врата те се закрепват на нивото на
гърдите, не ангажират ръцете и осигуряват безпроблемно упражняване на любимото хоби или
необходимата дейност.
Екранни лупи (TV, компютър)
Чрез тях се постига бързо и лесно оптично увеличение на диагонала (размера на екрана) на ползвания
монитор – при система 4:3 до 1060 мм, при система 16:9 до 960 мм.
(следва)

