В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ Обща информация

Стоян ВАСЕВ
През изтеклата 2019 г. в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаване на
нови аудио-книги и възстановяване на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически
носители и лошите условия за съхраняването им, става все по-трудно възстановяването на записаните
преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По
тези причини намаляват както броят, така и продължителността на възстановените заглавия. За
разлика от това, значително нарасна обемът на записаните нови заглавия, като стремежът е да се
записват, както най-новите заглавия, излезли на пазара, така и да се разнообразяват жанрово. Активно
се използват и възможностите на интернет достъпа до фондовете на фонобиблиотеката на ССБ, което
значително улеснява нашите читатели, имащи компютърни познания.

Ето как изглежда дейността на студиото през 2019 г. в числа:

Брой на записаните нови заглавия – 188;
Продължителност на записите – 2 108 часа;
Брой на създадените CD – 92;
Брой списания – 12;
Продължителност – 254 часа;
Тираж – 1 704 CD;
Абонамент за книги – 1 105 CD;
Поръчки за запис – 1 405 CD;
Брой на възстановените заглавия – 48;
Продължителност на записа – 571 часа;
Брой на създадените CD – 23.

Към момента регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия,
достигна 267, които са изтеглили 3 893 книги. Наличните заглавия във фонотеката достигна 4 153, с
обща продължителност 43 996 часа, от които 23 308 часа нови записи и 23 331 часа възстановени.

Списък на записаните нови заглавия през 2019 г.

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Раздел, Часа

N896F Конъли, Майкъл, Трафик, Димитров, Здравко, трилър, 12
N896F Незнански, Филип, Тайните на елита, Захариева, Мария, криминален, 12
N897F Кларк, Артър, Бакстър, Стивън, Окото на времето, Димитров, Здравко, фантастика, 10
N897F Робинсън, Джереми, Ефектът на близнака, Лечева, Мариана, трилър, 9
N897F Седларска, Веселина, Депресията ме обича, Захариева, Мария, биографична, 5
N898F Цанови, Ади и Милен, 21 дни да промениш живота си, Лечева, Мариана, медицина, 21
N898F Аврамов, Аврам, Мачковска, Елена, Майчина любов, Димитров, Здравко, лирика, 1
N899F Парсънс, Тони, Светът е пълен с чудеса, Захариева, Мария, роман, 12
N899F Паркър, Уна Мери, Опасно предложение, Лечева, Мариана, трилър, 13
N900F Робъртс, Нора Ключът на светлината, Лечева, Мариана, любовен, 11
N900F Снайдър, Тимъти, Пътят към несвободата, Захариева, Мария, политика, 11
N901F Купър, Глен, Библиотеката на мъртвите, Стефанов, Лъчезар, теология, 13
N901F Гришъм, Джон, Остров Камино, Захариева, Мария, трилър, 10
N902F Хейг, Брайън, Частен сектор, Захариева, Мария, трилър, 16
N902F Патерсън, Джим, Кърваво наказание, Димитров, Здравко, трилър, 8
N903F Перети, Франк Клетвата, Захариева, Мария, трилър, 23
N904F Ливайн, Пол, Деветте скорпиона, Димитров, Здравко, трилър, 14
N904F Кларк, Мери Хигинс, Преди да кажа сбогом, Лечева, Мариана, трилър, 9
N905F Идакиев, Симеон, Омагьосаните острови, Димитров, Здравко, пътепис, 9
N905F Кейс, Джон, Осмият ден, Димитров, Здравко, трилър, 13
N906F Робъртс, Нора, Ключът на смелостта, Лечева, Мариана, любовен, 10
N906F Робъртс, Нора, Ключът на познанието, Лечева, Мариана, любовен, 11
N907F Лесинг, Дорис, Цепнатината, Захариева, Мария, роман, 7
N907F Хауърд, Линда, Да спиш с врага, Лечева, Мариана, любовен, 8
N907F Хауърд, Линда, Търси се съпруга, Лечева, Мариана, любовен, 10
N908F Коубън, Харлан, Само един поглед, Лечева, Мариана, трилър, 11
N908F Спилейн, Мики, Мъжът с име на акула, Лечева, Мариана, трилър, 10
N909F Корнуел, Патриша, Аутопсия, Лечева, Мариана, криминален, 12
N909F Чейз, Джеймс Хадли, А питието от мен, Лечева, Мариана, криминален, 7
N909F Хамет, Дашиъл, Големият удар, Лечева, Мариана, криминален, 2
N910F Парис, Б.А., Зад затворените врати, Захариева, Мария, криминален, 9
N910F Хамет, Дашиъл, Малтийският сокол, Лечева, Мариана, приключенски, 7
N910F Хамет, Дашиъл, 106 000 $ възнаграждение за предаване на убиец, Лечева, Мариана,
криминален, 2
N911F Попова-Мутафова, Фани, Йоан Асен II, Димитров, Здравко, история, 19
N911F Каменска-Донкова, Румяна, Принцесата на татко, Захариева, Мария, биографична, 5
N912F Гришъм, Джон, Присъдата, Захариева, Мария, трилър, 17
N912F Нушич, Бранислав, Автобиография, Димитров, Здравко, биографична, 7
N913F Корнуел, Патриша, Решаваща улика, Лечева, Мариана, криминален, 11
N913F Петрушев, Георги Ербаканов, Иван, Несебър и Еминската планина - туристически пътеводител,
Димитров, Здравко, пътеводител, 4
N913F Корнуел, Патриша, Двойни убийства, Лечева, Мариана, криминален, 11
N914F Кук, Робин, Интервенция, Захариева, Мария, трилър, 13
N914F Пийс, Алън и Барбара, Защо мъжете лъжат, а жените плачат, Димитров, Здравко, философски, 9
N915F Корнуел, Патриша, Хищникът, Лечева, Мариана, трилър, 11
N915F Корнуел, Патриша, Жестоко и необичайно, Лечева, Мариана, трилър, 11
N916F Корнуел, Патриша, Проклетата кауза, Лечева, Мариана, криминален, 10
N916F Корнуел, Патриша, Ферма за трупове, Лечева, Мариана, трилър, 10
N917F Кристъл, Силвия, Довереникът, Димитров, Здравко, роман, 6
N917F Кристъл, Силвия, Покойникът от Нашвил, Захариева, Мария, роман, 6
N917F Корнуел, Патриша, Необикновена зараза, Лечева, Мариана, криминален, 8
N918F Йорданов, Александър, Патриотични уроци, Димитров, Здравко, история, 26
N919F Паркс, Адел, Да си намериш майстора, Захариева, Мария, любовен, 15

N919F Кристъл, Силвия, Пратеникът от езерото Гарда, Ковчезлиева, Соня, роман, 9
N920F Купър, Глен, Книга на душите, Стефанов, Лъчезар, трилър, 13
N920F Корнуел, Патриша, Крадци на лица, Лечева, Мариана, трилър, 12
N921F Лескроарт, Джон, Предварително изслушване, Лечева, Мариана, трилър, 18
N921F Арчър, Джефри, Шах и мат, Димитров, Здравко, разкази, 6
N922F колектив, Природата на България, Димитров, Здравко, пътепис, 3
N922F Пико, Джоди, Домашни правила, Захариева, Мария, драма, 21
N923F Корнуел, Патриша, Следа, Димитров, Здравко, трилър, 15
N923F Корнуел, Патриша, В опасност, Лечева, Мариана, трилър, 5
N924F Купър, Глен, Библиотекарите, Стефанов, Лъчезар, трилър, 12
N924F Филдинг, Джой, Виж, Джейн бяга, Захариева, Мария, драма, 13
N925F Корнуел, Патриша, Френски акцент, Лечева, Мариана, трилър, 13
N925F Туайнинг, Джеймс, Черното слънце, Лечева, Мариана, трилър, 11
N926F Петков, Румен Веселинов, Сънят на звуците, Димитров, Здравко, лирика, 2
N926F Туайнинг, Джеймс, Монетата, Лечева, Мариана, криминален, 10
N926F Корнуел, Патриша, Стръв за алигатори, Лечева, Мариана, криминален, 13
N927F Блейк, Адам, Измамата Мъртво море, Димитров, Здравко, трилър, 16
N927F Делински, Барбара, Загадки и обещания, Захариева, Мария, любовен, 8
N928F Хауърд, Линда, Между любов и вярност, Лечева, Мариана, любовен, 9
N928F Блейк, Адам, Децата на Юда, Димитров, Здравко, трилър, 15
N929F Юдженидис, Джефри, Мидълсекс, Лечева, Мариана, роман, 23
N930F Сафон, Карлос Руис, Играта на ангела, Захариева, Мария, роман, 19
N931F Игълдън, Кон, Вратите на Рим - начало, Лечева, Мариана, история, 7
N931F Игълдън, Кон, Земя на славата, Лечева, Мариана, история, 17
N932F Игълдън, Кон, Вратите на Рим - край, Лечева, Мариана, история, 6
N932F Игълдън, Кон, Смъртта на царете, Лечева, Мариана, история, 18
N933F Мариани, Скот, Изгубената реликва, Лечева, Мариана, трилър, 11
N933F Мариани, Скот, Конспирацията Моцарт, Лечева, Мариана, трилър, 13
N934F Мариани, Скот, Пророчеството, Лечева, Мариана, трилър, 12
N934F Мариани, Скот, Ръкописът на Фулканели, Лечева, Мариана, трилър, 11
N935F Келк, Линдзи, Нещо неприлично скъпо, Захариева, Мария, любовен, 11
N935F Корнуел, Патриша, Нощен патрул, Лечева, Мариана, криминален, 14
N936F Дивър, Джефри, Колекционерът на кости, Димитров, Здравко, трилър, 12
N936F Холт, Ане, Всичко мое, Захариева, Мария, криминален, 12
N937F Файндър, Джоузеф, Параноя, Ковчезлиева, Соня, трилър, 15
N937F Лесинг, Дорис, Лятото преди мрака, Лечева, Мариана, любовен, 10
N938F Ролинс, Джеймс, Кантрел, Ребека, Кървавото евангелие, Димитров, Здравко, трилър, 16
N938F Атанасов, Кънчо, Джимо Сиджимката, Димитров, Здравко, роман, 7
N939F Пиърсън, Ридли, Достатъчно основание, Лечева, Мариана, трилър, 12
N939F Тойн, Саймън, Санктос, Лечева, Мариана, роман, 13
N940F Кристофър, Пол, Призракът на Рембранд, Димитров, Здравко, приключенски, 8
N940F Пирчева, Станислава - Ава, Живот за събуждане, Димитров, Здравко, лирика, 1
N940F Пиърсън, Ридли, Твърдо падане, Лечева, Мариана, трилър, 14
N941F Бърдаров, Георги, Аз още броя дните, Захариева Мария, роман, 6
N941F Корнуел, Патриша, Южен кръст, Лечева, Мариана, трилър, 12
N941F Паркър, Робърт, За честта на фамилията, Ковчезлиева, Соня, криминален, 7
N942F Купър, Глен, Ще дойде дяволът, Стефанов, Лъчезар, трилър, 12
N942F Мопасан, Ги дьо, Бел Ами, Лечева, Мариана, класика, 12
N943F Пиърсън, Ридли, Подводни течения, Лечева, Мариана, трилър, 15
N943F Шелдън, Сидни, След тъмнината, Димитров, Здравко, трилър, 10
N944F Пиърсън, Ридли, Без шанс за разпознаване, Лечева, Мариана, трилър, 19
N944F Хашъмов, Николай, За кожата на една врата, Лечева, Мариана, повест, 2
N945F Пиърсън, Ридли, Кръвта на Алигатора, Лечева, Мариана, трилър, 13

N945F Пиърсън, Ридли, Верига от улики, Лечева, Мариана, криминален, 13
N946F Бари, Джеймс Матю, Питър Пан, Лечева, Мариана, детски, 6
N946F Верн, Жул, Тайнственият остров, Лечева, Мариана, приключенски, 15
N947F Пиърсън, Ридли, Клопка - начало, Лечева, Мариана, криминален, 5
N947F Пиърсън, Ридли, Без свидетели, Лечева, Мариана, трилър, 17
N948F Джейкъбсън, Хауърд, Въпросът на Финклер, Лечева, Мариана, роман, 5
N948F Пиърсън, Ридли, Клопка - край, Лечева, Мариана, криминален, 17
N949F Пиърсън, Ридли, Гайдарят от Хамелин, Лечева, Мариана, трилър, 20
N949F Сборник, Български предания и легенди, Лечева, Мариана, сборник, 3
N950F Леймън, Ричард, Къщата на звяра, Ковчезлиева, Соня, ужаси, 7
N950F Незнански, Фридрих, Кутията на Пандора, Лечева, Мариана, криминален, 12
N951F Кенеди, Дъглас, Изкушение, Стефанов, Лъчезар, роман, 12
N951F Динева, Мая, Мъртвата пеперуда, Лечева, Мариана, повест, 3
N951F Динева, Мая, Дневникът, Лечева, Мариана, повест, 5
N952F Пиърсън, Ридли, Изкуството на заблудата, Лечева, Мариана, трилър, 15
N952F Динева, Мая, Пътища, Лечева, Мариана, разкази, 4
N953F Незнански, Фридрих, Операция "Фауст", Лечева, Мариана, криминален, 9
N953F Пиърсън, Ридли, Шанхайска афера, Лечева, Мариана, трилър, 14
N954F Пиърсън, Ридли, 17 милиона причини да умреш, Лечева, Мариана, трилър, 13
N954F Незнански, Фридрих, Опасно за живота, Лечева, Мариана, криминален, 11
N955F Пиърсън, Ридли, Смъртоносно лято, Лечева, Мариана, трилър, 10
N955F Пиърсън, Ридли, Паралелни лъжи, Лечева, Мариана, трилър, 12
N956F Мюсо, Гийом, И след това, Захариева, Мария, роман, 11
N956F Каугър, Катрин, В пропастта, Димитров, Здравко, трилър, 9
N957F Павлова, Павлина, Петър Дънов - Спасителя, Захариева, Мария, философски, 27
N958F Робъртс, Грегъри Дейвид, Сянката на планината - начало Шантарам 2, Димитров, Здравко,
роман, 25
N959F Робъртс, Грегъри Дейвид, Сянката на планината - край Шантарам 2, Димитров, Здравко, роман,
6
N959F Незнански, Фридрих, Опасно хоби, Лечева, Мариана, криминален, 17
N960F Незнански, Фридрих, Отписаният, Лечева, Мариана, криминален, 14
N960F Попова-Мутафова, Фани, Последният Асеновец, Захариева, Мария, история, 8
N961F Корнуел, Патриша, Книгата на мъртвите, Лечева, Мариана, трилър, 13
N961F Незнански, Фридрих, Черният квадрат, Лечева, Мариана, криминален, 10
N962F Кенеди, Дъглас, Мъртво сърце, Захариева, Мария, роман, 7
N962F Корнуел, Патриша, Проектът "Калигула", Лечева, Мариана, трилър, 17
N963F Байби, Катрин, Съпруга до сряда, Захариева, Мария, любовен, 7
N963F Незнански, Фридрих, Кръвно отмъщение, Лечева, Мариана, криминален, 16
N964F Корнуел, Патриша, Скарпета, Лечева, Мариана, трилър, 15
N964F Леймън, Ричард, Малкаса Пойнт, Ковчезлиева, Соня, ужаси, 9
N965F Зарев, Владимир, Чудовището, Захариева, Мария, роман, 11
N965F Незнански, Фридрих, Момиче за шпионина, Лечева, Мариана, криминален, 15
N966F Корнуел, Патриша, Фронт, Лечева, Мариана, криминален, 5
N966F Незнански, Фридрих, Първата версия, Лечева, Мариана, криминален, 15
N967F Незнански, Фридрих, Плутоний за Исус, Лечева, Мариана, криминален, 13
N967F Пелегрино, Ники, Лято във вила "Роза", Захариева, Мария, любовен ,11
N968F Михалкова, Елена, Не е препоръчително да се обиждат котки, Захариева, Мария, криминален,
12
N968F Марч, Меган, Порочни удоволствия, Лечева, Мариана, любовен, 4
N968F Макриъри, Найджъл, Непознати без лица, Лечева, Мариана, трилър, 8
N969F Уайнър, Ерик, География на блаженството, Захариева, Мария, философски, 15
N969F Левин, Айра, Момчетата от Бразилия, Лечева, Мариана, криминален, 8
N969F Марч, Меган, Порочен милиардер, Лечева, Мариана, любовен, 4

N970F Мартин, Джордж, Игра на тронове - начало, Димитров, Здравко, фентъзи, 25
N971F Левин, Айра, Предсмъртна целувка, Лечева, Мариана, криминален ,8
N971F Марч, Меган, Под тези сенки, Лечева, Мариана, любовен, 9
N971F Мартин, Джордж, Игра на тронове - край, Димитров, Здравко, фентъзи, 6
N972F Макриъри, Найджъл, Паяжината, Лечева, Мариана, трилър, 9
N972F Макриъри, Найджъл, Мълчалив свидетел, Лечева, Мариана, радиотеатър, 8
N972F Кронева, Любов, Вълча Богородица, Захариева, Мария, разкази, 8
N973F Флин, Винс, Крайни мерки, Лечева, Мариана, трилър, 15
N973F Макриъри, Найджъл, Предсмъртни писъци, Лечева, Мариана, трилър, 11
N974F Флин, Винс, Мръсни афери, Лечева, Мариана, трилър, 12
N974F Флин, Винс, Власт, Лечева, Мариана, трилър, 11
N975F Юнасон, Юнас, 100-годишният старец, който скочи през прозореца и избяга, Захариева, Мария,
роман, 13
N975F Апостолова, Божана, Нощта е също слънце, Захариева, Мария, разкази, 4
N975F Пунчев, Петър, Вие сте тук, Лечева, Мариана, биографична, 6
N976F Флин, Винс, Орион, Лечева, Мариана, трилър, 12
N976F Флин, Винс, Самотният играч, Лечева, Мариана, трилър, 12
N977F Уортън, Уилям, Ал, Димитров, Здравко, драма, 13
N977F Левин, Айра, Степфордските съпруги, Лечева, Мариана, криминален, 4
N977F Евтимова, Здравка, Зелените очи на вятъра, Димитров, Здравко, роман, 8
N978F Маккълоу, Колин, Антоний и Клеопатра, Лечева, Мариана, история, 26
N979F Ранд, Айн, Изборът - начало, Лечева, Мариана, роман, 25
N980F Сетърфийлд, Даян, Тринадесетата приказка, Лечева, Мариана, роман, 15
N980F Ранд, Айн, Изборът - край, Лечева, Мариана, роман, 8
N981F Маккълоу, Колин, Жертвеният жребец - част 2, Лечева, Мариана, история, 12
N981F Маккълоу, Колин, Жертвеният жребец - част 1, Лечева, Мариана, история, 9
N982F Маккълоу, Колин, Жертвеният жребец - част 3, Лечева, Мариана, история, 10
N982F Дивър, Джефри, Карт бланш, Лечева, Мариана, трилър, 14
N983F Морел, Дейвид, Петата професия, Лечева, Мариана, трилър, 14
N983F Лей, Лора, Да изкушиш звяра, Лечева, Мариана, любовен, 8
N984F Делински, Барбара, Брегове на желанието, Лечева, Мариана, любовен, 7
N984F Ип, Минмей, Павилионът "Прасковен цвят", Лечева, Мариана, роман, 16
N985F Коелю, Паулу, Победителят е сам, Лечева, Мариана, роман, 13
N985F Юнасон, Юнас, 101-годишният старец, който твърде много размишляваше, Захариева, Мария,
философски, 12
N986F Гришъм, Джон, Признанието, Захариева, Мария, трилър, 15
N986F Силвъруд, Джейн, Загадъчни дълбини, Лечева, Мариана, любовен, 8
N987F Дивър, Джефри, Осъдени на тишина, Лечева, Мариана, трилър, 15

Списък на възстановените заглавия през 2019 г.

Диск, Автор, Заглавие, Четец, Дата

V945F Панов, Димитър, Животът е само един, Петър Евангелатов, 11
V945F Вазов, Иван, Събрани съчинения, Васил Кирков, 14
V946F Горки, Максим, Избрани произведения - том 1, Иван Иванов, 18
V946F Бонов, Ангел, Митове и легенди за съзвездията, Ваня Каменова, 8
V947F Екзюпери, Антоан дьо Сент, Избрани произведения, Петър Евангелатов, 19
V947F Галина, Лада, Пръстенът, Иван Иванов, 6
V948F Шишков, Вячеслав, Угрюм река - начало, Петър Евангелатов, 26
V949F Шишков, Вячеслав, Угрюм река - край, Петър Евангелатов, 17
V949F Голев, Владимир, Спомени за едно лято, Белка Белева, 9
V950F Булгаков, Михаил, Бялата гвардия, Енчо Енчев, 12
V950F Сегерс, Колет, Бел или обратната страна на времето, Белка Белева, 9
V951F Сборник, Разкази от Британските острови, Сия Христова, 27
V952F Кюлюмов, Костадин, Скендер войвода, Антоанета Бобчевска, 8
V952F Болдуин, Фетез, Любовта на Мери-Лу, Мария Грудева, 5
V952F Салгари, Емилио, Последната битка на Сандокан, Надя Кисякова, 9
V953F Караславов, Слав, Деспот Слав, Антоанета Бобчевска, 7
V953F Павлов, Николай, Следи, Енчо Енчев, 7
V953F Дюренмат, Фридрих, Обещанието, Подозрението, Сия Христова, 9
V954F Горки, Максим, Избрани произведения - том 4 - начало, Петър Евангелатов, 26
V955F Горки, Максим, Избрани произведения - том 4 - край, Петър Евангелатов, 6
V955F Аришима, Такео, Жена, Олга Петрова, 14
V955F Моуъд, Фарли, И птиците не пееха, Георги Гоцев, 9
V956F Мърдок, Айрис, Морето, морето, Сия Христова, 24
V957F Сборник, Съвременни американски разкази - начало, Белка Белева, 26
V958F Янсон, Туве, Честна измама, Петър Евангелатов, 8
V958F Сноу, Чарлз Пърси, Лустро, Сия Христова, 14
V958F Сборник, Съвременни американски разкази - край, Белка Белева, 5
V959F Русо, Енцо, Случаят "Монте Кристо", Анелия Стоянова, 13
V959F Рифбиерг, Клаус, Адрес: Лена Йоргенсен, Лили Дулева, 6
V959F Гуляшки, Андрей, Срещу 07, Сия Христова, 8
V960F Калчев, Камен, Огледалото, Белка Белева, 12
V960F Зубов, Алексей, Леров, Леонид, Вън от играта, Надя Кисякова, 9
V961F Фришмут, Барбара, Изчезване на сянката при слънце, Петър Евангелатов, 9
V961F Дикелман, Валтер Матиас, Разходка по езерото, Офелия Лазарова, 8
V961F Сборник "Златни страници", Златната връвчица, Олга Петрова, 4
V962F Михайлов, Олег, Суворов, Офелия Лазарова, 21
V963F Королков, Юрий, Голямата игра, Енчо Енчев, 24
V964F Даниелсон, Бенгт, Големият риск, Иван Иванов, 9
V964F Михайлова, Лиляна, Един тъжен мъж, Белка Белева, 8
V964F Голдинг, Уилям, Повелителят на мухите, Енчо Енчев, 7
V965F Вазов, Иван, Събрани съчинения, том 8, Петър Евангелатов, 12
V965F Сборник, Кавказки народни приказки, Милена Филкова, 6
V965F Беляев, Александър, Островът на изчезналите кораби, Илиана Цветкова, 9
V966F Уайлдър, Торнтън, Осмият ден, Сия Христова, 19
V966F Рид, Майн, Тревожен сигнал, Любен Аврамов, 6
V967F Караславов, Слав Христов, Солунските братя, Петър Евангелатов, 14
V967F Калчев, Камен, Двама в новия град, Бистра Влахова, 8
V967F Пирандело, Луиджи, Падуанският каскет, Илиана Цветкова, 6

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Едно заслужено признание

От доста години, а по-точно още от 2013 г., председателят на Софийската регионална
организация на ССБ Асен Алтънов става инициатор и организатор на превърналите се вече в
традиционни, ежегодни Балканиади по шахмат за незрящи, чийто домакин е нашата столица.
Разбира се, тази чудесна и амбициозна инициатива се реализира със съдействието на Столична
община, федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" към Съюза на слепите в България
и множество частни спонсори. Не случайно, обаче, това събитие стана популярно сред незрящите
у нас с беззлобното шеговито нарицателно "Алтъниада", което показва на кого принадлежи
идеята.

През октомври 2018 г. Асен Алтънов инициира и първата голяма поредица от концерти у нас, с
участието на незрящи музикални изпълнители от балканските страни. Тези културни прояви бяха
посветени на Международния ден на белия бастун и пожънаха невероятен успех в няколко български
града. От нас щафетата поеха приятелите ни от Северна Македония, с организирането на подобна
поредица от концерти в тяхната страна през април миналата година. По-късно, през есента, идеята
вдъхнови и съседите ни от Република Турция, а втората поредица от концерти у нас се проведе отново
през октомври миналата година.
През последните десетина години г-н Алтънов развива бурна дейност в областта на сътрудничеството
и приятелството между организациите на слепите от балканските страни. Благодарение на това,
нашата организация има изградени превъзходни контакти с Македонския съюз на слепите, Турската
федерация на слепите, както и Съюза на слепите в Сърбия. Те са и най-активните ни партньори в
различните съвместни културни и спортни събития.
С огромно удоволствие разбрахме, че активността и добрата инициатива на г-н Алтънов са били
високо оценени от нашите приятели и партньори. Първото признание дойде на 10 декември от Съюза
на слепите в Северна Македония, където Асен Алтънов бе официално удостоен със специален
благодарствен плакет и грамота, за заслуги в развитието на приятелството и сътрудничеството между
организациите на слепите на Балканите.
Следващата висока оценка дойде като коледен подарък на 25 декември в центъра на Белград, от
Сръбския съюз на слепите. На своето годишно тържество, в ресторанта на Военния клуб,
председателят Милан Стошич тържествено удостои Асен Алтънов с почетна грамота, за огромния му
принос в развитието на сътрудничеството между организациите на слепите на Балканите, като го
нарече "Алфата и Омегата" на това сътрудничество. Ето какво сподели г-н Стошич:
"Асен Алтънов е мой голям приятел, един от многото ми големи приятели от българския съюз на
слепите. Ние се познаваме не толкова дълго, но контактите ни са много активни. Работим заедно за
нашите членове около 10 години и г-н Алтънов ни показа как слепите от нашите държави могат да се
обединяват, чрез изкуството и спорта. Затова, ние, Сръбският съюз на слепите, високо оценяваме
неговите заслуги и му присъдихме това високо отличие, защото той наистина го заслужава. Честитим
му от сърце и вярваме, че всички заедно ще работим и ще мотивираме незрящите хора да бъдат
активни и да преодоляват трудностите. Пожелавам на него и на всички българи крепко здраве, както и
много успешни съвместни мероприятия в бъдеще."
Самият г-н Алтънов прие наградата с голямо вълнение и сподели, че нашият съюз сътрудничи
успешно с всички балкански страни. Той възприема наградата си не като лична, а като оценка за
цялата наша организация.
"Може ли да не бъде щастлив човек, когато се говори по този начин за неговата страна, за общите ни
постижения и слушайки всички тези хубави думи и пожелания?"
Заедно с г-н Алтънов, с грамота бе удостоен и председателят на Съюза на слепите в Република

Северна Македония, г-н Жарко Селковски.
Високата оценка, освен голямо признание и чест за нашия съюз, е и потвърждение, че работата, която
се извършва, е отговорна и благородна. Всяка добра инициатива винаги си заслужава положените
усилия и, рано или късно, бива морално възнаградена.
Марина ПЕТКОВА

ЕСЕ Новогодишна детска песничка за будителите

Будители лииии, какви ти будители? Това звучи толкова приспивно, та да си дремнеш чак. "За деца
еее…" - ще каже някой. Ми да, още от деца ни приспиват с разни врели-некипели. Я вижте как звучи
примерно това (звучи началото на "It’s my life" на Bon Jovi). Къде-къде по-събуждащо, налииии? Някак
тъй по-живо, по-западно, по-новичко. Е, парчето е на двайсетина годинки, но пак младее. Ми да, то
будното и младото на Запад веч вирее. Злите езици твърдят, че тук е останало по-заспалото човечество.
Я, странно! Алармата (звук на щурче). Пак има нещо сбъркано. Щурчовата песен навява други
асоциации - по-скоро вечерни, отколкото утринни. Пак съм станал преди нея. Ама тъй е по-добре, че
каквито будители имаа. По-бива сам да се събудиш, иначе като цъкнеш копчето, и на екрана изскачат
едниии… маниииииииии, не ти е работа! То едни мъженствени младежи и младежки, малко чалнати,
ма хубавки инак. И като зачетат и заразправят едни събуждащи истории в стихове - тука някой се
напил, с джипа някого пребил, дядо някъде обрали, баба другаде прострели. Ужасии, почти като
извадени от детска приказка. Истински хорър. Ама ние тия си ги знаем още от деца. Туй баба Яга, туй
Кашчей Безсмъртни, туй дяволчето Фют… Кого плашите бе, ей? Не сме толкоз лесни.
Вече поразсънени, почват да ни заливат с далеч по-позитивни новини - истински опровержения на туй,
че всички инициативни и умни били напуснали страната. Нищо подобно! Тия ги разправяйте на някого
другиго. Я вижте каква хитра демокрация си имаме, какви изкусни схеми за купуване на гласове, какви
изобретателни мними полицаи, какъв богат пенсионерски контингент мята злато и хилядарки през
балкона. И тоя франсъзин Микрон, не щял нашите и украинците. Ми нали Ви ги пускаме да ги научите
на чест и достойнство бе, чоджум. Пък и Вие може нещичко от тях да възприемете. Не сме чак толкоз
прости, я!
И тия хейтъри, страната била затъвала. Други са вече нещатааааа. Сега глупавите бягат навън. Твърде
нездравословна им се види наситената с интелект атмосфера, поболяват се. Прави се санитарно
прочистване. Дърво да е, ще го отсечеш, прасетата и козите ще убиеш, ама хора са това, не бива! Който
не се сеща сам да офейка, пардон, да се евакуира, оказва му се държавна помощ. Я вижте, тия, дето
толкоз ахмашки се оставиха да им изнамерят незаконните тераси и постройките по тях, как бяха
пратени скорострелно в чужбина. Ми да, не били научили испански като хората. Език най-добре се учи
на място, пък и консулската служба го изисква, ще ги принуди. Тук недообразовани мързеливци не
търпим. Марш в Испания! Като се изучат, тогава да се връщат. Тъй се прави, хуманно и по европейски.
Що за дивашко съсловие е туй от възрожденски будители? С оружие е лесно! Ама с оружие се гони
само башибозука, а простотията - не. Просвещението е трудно начинание. Ама сега сме къде-къде
по-напреднали! Те с оружие не можаха да изкарат низките страсти из народа, а ние изнасяме всички
неуки по чужбината, да се изучат и усъвършенстват. Ей го, вчера министърът на културата и награди

връчил на заслужили дейци по случай празника - професори, преводачи, читалищни фигури,
библиотекари, архивисти. Одобрявам. И на някои читалища даже, по случай 65-ата им годишнина дал
награди. Който е прескочил тия години, пропуснал е момента. Да почака до 160 като търновската
библиотека, па тогаз ще му мислим.
А Вие, дето сте все още скептици, да не мислите, че им е лесно на будителите с толкоз заспал народ?
На едно събрание издъхнал някакъв човек, светла му памет. Дошла линейката, обаче изнесли почти
половината хора, докато намерят мъртвеца. Пък и тооо, да си напредничав не винаги е добре. Като във
вица, в който един тир помел стадо овце. Слязъл тираджията, отива при чобанина да го компенсира с
долари, евро, лири стерлинги, а дядото - не, та не. Ядосал се шофьорът и му рекъл, че бил много
изостанал. Дядото отвърнал: "Че нали, ако бях избързал, и мен щеше да пометеш."
То, човек не знае дали не е по-добре да спи и да се не буди, за да види грозната реалност. Е, хайде, лека
нощ! Че тооо, ако няма заспали, кого ще будят будителите?
Негослав СЪБЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

Годишно отчетно събрание на ХобиСклуб
На 29 декември в ресторант "Централ" проведохме годишното-отчетно събрание и новогодишното
тържество на ХобиСклуб.
Прочетен бе Годишният отчетен доклад на сдружението от Тодорка Стоянова. Радка Иванова запозна
присъстващите с финансовия отчет. За протоколчик бе избрана Магда Минчева. Председателят на
ХобиСклуб даде старт на събранието по обичайния начин, с натискане на специалния звънец.
Направиха се изказвания и предложения за подобряване работата на организацията. Наградихме 10
човека с „БЛАГОДАРНОСТ“ и парична сума! А Светла Стоева и Веско Михайлов получиха чисто
нови CD-плейъри и говорещи книги от председателя на ХобиСклуб Иван Тодоров.
Събранието бе съпроводено с чаша кафе. Последва кратка пауза и музиката ни въведе във веселата
част. Поздравления, танци, смях, весели картички, нарисувани от Анна-Мария и Добра Колева, както и
анекдоти, допълниха настроението. Михаил Панчев и Анна-Мария разнообразиха празничната
програма с остроумна викторина. Празникът завърши с подаръци, шампанско и плодове от "клуба на
лъвовете" с председател Иван Иванов, поднесени с поздравително слово от Радослав Петков.
Снимките са доказателство за това изключително тържество, с което приключиха годината членовете
на ХобиСклуб - Добрич.
Иван ТОДОРОВ
Коледна изненада
По повод наближаващите светли Рождественски празници, група от добричката организация на ГЕРБ
посети слепите и слабовиждащи членове на ХобиСклуб. С широко усмихнати лица и празнично
въодушевление бяха посрещнати депутата от Народното събрание Даниела Димитрова, Кина Драгнева
- общински съветник, журналистката Станислава Кръстева, Светла Господинова - член на женската
организация на ГЕРБ.

И то се знае, че на Коледа не се ходи с празни ръце, а се поднасят подаръци. Въпреки това приятно се
изненадахме, че обещаните три броя CD-плейъри за четене на художествена литература и музика още
от предизборно време вече са реалност. Първата щастливка, която получи CD-плейър за "говорещи"
книги и списания, беше незрящата зам.-председателка на ХобиСклуб Светла Стоева - любителка на
хубавите книги и класическата музика. Тези MP3-ки ще подпомогнат незрящи да поддържат едно
по-високо интелектуално ниво.
На първо време председателят на УС Иван Тодоров сподели, че всеки ще има възможност да чете с
помощта на CD-плейър в рамките на един месец, т.е. през времето, което могат да се прочетат 2-3
книги. В ХобиСклуб разполагаме с повече от 150 заглавия. Вече има желаещ за длъжността "Завеждащ
Фонотека", който ще следи за навременното вземане и връщане на подарената техника. Друга
възможност за ползване на говореща литература е в Регионална библиотека "Дора Габе", където съм
дарил около 200 заглавия.
Приемете нашите сърдечни благодарности и коледни благопожелания!
Иван ТОДОРОВ

Пловдив

Зрително затруднените в Пловдив отбелязаха два знакови дни от календара
В Пловдив има вече дългогодишна традиция по един или друг начин да се отбелязват дати, свързани с
живота на хората с увреждания, с историята и дейността на техните организации. Такива са
Международният ден на слепите - 13 ноември, както и 3 декември - Международният ден на хората с
увреждания. Акцентът тази година бе поставен върху изяви, показващи познанията и уменията на
незрящите и слабовиждащите, в области като спорта и културата.
На 13 ноември, в залата от старото крило на НЦРС - Пловдив, отбори от по 5 души от два спортни
клуба - "Изгрев" от Пловдивската РО и "Марица" от ТО на НАСГБ - седнаха един срещу друг и
премериха сили в спортната табла. Преди започване на играта Георги Генов, член на УС на СКЛУ
"Изгрев" и отговорник на секцията по спортна табла в клуба, и Кирил Дамянов, председател на ОСКСГ
"Марица", припомниха накратко значението на делото на големия френски хуманист Валентин Аюи, за
да могат днес хората с увредено зрение да творят, да спортуват и да се интегрират успешно в
обществото.
Прие се да се играе до достигането на 5 точки. След разяснението на регламента и тегленето на жребий
кой срещу кого ще играе, съдията Милко Кичуков даде старт на турнира. От НЦРС осигуриха сладки и
безалкохолни напитки. Междувременно делегация от гости на Центъра посети залата, уверявайки се
във възможностите, които той предоставя за осигуряване на пълноценни занимания на незрящите и
слабовиждащите. Крайният резултат от състоялата се надпревара, протекла в спортсменски дух, беше
4:1 в полза на изгревци.
На 5 и 6 декември, за трета поредна година, в хотел "Интелкооп" към Централния кооперативен съюз,
също се събраха хора с борбен дух. Любезните домакини от хотела и домакините на спортното
събитие от РО - Пловдив се бяха постарали да осигурят необходимите условия за пребиваване и
участие на пристигналите шахматисти от клубове на хора с увреждания от страната - от Монтана,
Шумен, Варна и сборен отбор от София. Пловдив участваше с два отбора, "А" и "В". Спортното
събитие бе посветено на Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

Състезанието откри председателят на РО Велик Атанасов. Съдия на срещата беше Димитър Илчев.
След оспорваните битки по швейцарската система първи се класира пловдивският отбор "А", в състав
Расим Низам, Любомир Иванов и Милко Кичуков; второ и трето място заеха отборите на Монтана и
Варна. Индивидуален първенец стана шахматистът от Монтана Божидар Тодоров, следван от тримата
пловдивчани от отбор "А".
Дългогодишните ни приятели от Лайънс клуб "Филипополис", водени от ротационния си председател
Анна Алексиева, отново поднесоха изненада, осигурявайки подаръци за участниците в състезанието.
По време на вечерята се срещнаха стари познати, които, макар и съперници в лютите спортни битки,
си оставаха приятели в живота.
На 10 декември се състоя още едно събитие, посветено на Международния ден на хората с
увреждания. В културния дом на Пловдивската регионална организация на слепите се събраха
участници и публика, за да осъществят второ издание на състезанието "Стани богат", "изкарано на
бис" от зрително затруднените след първото представяне през октомври. Въпросите подготви и
основен организатор отново бе Снежа Кирчева, а водещ - Ани Караиванова.
Този път "шпаги" кръстосаха 4 отбора: ТО "Пулпудева" с капитан Пламен Маджаров, ТО "Марица" с
капитан Кирил Дамянов, ТО "Асеновград" с капитан Красимир Касабов и ТО "Пловдив" към НАСГБ с
капитан Илия Кърджанов. Битките бяха много по-оспорвани от тези при предишното състезание. При
еднакъв брой сгрешени отговори сгрешилите си биеха дузпи до победа. Така във втория кръг
"Пулпудева" елиминира асеновградчани, а в третия "Марица" отстрани ТО на НАСГБ. Така до
финалния четвърти кръг стигнаха ТО "Пулпудева" и ТО "Марица". Пулпудевци се оказаха по-добрите
- спечелиха и второто издание на играта. Както някой шеговито се изрази: "Те победиха, защото,
докато другите тичаха на пистата "Стани богат", отборът на "Пулпудева" тичаше на друга писта "Остани богат".
Георги ГЕНОВ

Лом

Светъл лъч в тъмнината
На 16 декември в Народно читалище "Постоянство 1856" - гр. Лом, което е едно от най-старите в
страната, ломската публика се наслади на коледния концерт на местната Формация за шлагерни песни
"Екатерина Ванкова". Това бе изява, която с гордост може да се нарече концерт на "Звездите на Лом",
защото само през отминаващата година за пореден път формацията е спечелила втора награда на
фестивала "Мечти и блянове крилати" в гр. Сопот, през октомври е станала лауреат на фестивала на
шлагерната песен "Мара Врачанка" в гр. Враца. А музикалното семейство Василка и Васил Иванови са
удостоени с годишната награда за инструменталисти на фондацията, на името на д-р Хернани
Цибрански.
Членовете на Териториалната организация към Съюза на слепите в България от град Лом с нетърпение
очакваха този концерт и организираха масово посещение на събитието.
Интересът им бе породен от факта, че един от членовете на формацията - Васил Иванов - Ваци, е и
член на ССБ. Той е незрящ от 1983 г., завършил е специалност "Музикална педагогика" в Пловдивския
университет и от тогава музиката е негова страст, ежедневие и начин на живот. Като самодеец
аранжира и акомпанира на акордеон изпълненията на групата, взема участие и като солов вокален

изпълнител на популярни стари градски шлагери. Акомпанира също на Формация за руски романси
"Смуглянка" - гр. Лом, Формация за руски и цигански романси "Берьозка" - с. Расово, Община Лом,
постановки на Ломската оперета и танцови състави от дунавския град.
Има няколко авторски песни - като песента "Нежна и мила девойка"; получава награда през 2008 г., на
Фестивала на старата градска песен в гр. Петрич.
Воден от любовта си към музиката, въпреки сетивното си увреждане, г-н Васил Иванов повече от
четири десетилетия не е слизал от сцената и дава своя скромен принос за развитие на културния живот
в Лом.
И този път неговите изпълнения успяха да докоснат публиката и най-вече членовете на
Териториалната организация, които по време на целия концерт припяваха и бурно аплодираха.
Положителните емоции ескалираха, когато от името на организацията цветя и поздрави поднесе
Радослав Тодоров.
След концерта семейство наши членове сподели: "За нас този концерт бе светъл лъч в тъмнината и ни
създаде прекрасно коледно настроение".
Катя ПЪРВАНОВА

ОЩЕ КНИГИ Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
през 2019 г.

Барнс, Джулиан:
"Единствената история" (роман) - 4 т.
"Закон за личната помощ" - 1 т.
"Закон за хората с увреждания" - 2 т.
Иванова, Мирела:
"Бавно" (разкази) - 3 т.
"Седем" (стихотворения с биографии) - 1 т.
Каменска-Донкова, Румяна:
"Трудно знание" - 1 т.
Карабашлиев, Захари:
"Жажда" (повест) - 1 т.
"Кирил Костов. Вълшебникът с флейтата" - 1 т.
Ненков, Стефан:
"Спомени и статии" - 1 т.
Рот, Йозеф:
"Легенда за светия пияница" (разкази и новели) - 6 т.
Sotirov, Angel (Сотиров, Ангел):
"Neniu estas profetoen sia urbeto" ("Никой не е пророк сред своите"), на есперанто - 1 т.

Янев, Иван:
"Феникс" (роман) - 5 т.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ БИТИЕТО НАШЕ Писмо до Бойко Борисов

До
Бойко Борисов
Министър-председател на Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Обръщам се към Вас с настоящето писмо, защото е очевидно, че Вашата дума е решаваща за всяко
нещо в нашата държава. Съжалявам, че сме се докарали до там, защото в цивилизованото общество би
следвало да работи и системата, създадена от това общество. Нека отначало да се разберем с Вас - аз
ще си пиша пространно, а Вие няма да го прочетете. Така и двете страни ще останат емоционално
удовлетворени - Вие няма да сте се отегчили, а аз ще съм си излял болката.
След като се уговорихме, г-н Министър-председателю, предлагам Ви да започвам.
Роден съм в гр. Перник. Да, същият град, който беше дехидратиран по най-глупашки и престъпен
начин. Родната ми къща се намира в гр. Батановци. Това малко градче е на няколко километра от
Перник. Там има... Не, няма вода... Има също безводие. Батановци (по времето на соца Темелково),
сега брои малко над 2000 жители, за разлика от тогава, когато бяха 2-3 пъти повече. Но по време на
соца, в квартала, в който изкарах първите си няколко години, канализацията се оказа невъзможна.
Дали соцуправлението беше отписало квартала, дали прекалено рано режимът падна, не знам. Но така
или иначе, когато разбрах, че ще се изгражда канализация в кв. "Бор", казах си: "Ето това е. Друго си е
да сме XXI век. Друго си е да сме част от ЕС. Друго си е да сме модерно общество."
Разкопаха улиците на квартала, известен още като Бор махала, или по-краткото - Бормала. Месеци
наред местните бяха откъснати от възможността да си извикат линейка, да ползват транспорт и прочее
блага на цивилизацията. Но всички търпяха и си казваха, че трябва да се почака, за да има
канализация, която да е полезна на всичките. Самият аз много се радвах, защото сериозно обмислях
планове за генерален ремонт на бащината ми къща, в която все по-често да прекарвам своето време. В
края на краищата, ей го къде е Батановци. Когато отивах в родната си къща, се срещах с комшии,
които ми казваха, че се прави, колкото да се отбие номерът. Мислех си, че сигурно мърморят, защото
така сме свикнали, все да сме недоволни. В един момент разбрах, че са изкопани улиците, но няма да
се сменя водопроводът, а само се прави канализация. Не повярвах в първия момент, честно Ви казвам.
Защото това е все едно да си правите ремонт на банята и да оставите водопровода отпреди половин
век, а да сложите нови плочки и другите хубавини. Нали и Вие не бихте го направил във Вашата баня?
Не повярвах, защото това беше толкова налудничаво, че дори и невръстни деца, които нямат глобално
мислене все още, не биха го сторили. А водопроводът е изграден там от етернитови тръби, положени
преди повече от 60 години, ако не се лъжа. Съседите ми казваха, че при копаенето на канализацията,
понякога водопроводът е бил спукван от тежките машини. Тогава се разкопава там, където е
пробойната, сменя се с парче нова тръба и пак се закопава.
Г-н Борисов, искам да Ви кажа, че налягането от години е умопомрачително слабо в същия този
квартал "Бор", известен като Бормала. На втория етаж на къщата почти не стига вода. Комшиите като
пуснат своята чешма и ние чакаме да приключат, за да потече и при нас. Без никакво съмнение, може
да се направи абсолютно обоснованото заключение, че водопроводът е затлачен до неузнаваемост, но

въпреки че улиците на квартала бяха разкопани като минно поле, водопроводът не беше подменен.
Оказа се, че съм се лъгал за цивилизоваността, за членството ни в ЕС, за XXI век. Оказа се, че ние не
можем да си уредим и организираме благоденствието. Очевидно е, че докато сме тарикати, които се
стремят само и само да усвоят някакви проекти, за да приберат някакви пари, няма да има
плодотворност за българите.
По-горе Ви споменах, че обмислям ремонт на моя роден дом. Започнах го още преди няколко години.
През 2019 г. реших да се свържа с новата канализация. Каква ми беше изненадата, когато шахтата, за
която смятах да свържа частната си канализация, се оказа с обратен наклон и с по-малък диаметър на
тръбата. Всичко, което се изливаше в канализацията от моя съсед, който се беше включил по-рано, се
връщаше при него в мазето. Бях потресен. Наложи се майсторите да търсят друга шахта и да прекопаят
канал до нея, и сега се надявам, че тя няма да причини някоя екобомба, заради некадърно изграждане,
в каквото вече, предполагам, и Вие не се съмнявате.
Още един щрих ще Ви споделя, който да допринесе за по-пълната Ви представа, с каква "грижа" се
строи животът нов по нашите ширини и дължини. На 30 декември 2016 г. реших, със съпругата си и с
по-малката си дъщеря, да отидем и да навестим родния дом. Беше паднало сняг. Дъщеря ми спря извън
квартала, защото все още придвижването с автомобили из кварталните улици не беше препоръчително.
Казах, че имаше сняг. Ние със съпругата ми вървяхме напред, а дъщеря ни на разстояние след нас.
Изведнъж тя се развика да спрем. Спряхме. Тук е мястото да Ви кажа, че и аз, и моята съпруга сме
незрящи. Тя вижда малко, което й позволява да се движи относително сама. Падналият сняг отчасти
беше затрупал канализационните шахти, които, по информация от строящите ги, са с дълбочина 5 (пет)
метра. Очевидно Създателят ни е предпазил при първата, но като е видяла дъщеря ни, че няма капак,
панически ни извика да спрем. Оказа се, че нито една шахта на 30 декември 2016 г. в кв. "Бор" не е
покрита и не е обезопасена. Тоест, ако падне вътре човек, рискува не само здравето си, а и живота си.
Веднага започнах да търся и се сдобих с мобилния телефонен номер на кмета. Обадих му се и го
информирах, че шахтите представляват животоопасно съоръжение в този си вид и че някой може да
падне. Той кратко, ясно и толкова безчовечно ми отговори, че това не е негов ангажимент, а на
фирмата изпълнител, които имат грижата за обезопасяване на обекта. Не можах да повярвам, че това
всичкото ми го говори градоначалникът, който би следвало денонощно да мисли за рахатлъка на
своите съграждани.
Дълго стана, г-н премиер, но след като става дума за моето родно място и за една крещяща, по мое
мнение, некадърност, която пряко ме касае и за която прочетох, че били похарчени 2,8 млн. лева,
реших да Ви напиша всичко това.
А иначе, ако ме питате за къщата - да, активно я ремонтирам и много средства ми струва това финансови, емоционални, физически. Предвиждам поставянето на хидрофор, за да мога поне частично
да реша водната липса. Също се надявам да ползвам водата на кладенеца в двора, който по Пернишко
го наричаме бунар. Някой ми каза, че ако ползвам водата от бунара, трябва също да я заплащам. Вие
какво смятате по този въпрос? И знаете ли, моите средства не са от изграждане на някакъв обект, а от
заплати, заеми и обезщетение, което ми беше изплатено, когато бях помлян на една столична
пешеходна пътека. И знаете ли, след като бях начупен като солета на тази пътека, чак след това я
повдигнаха.
Не знам какво смятате Вие, г-н Борисов, но аз смятам, че ние винаги се движим след проблемите и
дори не се напъваме да ги предугаждаме, и оттам да им противодействаме предварително. Или, както е
модерно да се казва, да имаме политика на превенция.
И последно, г-н премиер, сега след като в Перник ще се подменя цялата водопроводна мрежа, това
отнася ли се и за моя квартал "Бор" в гр. Батановци, на който му беше изградена единствено
канализация, без да се подмени етернитовият водопровод?
И този път наистина последно, г-н Борисов - по мое дълбоко убеждение, цивилизоваността не е
даденост. За цивилизоваността следва да се грижим и да я отстояваме всяка секунда. Иначе... Ще се
върнем в тъмните векове... Или най-малкото към сухите, към които, ако не се лъжа, поглеждат
перничани.
София, 2 януари 2020 г.
Д-р Иван ЯНЕВ

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

РЕПОРТАЖ Читалищните седенки сякаш секват

Ангел СОТИРОВ
На 12.12.2019 г., малко след 12 часа, във фоайето на читалище "Славянска беседа" се регистрираха
редовните членове на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928", които получиха
прекрасен жълт картон за гласуване. От 245 отчетени членове към 12 декември, присъстваме 73, сред
които и 8 души от Пловдив. Между нас е и почетният член на читалището арх. Стефан Стайнов, син на
акад. Петко Стайнов – първия председател на читалището на слепите. Висок гост на събранието бе
зам.-кметът на Община "Средец" Мария Ачкова, която връчи на досегашния председател г-н Спас
Карафезов Почетния общински знак.
След девет пълни мандата, след 10-летно колебание, и въпреки неистовите молби на целокупния си
антураж, легендата Спас Карафезов се оттегли на заслужена почивка, превръщайки се в
безапелационен рекордьор по председателски стаж (27 години и 7 месеца). И, завършвайки изглежда
доста успешно своята спасителска мисия в читалището на слепите. Може би антикарафезистите винаги
ще смятат, че той доста е удължил спасителната си акция, подозирайки го в не съвсем безкористни
подбуди.

Както обикновено става в живота, махалото отскочи в другия край! И от един хиперактивен досегашен
председател, новият се очертава да бъде май хиперпасивен. Но да не бързаме с оценки и прогнози.
Времето ще покаже… Нека му дадем полагащите му се безусловно 100 дни - до 21 март 2020 г.
Но кой е Йордан Младенов? Той е на 63 години, успешен магистър по история, някогашен изявен
журналист от сп. "Зари", доскорошен либерален директор на Софийския център за рехабилитация на
слепи, чаровен преподавател по английски, винаги верен съпруг, любящ баща на двама сина, грижовен
дядо на двама внука, голям приятел на гребния спорт. Вероятно поради последното, неговата
председателска кандидатура се издигна от Йордан Йосифов - Адмирала, за част от секундата
изпреварвайки и наскърбявайки тежко Петър Стайков.
Разбира се, смяната, промяната, е само по себе си нещо много положително. И новият председател
сигурно ще си има своите слабости и недостатъци… Но те няма да бъдат същите като на досегашния.
Това ще гарантира по-малка хаотичност, по-малко напрежение сред читалищния персонал,
минимизиране на противопоставянето между слепи и виждащи в него.
По предварително поет ангажимент, новоизбраният председател побърза да предложи промяна в
читалищния устав, предвиждаща обзавеждане на читалището и с "почетен председател".
Предложението, въпреки негативния вот на вековечния читалищен служител Ралица Янкова, беше
гласувано почти единодушно, само с няколко въздържали се. Бдителен антикарафезист допълни
предложението за почетен председател с изричното уточнение "без хонорар". И Хари Хараламбов е
щял да гласува против, но за малко не бил в залата и неговият жълт картон е пропуснал да направи
дует с този на Ралица. Срам ме е, силно ме е срам, че не подкрепих моята отзивчива справочна икона и
я оставихме с Хари в известна изолация. Но обзет от еуфорията, че се случи отдавна жадуваната
промяна, аз дадох своя златист глас за предложението на Даката. Естествено, на новоучредения орган
се избра многоуважаемият понякога и от мен Спас Карафезов. Няколко десетилетия съм се чудил,
защо този изумителен комуникатор, този усърден колекционер на познанства с български държавни
глави, писатели и други величия, е твърде недолюбван от българските слепи интелектуалци. Не ще да
е от някаква черна завист… Но кой знае…
Ще припомня на читателите, че Читалището на слепите в България, това е неговото първоначално,
много точно и кратко наименование, е учредено през далечната 1928 г., на 29 април, по инициатива на
Дружеството на българските слепи (ДБС). За пръв негов председател е избран бъдещият академик
Петко Стайнов, тогава едва на 31 години, който заема този пост до 1945 г. Освен създаване на голяма
библиотека за ползване от слепите у нас, читалището си поставя за задача да построи голям читалищен
дом "с библиотеки за брайлови и плоскопечатни книги, с читални и концертни зали, а също и
кино-театрален салон". Както виждаме, само част от тези твърде амбициозни цели са изпълнени.
Членове на читалището тогава са най-вече членове на ДБС и на Дружеството за покровителстване на
слепите в България. Заедно с ДБС читалището започва още от края на 1928 г. да издава сп. "Съдба",
чиито тираж след време достига удивителните 10 000 екземпляра, и от чиито продажби черпи
финансови средства. Само след две години неговата библиотека вече брои 500 тома (на плоскопечатен
шрифт) и 70 тома (на брайл). То членува във Върховния читалищен съюз и е признато за 16-ти
читалищен окръг.
Между другото, читалището на слепите е имало добрия шанс досега да се председателства предимно
от високообразовани личности, някои даже и с по-обилни, или по-оскъдни управленски умения бивши ССБ-председатели и зам.-председатели, композитори, диригенти, научни сътрудници от ИФ на
БАН - като Кирил Костов, Спас Карафезов, Михаил Карамихайлов, Коно Горанов, Петър Стайков.
Последният, макар и да председателства читалището само две години, остави ярка диря, от моя гледна
точка, сигурно доста пристрастна: по негово време, двайсетина месеца преди прословутия 10 ноември,
Емил Мирчев започна да преписва на брайл Новия завет. В звукозаписната кабина дикторът-русист
Анелия Велинова пък записва статии от руско-съветски перестроечни списания като "Огонёк",
"Литературная газета", "Новый мир", "Факты и аргументы". Несъмнено, Спас Карафезов е оставил
по-дълбоки и двойно повече следи, но и неговото почти тридесетилетно владичество в това сдружение,
както писах наскоро, си е една монархическа времева дистанция.
И надали е случайно, че читалището на слепите е всепризната институция на важни иновации в живота
на българските слепи. По идея на читалищни дейци, на негова територия стана и създаването и
развиването на говорещата книга у нас. Към него се разкри преди години и огромната, свръхполезна

електронна библиотека, ползвана от стотици потребители. Както отбелязах по-горе, то именно издаде
за пръв път в България на брайл Новия завет.
В социологията на труда съществуват школи, които категорично твърдят, че човек изчерпва своя
креативен потенциал на дадена професионална позиция между 5 и 7 години. След това той непременно
трябвало да смени позицията си, да започне да се занимава с други, различни от дотогавашните
дейности. Оттам и ограничената мандатност в конституции и устави. И това се смята за един от
най-важните индикатори за зрелите демокрации. Но управленци с нарушено зрение като Христо
Белобрадов, Димитър Парапанов, Михаил Кърлин и много други са обладани от монархо-папски
синдром, и се втурват да служат на слепите възмездно до последния си дъх. Нашият любим персонаж
Спас Карафезов бе почти обсебен точно от този синдром. За мой супер резил и аз директорствах не 7, а
повече от 14 години. Знае се, че при монарси, папи, патриарси изборът им наистина е пожизнен. Обаче
също милиони хора работят доживотно като учители, журналисти, художници, писатели, музиканти и
тям подобни, без това да им пречи на професионалните постижения…
Събранието сега сякаш не изглеждаше като седянка - сполучлива метафора на видна столична
радиожурналистка преди 6 години. Или като цирк, моя квалификация за събранието от 2016 г. Хари
Хараламбов оприличи тазгодишната ни сбирка на не лош театрален спектакъл и препоръча занапред
читалищните събрания да се провеждат не в залата, а на сцената пред публика. И то непременно с
продажба на билети. Така приходите на любимото читалище щели да се увеличат може би
значително… И тримата като че ли не сме прави… Щом нещата стават така, значи са от Бога - би казал
учителят Петър Дънов.
Вероятно вече е всеизвестно, че читалищните органи, избрани на събранието от 2016 г., не са били
регистрирани, поради артистична небрежност или поради достолепната възраст на тогавашния
председател - магистърът по право Спас Карафезов. Дано настоящото събрание да е свикано и
проведено според функциониращите правила, и този път да се извърши успешна регистрация на
новоизбраните му органи. В противен случай ще ни се наложи да провеждаме наново събранието…
Както невиждащите български есперантисти.
Впрочем, даже най-нахъсаните карафезофоби бяха впечатлени, че само през отчетната 2019 г.
читалището на слепите е реализирало 6 проекта. Някои от тях - като "Голямото брайлово четене" се
разпростряха в голяма част от страната и зарадваха много слепи и техните приятели. Но бяхме
озадачени, включително и някои предани карафезисти, че въпреки работещите в читалището добри
експерти по компютърни технологии, неговият сайт не изглежда като че ли добре поддържан.
Предвижда се занапред, ако добре съм разбрал, и в нашето читалище да зафункционира моделът, който
се практикува в останалите читалища. Сиреч, оперативната ръководна работа срещу добро
възнаграждение да се извършва от читалищния секретар Яна Йорданова, а на председателя Младенов
да се предоставят най-вече представителни функции. Очаква се, че и нашият нов председател ще бъде
безсребърник, ще работи без никакъв хонорар, както е в другите читалища. Но и на двамата няма да е
никак комфортно, след изключително високо вдигнатата летва, в резултат на свръхвсеотдайната работа
на досегашния председател.
За сведение на по-любознателните читатели, освободеното в Настоятелството от г-н Карафезов място
се допълни с вездесъщия Асен Алтънов, софийския регионален председател, в резултат на безмерното
лобиране на новия читалищен бос. И Проверителната комисия се сдоби с нов член - Валя Петрова,
прилежна работница в екипа на г-н Алтънов. И си спомням крилатата фраза на мъдреца Петър
Стайков: "Анжело, всяко нещо може да бъде по-добре, но може да бъде и по-зле!"
И въпреки отсъствието на бушуващ оптимизъм, все пак да пожелаем на прясно ангажираните от нашия
вот читалищни органи и председатели успешен мандат!

СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА Кан Тервел - Спасителят на Европа

Кан Тервел е един от най-бляскавите владетели на младата българска държава, на която е начело от
701 до 721 г. Той е син на кан Аспарух и внук на Кубрат.
Кан Тервел, както и неговите предшественици, е християнин, но не налага Христовото учение върху
цялата държава, върху народа.
Прославил се е с придобиването на нови територии към България и победоносни битки с арабите,
тръгнали по волята на пророка Мохамед да налагат радикалния ислям върху цяла Европа.
Ще припомним само някои от най-славните дела на този велик български владетел, които са достойни
да се гордеем като българи, че имаме изключителен принос в съществуването и развитието на
европейската християнска култура.
През 705 г. помага на незаконно сваления от трона византийски император Юстиниан II да си върне
престола. Тогава българските войски за пръв и последен път превземат Константинопол, и с
въоръжена сила възстановяват властта на сваления император. В израз на дълбока благодарност, кан
Тервел е удостоен с титлата КЕСАР (цар), получава богати златни дарове. На България е дарена
обширната област Загоре (Загора), в която се включват територии на Горна Тракия, от Южното
Черноморие до Чирпанските възвишения. Три години по-късно Юстиниан II прави опит с въоръжена
сила да си върне тази изключително плодородна територия, но кан Тервел разбива византийските орди
и запазва района в границите на своята държава.
Апогея на славата си кан Тервел достига през 718 г., когато прогонва, а в значителна част и унищожава
арабските войски, нахлули и окупирали византийската столица Константинопол.
В началото на VIII век арабите тръгват на военен поход, да осъществят повелята на пророка Мохамед
да завладеят и ислямизират Европа. На европейския континент те нахлуват едновременно през
Босфора и Гиблартар. В западната част на европейския континент те успяват да завладеят цяла
Испания и нахлуват във Франция, и установяват там своя власт в продължение на шест века.
С голяма войскова част, наброяваща двеста хиляди войни, арабите прекосяват Босфора и обсаждат
Константинопол през 716 г. Обсадените византийски войни оказват съпротива на непрестанните
арабски нападения, от всички страни на столицата, в продължение на една година. В Константинопол
хранителните продукти са изчерпани и войните са изтощени до краен предел. Падането на
Константинопол във властта на арабите се е очаквало да стане всеки момент. Тогава от хълмовете
около столичния град се появяват хиляди въоръжени български конници, начело с кан Тервел,
развявайки голямо знаме, на което отдалеч личи Христовият кръст. Византийците са помислили, че
българите идват на помощ на арабите, като отмъщение за вероломното нападение от страна на
византийците през 708 г. Изненадата им е била огромна, когато българските войски започват бойни
действия срещу арабските нашественици. От крепостните стени на обсадения град ромеите започнали
радостно да крещят: "Христос побеждава!". Повече от една година продължили бойните действия на
българите, за пълното ликвидиране на военните арабски отряди, окупирали на различни места
византийската столица. В средата на 718 г. арабите били окончателно прогонени. Пет хиляди от тях
избягали с кораби оттатък Проливите, а трийсет и три хиляди били избити. Кан Тервел бил обявен за
светец и от Източната, и от Западната християнски църкви, и го нарекли "Спасителя на Европа".
Урокът на историята трябва да се знае, да се изучава и помни! Да не се повтарят трагични, гибелни
грешки и действия, които костват живота на стотици хиляди и задържат развитието на европейската
култура. Въпреки това името на кан Тервел и неговото велико дело в продължение на много години
беше забравяно. То липсваше в учебниците по история, не се споменаваше в медиите, не присъстваше
в програмите на държавници, политици и общественици.
Хиляда и триста годишнината от унищожаването и прогонването на арабските нашественици,
окупирали Константинопол, бе един много добър повод отново да си припомним за кан Тервел. По
инициатива на фондация "Българска памет" бе създаден Национален инициативен комитет за
отбелязване на славната годишнина. В комитета са включени видни представители на науката и
културата.
По инициатива на Националния комитет за честване на тази годишнина и с финансовите средства на
фондация "Памет Българска - братя Диневи", в гр. Свети Влас, на най-посещаваното място от хиляди
български граждани и чуждестранни туристи, бе издигнат паметник на кан Тервел. Това е първият в
България паметник на този наш владетел. Бронзовата скулптура с височина 5 метра е дело на архитект
Петко Йорданов. Тя впечатлява със своята красота и внушава уважение към паметта на прославения

българин.
На 28 юни 2018 г. паметникът на кан Тервел в гр. Свети Влас бе тържествено открит от министъра на
отбраната Красимир Каракачанов. На тържеството присъстваха част от членовете на Националния
инициативен комитет - като акад. Антон Дончев, проф. Николай Михайлов и проф. Стоян Райчевски.
Официални гости бяха висши командири от Военноморския флот, много български и чуждестранни
гости.
Сливенският митрополит Йоаникий извърши Света литургия и освещаване на паметника.
Паметникът на кан Тервел се намира на обширен площад, на стотина метра западно от църквата
"Свети Власий".
Българската православна църква единствена досега не забрави своя възлюблен син. В някои
православни християнски храмове из България има икони, на които Тервел е изографисан като светец
цар, светец войн и като светец монах.
След 721 г. Тервел се замонашва и предава властта на своя син Кормисош.
Георги ПЕТРУШЕВ

ТЕХНОЛОГИИ iOS 13: Основни нововъведения и някои особености

След неколкомесечно чакане новата версия на iOS стана достъпна за крайните потребители. Тя
включва множество подобрения, засягащи хората с нарушено зрение, по-важните от които са:
- По-усъвършенствана Siri. Сега гласът на асистента звучи по-близко до естествения човешки говор, с
по-ясно изразена интонация.
- Добавена е функцията гласов контрол. Тя представлява набор от възможности за управление на
устройството чрез гласови команди.
- Налични са нови звуци за екранния четец Voice Over, както и обратна връзка чрез вибрации. Тя доста
напомня на тази в Android. Когато фокусирате елемент, почукайте два пъти върху него, стигнете в края
на списъка и, при много други събития, те ще бъдат оповестявани както чрез звук, така и с различни
типове вибрации.
- Контекстно меню към някои приложения. То предлага изпълнение на по-важни техни команди
направо от началния екран. Опцията може да се активира чрез плъзгане нагоре и надолу, когато чрез
шайбата ("Rotor") на Voice Over е избран елементът "Actions".
- Улеснено скролиране. Сега в повечето екрани при включен Voice Over, в дясната част на дисплея има
контрола, наречена "Vertical scroll bar". Докато сте върху нея, с плъзгане нагоре и надолу можете да се
придвижвате между страниците в даден списък.
- Когато снимате с камерата, вече се докладва повече информация за хората, които попадат в снимката.
Освен техния брой, съобщава се и бъдещото им положение, нивото на камерата. Voice Over може да
разпознае лицето на някого, ако името му е зададено в библиотеката със снимки.
- Възможности за персонализиране на жестовете с докосване, както и на клавишните комбинации,
използвани чрез физическа клавиатура.
- Задаване на гласови профили ("Activities"). Те могат да бъдат извиквани автоматично при отваряне на
дадено приложение или чрез шайбата на Voice Over.
- Персонализиране на пунктуацията. Могат да се определят нейни групи, които да бъдат произнасяни,
да се игнорира определен символ или да се промени текстът, чрез който бива докладван.
- Забраняване на функцията за откриване на езици. Понякога Voice Over автоматично променя гласа,

когато срещне текст на друг език. Това може да бъде контролирано чрез превключвателя "Detect
Languages" в опциите на екранния четец.
AccuRadio: Иновативното радио преживяване
Всички познаваме предимствата и недостатъците на стандартните радио станции, независимо дали са
FM или онлайн. Докато слушаме, не е необходимо да подбираме музиката и да управляваме
възпроизвеждането, но пък за сметка на това често чуваме реклами и нямаме контрол върху плейлиста.
Тук ще Ви представя AccuRadio, която обединява множество жанрове и разполага с възможности за
персонализация, липсващи при стандартните радиостанции.
AccuRadio е налична като мобилно приложение за Android и iOS, както и през уеб браузър. Достъпна е
за използване чрез екранен четец. Разполага с 975 канала, в които се възпроизвеждат песни от жанрове
като Hiphop, Pop, Blues, Rock, Dance, EDM, Country, класика, Jazz, R&B, Reggae, музика от различните
десетилетия (70-те, 80-те, 90-те и т. н.). Всеки жанр включва определено количество канали с различна
музикална селекция. Например: HitKast, Classic Rocktopia, Big EDM Beats, Romantic Piano, Classic R&B
Love Songs, Feel Good ’80s & ’90s и други.
Когато пуснете да се възпроизвежда някои от каналите, песните се просвирват една след друга, като в
стандартен музикален плейлист. Можете да преминавате към следващата песен неограничен брой
пъти, както и да блокирате определен изпълнител или трак. Няма аудио-реклами, само визуални в
приложението, но те не възпрепятстват работата с него.
За да се възползвате от всички предимства, необходимо е да си направите AccuRadio профил или да се
впишете чрез Facebook. Така ще можете да съхранявате определени канали като любими, да виждате
историята на слушаното от Вас, да блокирате изпълнители и песни, да оценявате възпроизвежданите
тракове, което може да ги изпрати в каналите за Top 100 най-харесвани песни от даден жанр.
Качеството на музиката не е твърде високо, но би могло да се нарече задоволително, както е при
повечето онлайн радиа. Можете да търсите жанрове и канали чрез вградената за тази цел функция.
iOS: Промяна на устройството за възпроизвеждане на звук
Напоследък все повече хора използват Bluetooth слушалки и тонколони, за да подобрят звука от своите
смартфони. Този тип аксесоари осигуряват удобство и много приятни емоции при възпроизвеждане на
музика, но затрудняват взаимодействието с устройството при използване, посредством екранния четец
Voice Over. Това е породено от закъснението, характерно за повечето Bluetooth аудио аксесоари.
Затрудненията се усещат осезаемо, когато опитаме да намерим чрез екранната клавиатура дадена песен
в You Tube, или е необходимо да изпратим текстово съобщение до някого, докато звукът от телефона
се възпроизвежда чрез Bluetooth тонколона или слушалки.
В iOS съществува функционалност, чрез която лесно се променя текущото устройство за
възпроизвеждане. Чрез нея можете да превключвате звука между вашия iPhone и свързания с него
Bluetooth аксесоар, като не е необходимо да го изключвате или премахвате от списъка с устройства за
автоматично сдвояване. За да се възползвате от тази възможност, направете следното:
- Докато Bluetooth аудио устройството е свързано с Вашия iPhone, отворете Control Center. Можете да
го направите, след като се фокусирате върху индикатора за оставащия процент батерия и плъзнете
бързо три пръста нагоре по дисплея, като започнете от долната му част.
- След като се покаже екранът на Control Center, намерете областта за контрол на възпроизвеждането.
Ще я познаете по бутоните "Play/Pause", "Previous" и "Next".
- Почукайте бързо два пъти с пръст върху някой от тях, като при втория път задръжте малко повече.
Ще се отвори разгънатият екран с контроли за управление на възпроизвеждането.
- Намерете бутона "Show Playback Destination" и го активирайте. Ще се появи списък с аудио
устройства, между които е и Вашият iPhone. Чрез активиране на елементите в този списък, можете да
определяте откъде да се възпроизвежда звукът.
Например, ако искате да използвате по-интензивно дисплея на мобилното Ви устройство, изберете
"iPhone" от списъка и ще чувате звука през неговите високоговорители. Когато отново пожелаете да
слушате музика чрез свързания Bluetooth аксесоар, изпълнете горните стъпки и го изберете.

Надявам се, че гореописаната функционалност ще направи използването на Вашите Bluetooth аудио
устройства по-удобно и приятно.
iOS 13: Някои улеснения, свързани с батерията
След обновяването до най-новата версия на iOS може би някои от Вас са забелязали, че лентата на
състоянието, където се намира индикаторът за оставащия процент батерия, се открива по-трудно чрез
Voice Over. Самата площ на тази област като че ли е по-малка или поне така се усеща при работа с
екранния четец. Тук ще Ви покажа някои улеснения, които можете да използвате, когато проверявате
нивото на батерията на Вашия iPhone. Накрая ще обърна внимание и върху новата настройка за
оптимизиране на зареждането, която при доста потребители оказва негативно влияние върху живота на
батерията.
Добавяне на "widget"-а "Batteries"
Когато сте на началния екран ("Home screen") и плъзнете с три пръста надясно, ще се визуализира
страницата с така наречените "widget"-и или както на места се среща на български, "джаджи". Това са
прозорчета с различен вид полезна информация. Например, даден "widget" може да показва
метеорологичните условия в момента, друг да дава информация за текущия трафик и т. н.
В най-долната част на страницата с "widget"-и се намира бутон с име "Edit". Когато го активирате, ще
се отвори списък с всички налични "джаджи" и тези, които вече са активни. От тук можете да добавите
"widget"-а "Batteries". Това става чрез бутона "Insert" преди името му.
Можете да подреждате "джаджите" чрез двукратно натискане и задържане на бутона "Reorder",
наличен до всяка от тях. Когато го задържите, плъзнете нагоре, докато не поставите "джаджата" на
желаното място. След като приключите с подреждането, щракнете върху бутона "Done".
"Batteries" показва нивото на батерията на Вашия iPhone, както и това на различни Bluetooth слушалки
и тонколони, ако информацията е налична. От тук лесно можете да проверявате статуса на батерията,
без да е необходимо всеки път да търсите областта в най-горната част на екрана.
Добавяне на жест за придвижване до лентата на състоянието
В iOS 13 имаме възможност да конфигурираме жестовете и клавишните комбинации на Voice Over.
Налични са и някои команди, за които по подразбиране не е зададен начин за извикване. Такъв е
случаят с придвижването до лентата на състоянието. Ето как можете да зададете жест, който да
изпълнява това:
- Отворете приложението "Settings".
- Намерете "Accessibility", "Voice Over", "Commands". От тук са достъпни командите, чиито жестове и
клавишни комбинации могат да бъдат променяни.
- Влезте в "All Commands", "Basic Navigation" и отворете елемента "Move to Status Bar".
- Активирайте бутона "Add Gesture". Ще се визуализират всички жестове, които могат да бъдат
използвани.
- Аз съм задал "Four finger triple tap" (трикратно почукване с четири пръста). Вие можете да определите
друг жест, стига той вече да не се използва за някоя команда.
Ако това е така, ще бъде показано съобщение, в което е споменато името й. Най-добре е да си служите
с неактивни жестове, в противен случай можете да промените начина за извикване на често използвана
функция и да си създадете излишно неудобство.
За съжаление, зададената по този начин команда не може да се активира, когато сте на началния екран.
Но при отворено приложение този метод сработва нормално. Надявам се при някое от следващите
обновявания на iOS това нелогично поведение да бъде коригирано.
Изключване на звука при липса на елемент
Многократно сме чували повтарящия се дрънкащ звук, когато изследваме екрана и попаднем на място,
където няма контроли. Ако не Ви е проблем да се лишите от този сигнал, това ще улесни намирането
на лентата на състоянието в значителна степен. Ето как можете да го направите:
- Отваряте "Settings", след това "Accessibility", "Voice Over", "Audio", "Sounds & Haptics".
- От тук могат да се включват и изключват звуците и вибрациите на Voice Over. Всеки звук може да
бъде прослушван, деактивиран или да се остави само обратната връзка с вибрация (ако има такава) за
конкретното събитие.

- Отворете елемента "No Item Discovered". Ако натиснете бутона "Preview", ще чуете звуковия сигнал
за липса на контрола.
- За да го деактивирате, променете опцията "Sound" на "off".
Така няма да чувате този звук, когато изследвате екрана, и по-лесно ще намирате лентата на
състоянието в горната му част.
Оптимизирано зареждане на батерията. За или против?
Ето, че стигнахме до поредната нова настройка в iOS 13. На теория, тя би трябвало да ограничи
процеса на остаряване на батерията, като запази нейния капацитет максимално дълго. Това става чрез
предвиждане на навиците на потребителя.
Например, ако оставяте телефона да се зарежда в 12 през нощта и го изключвате в 8 сутринта,
системата ще сметне това за обичайна практика и през повечето време устройството ще бъде с ниво на
батерията от около 80 процента, вместо очакваните 100. Известно време преди да го изключите, то ще
добави и останалите 20. Какво става, обаче, ако нямате обичаен времеви интервал за зареждане?
Това, което крайният потребител вижда, е, че батерията е напълно заредена, а всъщност устройството
самостоятелно се опитва да прецени колко от зареждането да бъде спестено. Така се цели намаляване
на времето, в което батерията е заредена напълно – и, вследствие на това, предотвратяване на
по-бързото й износване.
Като резултат от факта, че след обновяването до iOS 13 тази настройка е включена по подразбиране,
при много потребители в световен мащаб се получи значително намаляване на времето, в което
смартфоните им са работоспособни. Ако Вие не сте забелязали по-бързо изтощаване на батерията,
можете да оставите тази настройка включена. Ако има съществена промяна, обаче, доста е вероятно да
е породена от оптимизираното зареждане.
Преди да пристъпите към изключването на тази функция, можете да погледнете подробната статистика
за използването на батерията в раздел "Battery" в настройките на Вашия iPhone. Ако там всичко
изглежда наред, ето как да изключите оптимизираното зареждане:
- Отворете "Settings", "Battery", "Battery Health".
- Намерете опцията "Optimized Battery Charging" и променете стойността й на "off".
- Потвърдете промяната чрез бутона "Turn Off".
Вече устройството Ви ще се зарежда така, както преди появата на тази функция.
Стефан ЦВЯТКОВ

