20 ГОДИНИ БЕЗ ГЕОРГИ БРАТАНОВ Спомени за човека и твореца

Георги искаше да промени света
Само който е общувал с Георги, знае доколко надарен човек беше той, само той може да схване, да
оцени таланта му - който би бил някак недовършен, някак аморфен, без онова много типично, много
индивидуално чувство за хумор. Георги Братанов, вероятно, съумя да се издигне над страданието си и
да нехае за него, тъкмо заради изключителното чувство за хумор, което притежаваше. Той можеше да
види смешното във всяка житейска ситуация, той запомняше смешното и можеше да го разкаже тъй, че
да е още по-смешно, още по-въздействащо...
И него, като всеки умен човек, нашенската глъмотия го и удивляваше, и ядосваше, и разсмиваше, и
отчайваше може би, но той бе оптимист по природа и не ставаше пленник на черни чувства и помисли.
Георги искаше да промени света, да го направи по-добър, но не сам, а с помощта на другите, на
хилядите, които ще станат по-добри, по-възвишени, като стигнат до катарзиса, към който ги води той,
поетът, нагазил в житейската ни проза.
Любомир КОТЕВ

Вярвам в небесния хляб на поезията

Разговор с поета Георги БРАТАНОВ, в. "Тракиец", Ямбол, бр.№22, 17 март 1992
Разговора проведе Светозар АВРАМОВ
- Г-н Братанов, какво Ви окуражи в днешното сурово време да издадете едновременно две
поетически книги – "Мираж" и "Хипноза"?
- Най-лесното е да кажем, че времето, в което живеем, не е време за поезия. Душата на всеки е
разпъната от неумолимите въпроси как и дали ще осигури насъщния хляб, килограма сирене,
бурканчето кисело мляко. Каква поезия, Господи! Хората са настръхнали един срещу друг и само от
една дума, от един жест може да изригне кратерът на омразата и противопоставянето. Така е. В
стихотворението "Пирова победа" има такива редове: "А ние треперим,/ подсмърчаме,/ молим,/
злословим,/ препъваме,/ хапем,/ убиваме./ За какво?/ За кого?/ За този тъй кратък,/ като дъх на
глухарче/ живот?" Не утре, а днес поетът трябва да намери кураж в себе си и да изповяда своята остра,
дълбоко изстрадана истина. Вярвам в небесния хляб на поезията. Той ще направи хората по-добри,
по-мъдри и по-щедри. Кураж ми дават моите съмишленици. Един от тях е Тодор Андреев. Със
съдействието на неговата фирма "Геоконсулт" излязоха първите две книги на Библиотека "Зари". В
тази Библиотека ще излезе и книгата "Прогнози" от Любомир Котев, благодарение на друг мой
съмишленик, Стефан Лазаров от "Промишлена енергетика" - Ямбол.
- Мнозина писатели днес издават непубликувани в близкото минало творби. А Вие посочихте на
титулната страница на "Хипноза", че и десетте поеми в книгата са публикувани през последните

петнадесет години… Не се ли страхувате, че цензурата можеше да Ви накаже, ако беше доловила
острия протест в подводието на произведения като "Червената книга", "Спектрален анализ на
мрака", "Смъртта на огъня" и пр.?
- В началото на 80-те години написах поемата "Спектрален анализ на мрака". Тя е голяма, от няколко
хиляди стиха. Знаех, че няма да излезе в книга. Тогава пръснах отделните й части в различни цикли,
които излязоха в списания и вестници, а някои от тях включих и в стихосбирките "Молитва към
човека" (1983), "Превъзмогване" (1988) и "Мираж" (1991). В "Литературен фронт" видя бял свят
поемата "Червената книга", но поради липса на място, както ми обясниха, бяха съкратили няколко
осемстишия. В едно от тях казвам: "Червена книга пиша аз сега – най-черната до днеска". Създавал
съм неприятности на доста редактори с мои публикации. Страхувах се повече за тях, отколкото за себе
си. Благодаря на приятелите от ямболския вестник "Народен другар", на пловдивското списание
"Тракия", на варненския алманах "Простори", на старозагорския "Хоризонт", на "Литературен фронт"
и "Пламък".
- Ако излезем от метофоричността в наслова на новите Ви стихосбирки и от техния контекст,
как мислите – има ли още място в душата на индивида за миражи и за хипнози?
- Икономистите твърдят, че кризата ще мине и ще замине. Може би са прави. Но аз се боя за травмите
в душата на моя съвременник, за нарушената хармония в отношенията между хората. Как ще
възстановим тази хармония? Ще ни трябват миражите на благородството и любовта, хипнозата на
вечните човешки истини и страсти. Дълг на изкуството е да ги дари не утре, а, отново подчертавам –
днес.
- Считате ли, че сегашната инфлация в културата е временна, че сериозната литература ще
оцелее - въпреки пазарния "бум" от порно, криминалета и пр.?
- На книжния пазар има и ще има всичко. Щом е пазар, той ще предлага стока, каквато търсят
клиентите. Ще ми се да вярвам, че сред морето от жълтееща се литература все повече ще се умножават
островите на сериозната, на истинската поезия, белетристика и публицистика. Читателят ще изпита
потребност от тази книжнина, защото в нея ще търси художествения образ на времето, в което му бе
съдено да живее, и да бъде негов съзидател.
- Вие сте автор на седем книги. Каква е днес личностната Ви и творческа равносметка?
- Навремето литературният критик Димитър Танев писа, че се отнасям към поезията си като към
свещенодействие. Пишех и пиша честно. Другото да оставим на съда на читателите и времето…
ПИРОВА ПОБЕДА
Георги БРАТАНОВ
Вселената ни гледа и се чуди.
С протегнати към нас ръце
тя чака лятото
на земния ни път да я повика,
тя чака одата на радостта
да разцъфти
и да завърже щастие.
А ние треперим,
подсмърчаме,
молим,
злословим,
препъваме,
хапем,
убиваме.
За какво?
За кого?
За този тъй кратък
като дъх на глухарче

живот?!

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА Големият ден

Празникът на св. Кирила и Методия приближава.
Празникът на българските училища и на българския народ!
Какви трепети тоя ден възбужда във всяка българска душа, каква зариста, чиста, мила радост лъхва въз
нас от тоя майски ден, заедно с миризмите на люлеките и на здравеца!
Има някаква великденска тържественост в тоя ден, светъл и благодатен. Защото и 24 май (11 май стар
стил) е един Великден, Великден на духа и на просветата, на възкресението на новите надежди и през
векове заспалите сили на един народ, лишен от велики традиции и жаден за тях.
И сега, подир хилядите разочарования, подир страшните събития, преживени от нас, аз не мога да се
отърва от неотразимото обаяние на тоя празник, изпитвам чувства тъй чисти и радостни, каквито
изпитват всичките стотини хиляди малки главици, които шумят в оградите на нашите училища и носят
в душата си образа на бъдеща България. О, те в своята божествена наивност и безгрижие не познават
нашите мъки и терзания!
***
И се повръщам в годините, когато денят на българските просветители, по една заповед, дошла от
Пловдив, трябваше да се празнува и в Сопот.
Един ден преди празника, по поръка на учителите, донасяхме цветя и украсявахме училището. Нашите
майки бяха в отчаяние: ние опустошавахме градините, късахме и отнасяхме люлеки, картопи, божури,
чимишири, трендафили. Носехме от балкана борови клони. Увивахме венци, правехме гирлянди,
обкичахме с тях вратни, врати, прозорци, даже картите, даже чешмата на двора – училището потъваше
в цветя и зеленина! Защото само то празнуваше: в града нямаше празник.
Но ето осъмва 11 май. В главното училище, пълно с деца и народ, тържество. Картината с образите на
св. Кирил и Методий, пратена от Пловдив, е окачена на стената. Венец от божури, зеленина и ранни
пролетни цветя украсява картината на двамата величави братя. Единът държи хартия с начертана на
нея азбука, другият държи кръст в една ръка, а с другата благославя.
Знаем, че той благославя нас и целия български народ. И с каква любов се взираме в лицето на св.
Кирил, и как възторжено гледаме азбуката на хартията, която държи св. Методий!
И те ни гледат кротко, приятелски, като живи.
До тях се красува, пак разкошно окичен с цветя и зеленина, портретът на султана. Това ставаше при
всички училищни тържества, дето бе поканван и „агата“, турския администратор на Сопот. Той и сега
е тук на първия чин, сред чорбаджиите, облечени в сукнени кожуси с лисичи кожи.
***
Но ето въцари се мълчание.
Главният учител се изправи до катедрата, разтваря един свитък и взема да чете.
Той описва живота и заслугите на двамата монаси. Гласът му е металически и трепери, очите му
пламтят от вдъхновение. Ние слабо разбираме величието на нравствения подвиг, извършен от двамата
братя: изнамерването българското писмо и покръщението на българския народ, както се казваше
тогава. Може би слабо го разбират и нашите родители.
Но ето че вниманието ни се плени и ние всички загълтахме жадно словата на учителя. Той заразказва
легендата за присъствието в Преславския двор на св. Кирила и Методия; за изобразяването от тях на
стената в палата, по заповед на цар Бориса I, който желаел да види нещо страшно, страшния съд, и

след виждането на който Борис прибързал да се покръсти.
Легенда очарователна и наивна, легенда, разказана от някой византийски летописец. Наивна, наивна!
Но аз тогава вземах това за истинско събитие. И как ясно се рисуваше във въображението ми
картината на страшния съд, с всичките червени пламъци на ада, с черните дяволи, които мъчат
грешниците и с куки ги теглят в пламъците; и цар Борис, който гледа ужасен изображението! И самият
учител, не знам как, ми се чинеше, че прилича на цар Бориса, и дълго след това аз все си въобразявах,
че такъв трябва да е бил Борис, с тая разлика само, че учителят ни учеше по турски език, а цар Борис
не ще да е знаел турски.
И с каква скръб по-после, когато четях Венелиновата българска история, преведена от даскал Ботя, аз
видях в нея, че това било неистинско нещо, че такова изображение на страшния съд не е съществувало.
Помня Венелиновите думи: "Как може Борис, като е поискал да му изпишат страшното, да се уплаши
от това страшно?"
***
О, как са поетически легендите, които една по една се разрушават от новите исторически
изследователи. Днес даже историческата наука отказва Кирил и Методий да са стъпяли някога в
Преслав! И покръщението на Бориса е извършено не от двамата велики братя, а от учениците им,
изгонени от Чехско. И даже и Кирил, и Методий (о ужас!) не били българи, а гърци! (Има и такова
мнение.) Даже столицата на българските царе не е бил Преслав, а някакъв си изчезнал сега град при
Абоба! Ами твърденията на византийските летописци, ами турското название на днешния Преслав:
Ескистамбул?
***
Словото на главния учител – тогава реч и проповед наричаха "слово" – трая дълго и се свърши в пълна
тишина. (Ръкоплясканията не бяха познати още.) Захванаха се песни. Най-напред песента на Кирила и
Методия: "И след тисяща години", съчинена от пловдивския учител Якима Груев. После изпяхме
песента в чест на султана: "Нушири нур Абдул Джихан", също произведение на Груева. Агата, със
светнали от щастие очи, си гладеше брадата пред вида на тая бъдеща покорна рая на негово величество
султана.
– Ашколсун, чоджуклар! (Да сте живи, деца!) – каза той, когато се свърши турският химн.
Изпя се песента на сопотското училище, съчинена от учителя Юрдан Ненов. Още помня първия й
куплет:
На насочена рътлина
при изданките балкана
на цял век от четвъртина
храм Минерви се издига.
Напразно професор Шишманов в юбилейната си реч твърдеше, че по онова време българската поезия
не цъфтяла!
Тържеството се свърши. Множеството шумно излиза из училището. В учителската стая поднасят кафе
на агата и на първенците. А учениците на бурни рояци се разточват кой къде види, за да играят,
лудуват.
Едни отиват на Трапето – голия широк хълм на север от училището – и играят на "роби" или на
прескачане; други образуват две войски и се бият с юмруци или с камъни, по-отдалеко: трябва да се
изхарчи набралата се енергия. Други отиват в гробищата (в училищния двор) да ги лучат с камъни и да
ги събарят в чест на св. Кирила и Методия. Тоя ден всичко беше позволено на тая необуздана армия от
малки башибозуци.
***
По пладне класният учител Юрдан Ненов и другите учители повеждат класните ученици към
манастира "Св. Спас", в полите на Стара планина, там да продължат и завършат празненството. Под
сенките на ширококлонестите орехи, по сочната зелена трева те насядваха. Там се захващаха пак
песни, но не вече училищни или турски, а българската тогавашна марсейлеза: "Поискал гордий
Никифор". Гърмеше ли, гърмеше марсейлезата! Ръцете на учителите махаха застрашително при
кръвожадния стих: "Сечи, коли, отечество да се освободи!"(Чинтуловите бунтовни песни още нямаше
и тая ги заместяше.) После прескачания на големите сиви балвани, врасли в полянката. По-младите
учители сьщо вземаха участие в тоя спорт.

Тази идилия траеше, докогато последните слънчеви лучи угасваха по върховете на Стара планина и по
върха на високия манастирски бор, а месечината изгряваше през клоните. Тогава учители и ученици се
завръщаха в Сопот с песни. Целият кър ехтеше.
Но когато влазяхме в Сопот, пак захващахме "марсейлезата". Знак за това даваше сам учител Юрдан,
който махаше войнствено с бастуна си, като един генерал със сабя, ободряващ за сражение войниците
си. И пак страшното: "Сечи, коли, отечество да се освободи!" И при тая песен се разбуждаше градът.
Кучетата сърдито залайваха, прозорците светваха, вратните се отваряха и излизаха домакинките, да
видят и чуят шумното шествие, с което се завършваше "даскалския празник".
Иван ВАЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ Покана за ОС на ССБ

ДО ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
НА ХVІI НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ПОКАНА
за участие в петото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза
на слепите в България

Уважаеми госпожи и господа,
I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл.18, ал.2 от Устава на ССБ,
свиква V заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението, на 22-24
юли 2020 г., в хотел “Поп Харитон” - гр. Дряново.
Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22 юли 2020 г.
II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2019 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2019 г.;
3. Програма за дейността на ССБ през 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2019 г.;
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ
през 2019 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2019 г.;
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2020 г.;
8. Промени в Устава на ССБ;
9. Информация за дейността на Технологичния съвет към ССБ;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Нациoнално общо събрание на ССБ.

Председател на ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ

ИСТОРИЯ 75 години от краха на Третия райх

"Природата е против чифтосването на по-слабите същества с по-силни. Но в още по-голяма степен
е против смесването на по-висока раса с по-низшестояща. Такова смесване поставя под въпрос
цялата хилядолетна работа на природата над делото за усъвършенстване на човека.
От опита на историята виждаме хиляди примери за това. Историята с ужасяваща яснота доказва,
че всяко смесване на кръвта на арийците с по-нискостоящи народи неизбежно довежда дотам, че
арийците губят своята роля на носители на културата."
Ако смятате, че това е част от роман, сте се объркали. Това е постановка, заложена от Хитлер в "Моята
борба". Книгата се превръща във фундамент на нацизма, който проповядва идеята за висшата арийска
раса. Всички останали и най-вече евреите са зловредни, и трябва да бъдат ликвидирани. Освен евреите,
циганите, славяните и пр. също са част от "прочистването" на света от нацистите. Но нацистите не
спират само дотук. Човечеството трябва да бъде "прочистено" и от хората с увреждания,
хомосексуалистите, проститутките и пр. Разбира се, както при всяка тоталитарна идеология, ако
въобще можем да говорим за нацистка идеология, има и добри постановки, които се отнасят за тези,
съставящи висшата раса. Националсоциализмът е съставен на основата на национализма и социализма,
но са взети само елементи, които съвпадат с намеренията на Хитлер и неговите сподвижници. Трябва
да се каже, че пацифизмът и хуманизмът не са сред застъпените идеи на нацизма. Но, за сметка на
това, милитаризмът е основен двигател на това, оказало се най-мракобесно явление през двадесетото
столетие.
Освен нацизмът, по същото време избуява и фашизмът в Италия. Това са нормални проявления,
защото след края на Първата световна война Европа е в руини, а много народи са на ръба на
физическото си оцеляване. Германия и нейните съюзници, сред които е и България, са поставени на
колене и буквално са унижени от победителите. Те губят територии, трябва да плащат огромни
репарации, Европа е преформатирана. Италия, въпреки че е сред победителките от войната, не остава
удовлетворена и също скъсява дистанцията до лагера на ревизионистите, а през 30-те години става
част от тях.
За разлика от нацизма и фашизма, комунизмът, проповядва интернационална борба за налагане на
безкласово управление. След Октомврийската революция и създаването на СССР, комунизмът
разполага със солиден плацдарм, от който трябва да започне световната революция, която така и не се
осъществява.
От всичко, казано дотук, може да се изведе обоснованото заключение, че за появата на тоталитарните
режими в Европа след края на Първата световна война основна заслуга имат старите демокрации - и
най-вече Франция и Великобритания.
След идването на Хитлер на Власт (30 януари 1933 г.) Германия тръгва уверено по пътя на
ревизионизма. Италия на Мусолини също тръгва по този път. Единствено комунистическият СССР
остава спокоен във външнополитически аспект, но във вътрешнополитически има множество
предизвикателства, с които Сталин се опитва да се справи. Трябва да се отбележи, че Сталин прави
радикална чистка сред командващия състав на Червената армия. Според някои историци,
ликвидирането на голям брой подготвени офицери е причината за загубите на Червената армия след
нападението от 22 юни 1941 г., когато е задействан планът "Барбароса". Германия смята, че

нападението над СССР е блицкриг, който ще доведе до бърза победа. Очевидно Хитлер не е внимавал
кой знае колко в часовете по история, когато би трябвало да е изучавал нахлуването на Наполеон в
Русия и печалния резултат за френския император.
Но, преди Хитлер да пристъпи към началото на своя край, той дава множество индикации за своята
ревизионистична и милитаристична нагласа. В средата на 30-те години възстановява армията, после си
прибира Елзас/Лотарингия, след това чрез аншлуса завоюва Австрия. В края на септември 1938 г.
Париж и Лондон взимат от Чехословакия и предават на Третия райх Судетската област. Но фюрерът не
се задоволява и през март 1939 г. завзема цялата Чехословакия. На 23 август същата година между
Москва и Берлин се сключва пакт за ненападение, с който на практика се решава съдбата на Полша. И
така на 1 септември Германия напада Полша. Накрая Лондон и Париж обявяват война, за да защитят
поляците. Но това е формална постъпка, която с нищо не помага на Варшава. В средата на септември
СССР също навлиза в Полша и прибира "своята" част. Официално започва Втората световна война,
която е започнала всъщност много по-рано.
Спокойно може да се каже, че основите на Втората световна война са заложени здраво във Версайската
система от мирни договори, които не са договори, а диктати. 30-те години са десетилетието, в което
старите демокрации позволяват на тоталитарните режими да натрупат мощ, с която да поискат ревизия
на статуквото. Япония започва множество действия срещу Китай и не само. Италия опитва да подобри
положението си като завоюва африкански територии, тъй като за Мусолини една от целите е постигане
на автаркия, т.е. държавата да може сама да задоволява своите потребности и да не се нуждае от внос
на продукция. През 1936 г. се сключва Тристранният пакт между Рим, Берлин и Токио. През 1940 г.
Германия прегазва множество европейски страни, сред които и идеолога на Версайския договор Франция. Остава свободна само Великобритания. Хитлер се опитва да завоюва и Острова, но не му се
отдава. И тук някъде той допуска фаталната грешка да остави в тила си не завзета територия, която
по-късно изиграва значителна роля за неговия разгром. Фюрерът е убеден, че Чърчил ще го подкрепи в
борбата му срещу комунистически СССР. Обаче Чърчил, както и Рузвелт, осъзнават, че към онзи
момент злото е нацизмът.
На 22 юни 1941 г. Германия напада СССР и войната придобива епични размери. Неслучайно в
съзнанието на руснаците това е Великата отечествена война. На 7 декември същата година Япония
напада САЩ. Войната от позиционна се превръща в реална, опустошителна и кръвопролитна. В нея са
дадени над 60 милиона жертви. Но и да кажете 10-20 милиона повече, надали ще сбъркате. Никой не
знае колко точно са жертвите, а 1-2 милиона са в рамките на статистическата грешка. Хитлер
забуксува при Москва и през декември на 1941 г. Червената армия преминава в контранастъпление.
Обратът във войната е битката за Сталинград. През февруари 1943 г. Вермахтът е победен. Започва
настъплението на Червената армия. През лятото на 1943 г. съюзниците правят десант в Италия, която
капитулира. Мусолини е свален и арестуван. През септември нацистите го освобождават, а Хитлер го
поставя начело на марионетната Италианска социална република, която просъществува до пролетта на
1945 г., когато Бенито Мусолини, заедно с любовницата му, са застреляни от италиански партизани и
обесени надолу с главите.
В началото на юни 1944 г. съюзниците най-сетне пресичат Ла Манш и откриват втори фронт срещу
Вермахта. Положението на Германия е неспасяемо.
На 30 април 1945 г. Хитлер се самоубива в своя бункер. Това е водещата версия на историците. Има
многобройни конспиративни теории, че той е избягал и се е укрил, като е продължил да работи, заедно
със своите съмишленици, за идеите на нацизма.
Напрежението между съюзниците ескалира с приближаването на нацисткия разгром. Понастоящем
западните държави отбелязват победата над нацизма на 8 май, а Москва на 9 май. Но няма никакъв
спор, че СССР понася най-тежките загуби и изнася основната тежест във войната срещу хитлеризма.
Също така няма спор, че Великобритания и Щатите помагат с продоволствия и техника на Червената
армия. Битките в Африка и Азия са продължителни и тежки, но Европа е най-тежко засегната и са
нужни много години, за да се възстанови.
Последна капитулира Япония. След атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през август
1945 г., Страната на изгряващото слънце слага оръжие. За първи и единствен път в историята на
човечеството са използвани атомни бомби. Това е потресаващо, със своите резултати, действие.
Рузвелт вече е покойник, а Чърчил губи позиции във Великобритания. Но въпреки това, както

английският премиер пише в своите мемоари, те нито за миг не са поставяли под съмнение
използването на ядреното оръжие. Единствено условие е било - да стане възможно. И след като
американците произвеждат атомните бомби, не се поколебават да ги хвърлят над двата японски града.
Но с тази ненужна демонстрация на човешко изтребление те преследват и друга, по-важна цел, а
именно да предупредят Сталин, че вече имат ядрено оръжие, за да озапти своите планове за
прокарване на комунистическата идеология.
България през Втората световна война води една разумна политика, но и тя, както останалите,
загубили Първата световна война, е жестоко наказана от победителките, така че нейните симпатии
съвсем разбираемо са насочени към Берлин. България се присъединява към Тристранния пакт на 1
март 1941 г., но отказва да се включи с армията си във военни действия. България изпълнява
окупационни действия в Югославия, както и развива широкомащабна работа в Новоосвободените
територии. Македония най-после е част от отечеството. България спасява своите евреи - факт, който
трябва да се помни винаги.
На 9 септември 1944 г. българските комунисти завземат властта. България става част от
антихитлеристката коалиция, а армията й се включва във военните действия. Именно заради това,
България след края на войната не губи територии. Да, страната ни не е призната за съвоюваща, което
не е справедливо, но успява да запази своята териториална цялост, включително и Южна Добруджа,
придобита с Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г. Разбира се, ако Румъния не беше част от
Тристранния пакт, изобщо нямаше да е сигурно, че Крайовската спогодба щеше да запази своята
валидност.
Втората световна война е върхът в човешкото кръвопролитие и антихуманизъм. Нацизмът се опитва да
унищожи цели раси и групи от човечеството. В лагерите на смъртта губят живота си над 6 милиона
евреи. Унищожени са над 5 милиона цигани, хора с увреждания, хомосексуалисти и други, сметнати за
излишни и вредни от нацистите. Десетки милиони са жертвите, независимо дали са военни или
цивилни. Извращенията достигат умопомрачителни размери. Нацизмът, чрез своята научна доктрина,
прави всякакви медицински експерименти с живи хора, включително с деца.
Понастоящем сякаш се забелязва надигане на неонацистки и неофашистки гласове, което би било
най-голямата грешка на демократизма, ако позволи тези гласове да заякнат и да наберат
последователи. Да, някои и досега твърдят, че всичко е пресилено, че едва ли не газовите камери са
мит, но то има и такива, които твърдят, че земята е плоска. Ето защо, никога и по никакъв повод, не
бива да се позволява на подобни деструктивни идеологии отново да се развият и да предизвикат нов
океан от насилие, болка и смърт.
Вижда се, че нацизмът просъществува две десетилетия, както и фашизмът. Единствено комунизмът
успя да оцелее - и дори и сега, в някои държави, все още има комунистически режими, с цялата
условност на термина "комунистически".
А дали уроците от Втората световна война са научени, тепърва ще стане ясно. През последните
десетилетия има не един конфликт, който можеше да доведе до избухването на нова, може би последна
война. Но, за щастие, големите засега са на ниво и се ограничават единствено в локални спречквания
помежду си.
Но е достатъчно появата само на един главозамаял се, бленуващ за световно господство, за да настъпи
Адът.
Крахът на Третия райх е най-доброто, което се случи на човечеството през миналото столетие. Но
цената се оказа кошмарно висока и трябва да се помни, трябва да се предава от поколение на
поколение, за да не се появи отново подобна злина.
Д-р Иван ЯНЕВ

ОБЩЕСТВО Международен ден на кучетата-водачи

Световният съюз на слепите (WBU) се присъединява към останалия свят в честването на
Международния ден на кучетата-водачи (IGDD) - 29 април.
Международният ден на кучетата-водачи се провежда ежегодно в последната сряда на април. На него
се подчертава критичната роля, която тези животни за обслужване имат, също наричани "работещи
кучета" или "кучета с виждащи очи", за да се даде възможност на слепите да избягват пречките и да
пътуват безопасно, уверено и независимо.
За да се избегне заразяване с Covid-19 и се спазват правилните социални практики за дистанция,
хората със зрителни увреждания сега са принудени да останат вкъщи, без достъп до основни услуги,
или да намерят изобретателни средства за независимо пътуване, когато е абсолютно необходимо. Това
е мястото, където ролята на правилно обучените кучета-водачи става много важна. Употребата им
значително намалява необходимостта от физическо взаимодействие на зрително затруднен човек с
други хора.
Затова Световният съюз на слепите се възползва от възможността да лобира правителствата и
създателите на политики за разработване и прилагане на законодателства за премахване на
дискриминацията срещу използването на кучета-водачи в обществените места: да се насърчи широката
общественост да разшири социалните практики за дистанциране с кучетата-водачи и да информира
лицата, които са слепи или частично незрящи, че въпреки липсата на доказателства за кучетата, че са
носители на Covid-19, изследванията показват, че хората могат да действат като приносители
(повърхност) за разпространение на болестта, т.е. те могат да носят вируса или части от вируса върху
козина на палтото си, в носа или устата, и затова е необходимо да хигиенизираме по-често не само за
себе си, но и всеки, който ще се грижи за кучето Ви водач, ако не се чувствате добре.
ЕСС ще продължи да се застъпва, от името на нашите членове, за разработването на стратегии за
справяне с последиците от тази пандемия и, в крайна сметка, с тяхното изкореняване, Нашата цел е да
гарантираме, че хората с увреждания, особено слепите и частично незрящите, не са лишени от правата
си, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и че те остават в програмата
на правителствата, докато продължават да се стремят към постигане на Целите за устойчиво развитие
(ЦУР).
--------------------Световният съюз на слепите (WBU) е организация, която представлява приблизително 253 милиона
души по света, които са слепи или с частично увредено зрение. Членовете са организации на слепите,
които се застъпват от свое име, и организации, които служат на слепите в над 190 страни, както и
международни организации, работещи в областта на зрителното увреждане. Посетете нашия
уебсайт http://www.worldblindunion.org
Преведе от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

Из книгата "Кучето-водач"

Албена АЛЕКСИЕВА, Ангел СОТИРОВ
1. Слепият човек и неговото куче от древността до 1916 година
Кучета-водачи на слепи са известни от дълбока древност. Нуждата от векове заставяла слепите да
бродят по пазари и панаири, за да търсят прехраната си, като пеят и свирят. И тогава сигурно им е
хрумнало да използват кучето като водач. Верният другар водел невиждащия си стопанин по познати и
непознати маршрути, от селище на селище, заобикаляйки срещнатите по пътя препятствия. (Сотиров,
1983)
Различни творби в литературата и изкуствата от древността са доказателство за това. Така при
разкопките на Херкуланеума при Везувий е намерена картина, която представя мъж, воден от куче,
като се подпира и на пръчка. Една жена му подава нещо, но мъжът не посяга към него, от което може
да се предположи, че той е сляп. ("Зари", 1986)
Мотивът "Слепият и неговото куче" е често срещана тема в литературата и изкуството и в
Средновековието. Една легенда разказва, че ослепеният от келтския цар Одран германски владетел
Хелмхолд бил воден от вярното си куче през гъстите гори на Таунус. Така те обикаляли от замък на
замък.
В Нюрберг, Бавария, в църквата "Св. Себулдус", има стенопис от 1465 г., на който е изобразен вървящ
по улиците сляп човек, съпровождан от куче. (Денков, 1998)
В излязлата през 1797 г. книга на А. Ф. Фревиле "История на известни кучета" четем следните редове:
"Начинът, по който кучето води несигурните стъпки на слепия, предизвиква истинска почуда и
заслужава признателност. Каква мъдрост, търпение и грижовност има в тези благородни животни! Те
никога не пропускат врати, зад които може да се даде милостиня на господарите им. Видях как някои
кучета не вървяха по прекия прав път, само защото по него има дълбоки или пълни с вода дупки. Тези
внимателни животни избираха друга, крива пътека, по която техният господар не е подложен на
никаква опасност." ("Зари", 1986)
От книгата на известния виенски очен лекар д-р Йозеф Берн "Окото" (1813) се разбира, че още през
1780 г. по улиците на Париж се срещали слепи с добре дресирани кучета. През 1819 г., в своя "Учебник
за обучение на слепи", Вилхелм Клайн, основател на Института за обучение на слепи във Виена,
отбелязва накратко възможността кучето да се използва като водач и описва методите за обучаването
му и грижите за него. (Денков, 1998)
За истински пионер по систематичната и методична дресировка на кучета във воденето на сляп се
смята немецът Йозеф Райзинген. През 1780 г., по време на пътешествията си като калфа, той загубил
зрението си, едва 20-годишен. През следващите години успял така добре да обучи кучето си да го
води, че много хора се съмнявали в слепотата му.
Едно особено признание за кучето и наклонността му да води сляп човек намираме в появилата се през
1847 г. книга на слепия швейцарец А. Бирер. В това автобиографично произведение, в отделна част той
излага своя опит в дресурата на кучета. За съжаление, тези забележителни познания с течение на
времето били забравени.
Първоначално за водачи били използвани всякакви кучета - безпородни, малки и големи, които
слепите сами обучавали. (Сотиров, 1983)
2. Първите школи за кучета-водачи
Организираната подготовка на кучета-водачи на слепи започва по време на Първата световна война,
през която много хора загубват зрение. Още след нейното избухване виенският лекар Зенфелдер прави
предложение на ослепелите във войната мъже да се отпусне по едно куче-водач, но това не намира
отзвук в Австрия. Едва тайният съветник Сталинг в Германия успява да осъществи на дело тази идея.
През 1916 г., заедно с немската организация за кучета-санитари, той основава в Олденбург първото в
света училище за кучета-водачи на слепи. То обаче не просъществувало дълго, по финансови причини,
въпреки че имало убедителни успехи. ("Зари", 1986)
През 1923 г. немското дружество за овчарски кучета отворило в Потсдам вратите на второто училище
в света за кучета-водачи. Оттам започва пренасянето на опита за използване на кучетата за водачи на

слепи в почти всички държави в Европа и далеч извън нея. ("Зари", 1986)
Скоро биват открити такива школи в Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Полша. Днес в
над 30 страни се подготвят кучета-водачи на слепи. Ако първите начинания в тази област се отличават
с професионалния опит на гледачите на кучета, то в наши дни научните методи определят плановете за
обучение.
И. Ф. Уексуел за първи път публикува научен метод за дресиране на кучета-водачи на слепи, който
няколко години по-късно (1938) е подобрен и усъвършенстван от ученика му Сарис. Той конструира
първата количка за дресировка и провежда с нея много ценни опити. Д-р Брюл окончателно привежда
тренажорната количка в днешния й вид. Работата на тези двама автори поставя научните основи на
дресировъчния процес с кучетата-водачи на слепи. ("Зари", 1986)

За книжките и хората

Такова е времето. Информационната буря връхлита човечеството отвсякъде и го помита с всякакви
неща – от откровени безумия до фалшиви новини и ловки манипулации. Тази буря все повече
стимулира подсъзнателните възприятия, работи с тях, формира ги. Би било трудно, а и невъзможно за
човешкия разум, да устои и да запази себе си, ако я нямаше добрата стара книжка с нейните добри и
стари хитринки. В информационната епоха тя си остава най-надеждният източник на информация, по
простата причина, че общува директно и насаме със своя читател, като по този начин развива
разсъдителните му способности, чувството за анализ, въображението и още куп важни неща, без които
духовният свят на човека остава твърде беден и посредствен, за да може да съществува пълноценно.
От 15 години общувам и работя с мои незрящи приятели и колеги. Често пъти съм оставал изумен от
дълбочината на техните познания, от интелектуалните им способности, от начина, по който анализират
събитията. Чувствал съм се малък и глупав пред капацитети от средите на хората със зрителни
проблеми, чиито имена, разбира се, няма да споменавам, за да не пропусна някого. Попивал съм от
техните знания, а разумните им съвети винаги са ми били добър помощник в трудни житейски
ситуации. И най-парадоксалното е, че когато преди дни съвсем случайно се замислих какво е нещото,
което обединява тези прекрасни хора, първата ми асоциация изобщо не беше зрителният проблем, а…
брайловата азбука.
"Странно!" - би казал някой и може би бил прав за себе си. "Закономерно!" - ще му отвърна аз и ще му
споделя малката тайна, че по мои лични наблюдения голямата част от интелектуалния елит на
зрително затруднените хора в България владее до съвършенство брайловото четмо и писмо. "Добре! –
ще ми отвърне онзи някой. – "А не си ли малко краен, къде отива говорещата книга!? Тя не дава ли
същото познание!?" "Дава! – ще се измъкна по терлици първоначално, но, понеже тъй или иначе съм
си краен, ще продължа: – Но при нея има посредник. Външният глас, колкото и да е добър, си е
външен глас. Той не може да замени прякото вътрешно общуване с текста, което мърда процесите под
черепната кутия на човека, кара го да разсъждава, а оттам и да постига по-задълбочено познание."
"Чакай, чакай – ще продължи спора опонентът ми. – Обясни по-простичко!" "Че какво сложно има!? –
ще възкликна с досада и ще отключа бърз културтрегерен анализ: – Представи си филм по
произведение на Йовков или Вазов, примерно. Дори плътно да се придържат към сюжета, режисьорите
и актьорите, съзнателно или несъзнателно, ще вкарват по нещо от себе си и това вече няма да бъдат
същият Йовков и същият Вазов, а тяхна интерпретация. На практика, гледайки този филм, ти ще си
мислиш, че гледаш Йовков и Вазов, но всъщност ще виждаш представата на други хора за тях. При
книгата няма такива неща. Общуваш директно с Йовков и Вазов. Философията им директно се

пречупва през твоята същност. Разумът ти директно влиза в техния свят и техният свят директно влиза
в твоя разум. И без да се усетиш, започваш да разсъждаваш." "Ха-ха-ха – ще се засмее досадникът и
мигом ще ме срази: – Че каква файда има в днешния свят от глупави разсъждения и разсъждаващи
хора!? Я дрънни няколко питиета, отпусни си душичката, забавлявай се и престани да тормозиш
народа!"
Делото на Луи Брайл за слепите хора е съпоставимо с делото на светите братя Кирил и Методий.
Брайловата азбука не е просто код, тя е грамотност, култура, цивилизация. Тя е извор на светлина. Тя е
път към познанието. В тази насока, с голяма болка в сърцето, наблюдавам как в последните години в
България брайлът се забива в десета глуха – съкращават се периодични издания, все по-малко книги се
печатат, драстично намаляха и конкурсите за брайлова грамотност. Вторачилото се във финикийските
знаци консуматорско общество само се лишава от светлина и познание. А, както се вижда през
последните тревожни, кризисни месеци, цялото човечество изпитва остра нужда от разсъждаващи,
грамотни, знаещи и можещи хора. Илюзия е да се смята, че такива хора просто се раждат. Те се
съграждат в един непрекъснат процес на обучение, чието начало поставят четмото и писмото.
Обречено е онова общество, което си мисли, че може да мине без книжки и учебници. Рано или късно
то ще стане жертва на собственото си невежество.
Петър КАЛИНОВ

Завесата на анонимността или за едното "Браво"

Страхливостта - тази грижовна майчица на подлостта, лицемерието и доносничеството - е била винаги
верен спътник в човешката история. Охулвана публично, но тайничко подхранвана и лансирана от
своите покровители, непрестанно възползващи се от услугите й, тя живее и отглежда жалките си
отрочета векове наред.
Страхливците - тези представители на човечеството като правило са подлеци, лицемери и доносници, а
последното със сигурност удря дъното на човешката низост.
За тези хора не съществуват понятия като честност, морал, смелост, откритост и отговорност за
собствените им дела. За тях важат само личните им разбирания за оцеляване - нагаждачество,
келепирец и самоутвърждаване пред по-силните и овластените. Житейското им кредо е да се натегнат
на началството, пък не се знае какво биха намазали някой ден от това. При нагаждачите и доносниците
отсъства чувството за собствено достойнство, а оръжието им е невидимо, но за жалост често бие много
точно в целта. Тяхната духовна храна е жалкото удовлетворение да се издокарат като навредят, без
значение дали на свой личен враг или пък на някого, който според техните собствени класификации по
някакъв начин си го е заслужил. Заслужил го е, разбира се, защото обикновено е по-интелигентен,
по-кадърен и най-важното - има смелостта да изразява мнение свободно и да действа така, както смята
за правилно.
Щастливи са, ако мисията е изпълнена. И без значение е, че натопеният човек ще пострада, загубвайки
работата си, или пък репутацията му ще бъде опетнена, разбира се, само в очите на шефовете.
Въпреки че старателно се крият зад завесата на анонимността, доносниците имат имена, пол и възраст.
Те често претендират да са Ваши приятели, но приказката, че от най-близките приятели се получават
най-качествените предатели, никак не е случайна. Доносниците са лицемерите, които Ви ласкаят,
сипят натегнати комплименти и привидно се радват на успехите Ви. Тайничко в душата си, обаче, те са
едни от най-черните завистници и в подходящия момент ще направят всичко възможно да Ви натопят.

Доносниците и предателите са практически от една порода. В името на собственото си оцеляване, те с
лека ръка могат да унищожат плодовете на нечий труд и дори да съсипят нечий човешки живот. А не
по-положителни от доносниците са техните подстрекатели и покровители. По време на война
предателите са били разстрелвани, докато сега, в мирно време, доносниците са една от най-евтините и
добре котиращи се стоки.
Само че завесата на анонимността е твърде фина и много често тя се прокъсва и от най-лекия полъх.
Тогава имената на доносниците лъсват на всеобщо обозрение и, от герои и борци на тихия фронт, те се
изобличават с истинската им същност - на жалки подмазвачи и блюдолизци.
Доносничеството няма географски или възрастови граници. То пуска пипалата си навсякъде по света,
особено там, където слугите му виждат повече изгода.
Тази каста от човешки индивиди живее от разпалването или подхранването на интриги, защото самите
те са достатъчно невзрачни и незначителни, животецът им е скучен, без определена цел или каквото и
да е поле за самоизява. Най-висшите им очаквания са да видят плодовете на своето лицемерие, да
вкусят удоволствието от ритниците, нанасяни на падналия на земята човек; и накрая те тръпнат в
очакване, и се разтапят от умиление, получавайки поредната снизходителна усмивка на благодарност
от покровителите си. За да се засмеят те, някой непременно трябва да се разплаче.
Доносниците не заслужават нашата омраза, нито пък съжаление или презрение. Всяко едно от тези
чувства е проява на някакви емоции, които не си заслужава да изразходваме за тях. Те са извън скалата
на човешките ценности и най-силното оръжие срещу тяхната низост е пълното и съкрушително за тях
безразличие.
Доносници сред нас винаги ще има, докато ги има и тези, които се нуждаят от доброволния им
слугинаж.
Затова не е зле да се вглеждаме много внимателно в тези, които натрапчиво и с упорито постоянство
ни повтарят, че са ни големи приятели.
В руския език с думата "блажен" наричат недъгавите безумци. Ще използвам и аз тази дума, за да се
обърна към Вас, доносници.
Блажени сте Вие в неведението си, защото анонимността Ви е твърде илюзорна, вредата от доносите често незначителна, а рано или късно имената Ви блясват с цялата си непрегледност. Дребните Ви
душици не проумяват, че за благодарност най-много да получите гнусливо потупване по рамото и
може би понякога и "усмивка пред строя". За "снимката със знамето" не споменавам, защото нали уж
всичко трябва да остане тайна!
Марина ПЕТКОВА

Сляпата Вайша

Георги ГОСПОДИНОВ
С лявото око виждала само назад, в миналото, а с дясното – единствено онова, което имало да става в
бъдещето. И макар двете й очи да били отворени като на всички зрящи, Вайша все едно била сляпа.
Сляпата Вайша й викали всички. Рядко излизала от къщи, а в двора ходела с протегнати ръце, блъскала
се в черешата, деряла се из къпините и събаряла грънците под сайванта. Черешата, къпините и
грънците не съществували за нея, така, както не съществувал и днешният ден. За лявото й око те още
не били дошли от пръстта, за дясното й били вече повехнали или станали на пръст.

Докато Вайша била още малка, майка й първа забелязала странната й слепота. Откъде да знаела, че за
лявото око на Вайша жената, надвесена над нея, е току-що проходило момиченце, а за дясното –
грозна, изкривена старица.
Когато Вайша проговорила и започнала несвързано да обяснява какво вижда, решили, че на очите й е
направена черна магия. Проточила се една върволица бабички, плюели през рамо, дърпали си ушите и
цъкали с език.
Да пие божурово семе преди изгрев слънце 40 дни секи ден…
От ястреб жлъчка да сгори и да я наложи на окото, дорде е топла още…
От черна кокошка воденицата да обелиш, сал кожата, люспата - и я тури на очите…
Само една от бабите седяла отстрани, клатела костенурчата си глава и нищо не казвала. Накрая, като
станала да си ходи подир всички, рекла тихо, че от нищо файда няма да има, докато не се намери нещо,
което да й събере очите и да я върне на тоя свят.
Расла, порасла Вайша, станала хубава млада жена. Дори това, че лявото й око било кафяво, а дясното
зелено, само удвоявало хубостта й.
Дошъл един ден млад мъж да я иска за жена, застанал пред Вайша, а тя гледала към него и го виждала
така:
Ляво:
Боже, това ли сополиво момченце
дошло да ме иска, милото, ризката
му отвънка, коленцата ожулени, че
аз на него майка мога да съм му, а те
го пратили да ме иска за булка, шега
да си бият, Боже…
Дясно:
Ръцете му треперят, космите му
побелели, грехота е, Боже, ама на
пръст мирише, за път му е дошло
времето, а той булка иска, как да си
легна с него, с какви очи да го
гледам, Боже…
И тъй се повтаряла историята с всеки, който идвал. Не се намерил оня, дето да й събере очите.
Минали години, хубавата Вайша все така продължавала да живее с едното око в миналото, а с другото
далеч в дните, които предстояли. Понякога границите, в които виждала, се свивали съвсем, аха да се
съберат в днескашното. Но докато за дясното око слънцето току изгрявало, за лявото вече се обелвала
месечината. Друг път обаче разстоянието между минало и бъдеще бясно се удължавало, и Вайша
шепнела как според лявото й око земята е още пуста и неустроена, тъмнина покрива бездната и нещо
(нямала дума за него) се носело над водата. А в същото време пред дясното око се явявал четвъртит
град с дължина, равна на широчината му, а градските стени били украсени с всякакви скъпоценни
камъни – първият камък бил яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият
сардоникс и т.н.
И вечер, като си легнела Вайша, пак нямало покой за очите й. Сънищата й се раздвоявали като змийски
език и, докато в съня на едното око гонела пеперудите, а божурите вече били високи, колкото нея, то в
съня на другото божурите били откъснати и покривали цялото й вкочанено тяло, а над лицето й се
гонели други пеперуди.
Дотегнало й на Вайша така да живее. Намислила веднъж сама да си изчегърта едното око, с пръсти да
го отскубне. Добре, ама кое да бъде окото? Ако извадела лявото, все едно да живее само в онова, което
идва, а то никак не се задавало добро. И с кого щяла да живее в идното, кого щяла да познава? Ами да
извади тогава дясното. Миналите дни винаги са по-уютни, по-сигурни. Ама пък как ще гледа майка си
и баща си като сополиви дечица, как ще им вика, как ще живее с тях? Нямало спасение за Вайша ни в
миналото, ни в бъдещето.
Няма край тази история. Защото не се намерило нищо на тоя свят, което да събере очите на Вайша, да
бъде еднакво както за лявото, така и за дясното й око.
А ако и ти, четящи, като си затвориш дясното око и прочетеш тази история само с лявото, не видиш

никакви букви и никаква история, а само чист лист отпреди историята, или пък и лист не видиш, а
видиш дървото, от което е направен, тежко ти.
Ако пък си затвориш лявото око и прочетеш всичко с дясното, и пак не видиш буквите, защото са се
изличили вече, а хартията се е спрашила на бяла пепел, тежко ми. Или четеш с очите на сляпата
Вайша, или тази история е толкова нетрайна, колкото е нетрайно това парче хартия и този увяхващ
свят.

ПОЕЗИЯ Представяме ви

Георги Георгиев е роден на 8 ноември 1993 година. Завършил е Националното спортно училище
"Генерал Владимир Стойчев". Многократен републикански шампион по бокс за юноши. Тежки
травми слагат край на обещаващата му кариера. Спортът губи звезда, но литературата печели
един голям талант! Насладете се на прекрасните стихове на Георги!
***
Не идвай тихо
в тъмна нощ,
не ме буди,
не съм ти ценен.
Недей да шепнеш,
недей да молиш.
Остани сама
със времето.
В сърцето ми
недей да ровиш.
Обърни се,
осъзнала себе си.
С черна рокля
зад тебе
остави
спомени и грижи.
За друго не мисли!
Ще спя до късно,
доколкото аз мога.
Недей да гледаш в мене
с тъмните си очи,
изпълнени с тревога.
Ще спя до късно,
доколкото аз мога!
Събудя ли се ще викам,
ще викам силно
от болка,
от отрова.

***
Лунен път,
планински и горист
е усмивката ти,
са очите ти.
Лятна догма
без никакъв каприз
са ръцете ти,
са гърдите ти.
През пръстите
прокрадвам
капки нежност.
На всичко в мен
аз заповядвам
да се отдаде на сляпата
ти грешност.
Истинска омая е
дъждът ти,
прелестни и
властни са
словата ти.
Сюжет от филм
ужасен
е светът ни,
подиграл се с нас
и със съдбата ни.
***
Клетвите на
богове сърдити
гонят ме напразно.
Зад лъжи
прикрито лековити
стотици бури в мен
налазват.
Бавно гасна,
в изстинала жарава
не ще почувствам
мъката ужасна.
От кладенците черни
пия до забрава.
Олеква ми,
когато
слънце и луна
скрият се еднакво страшно
зад свенливата гора,
и когато в мене
от съня безкраен
душата се събуди рязко.
Разделени
от прикрити тайни
недорасли,
бясно завенчават

чувствата крадящи.
Заслушан в себе си
затихвам.
Направен от слова,
живял
и от всичко изоставен,
наравно с тях
аз бих умрял,
оголен и ограбен.
Георги ГЕОРГИЕВ

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

ТЕХНОЛОГИИ Как може да ни бъде полезен подобреният клипборд в Windows 10

Стефан ЦВЯТКОВ
Копирането и поставянето на текстови данни са едни от най-често извършваните действия при работа с
компютър. Когато на потребителите им е необходимо многократно да копират дадено нещо,
обикновено те всеки път го търсят и отново го добавят в клипборда, понеже той вече е зает с друга

информация.
В Windows 10 копирането и поставянето на текст е улеснено в значителна степен, тъй като
потребителят има достъп до историята на добавяните в клипборда данни. Представете си, че в рамките
на един ден Ви се е наложило да копирате 15 отделни текстови откъса и Ви е необходимо отново да
поставите някъде един от тях. Чрез подобрения клипборд имате достъп до всички и можете да си
изберете кой копиран преди това елемент да използвате. Ето как работи тази функция:
1. Натиснете клавишната комбинация Windows+V. Ще се появи съобщение, което Ви уведомява, че
хронологията на клипборда не може да бъде показана.
2. Намерете и активирайте бутона "Включи".
3. Копирайте няколко откъса от текст по стандартния начин.
4. За да поставите някой от тях в поле за въвеждане, първо застанете върху него.
5. Натиснете Windows+V, при което ще се отвори хронологията на клипборда.
6. Със стрелките намерете текста, който Ви трябва, и натиснете Enter. Така информацията ще бъде
поставена. За да копирате друг елемент от хронологията, повторете горните стъпки.
Ако по някаква причина Ви е необходимо да изчистите историята на клипборда, направете следното:
1. От менюто "Старт" отворете "Настройки".
2. Изберете "Система", "Клипборд".
3. Намерете и активирайте бутона "Изчистване". Така запазените в хронологията данни ще бъдат
премахнати.

Windows 10: Някои улеснения при настройване на звуковата схема

Стефан ЦВЯТКОВ
В настоящите издания на Windows 10 звукът за стартиране на системата невинаги се чува, а този при
изключване липсва. Тук ще Ви покажа как с помощта на 3 файла можете да настроите звуковата схема
така, че да работи по стандартния начин, с който сме свикнали в предишни версии на Windows.
След като изпълните стъпките по-долу, ще можете да се възползвате и от класическите звуци на
Windows XP. Специални благодарности към Димитър Димитров, който даде идеята за тази публикация
и предостави необходимите файлове.
Ето какво е необходимо да направите, за да добавите звуковата схема на Windows XP:
1. Изтеглете и разархивирайте файла SoundThemesWin10.zip.
2. Влезте в новосъздадената директория и стартирайте ClassicSoundsForWin10.exe. Чрез него ще
инсталирате класическата звукова схема на Windows XP.
3. За да се чуват винаги звуците при стартиране и изключване на Windows, необходимо е отметката
"Включи бързо стартиране" в "Опции на захранването" да не е избрана. Ако не бихте я използвали,
оставете маркирана опцията "Disable fast boot" при инсталирането. Имайте предвид, че така отметката
"Включи бързо стартиране" вече няма да е видима в "Опции на захранването".
4. След като приключите с инсталацията, вече ще имате на разположение класическата звукова схема
на Windows XP.
За да настроите тази на Windows 10 да работи по стандартния начин, направете следното:
1. Влезте в разархивираната папка и копирайте файла Startup.wav в C:WindowsMedia. Ако се появи
съобщение за липсващи права за запис, изберете "Продължи с автоматичните администраторски
права".

2. След като приключите с копирането, влезте отново в разархивираната директория и изпълнете файла
SetWin10Schemes.reg.
3. Потвърдете извършването на промени в регистрите. Windows автоматично ще премине към
новосъздадената схема с активирани звуци при стартиране и изключване на системата.
За да изберете звукова схема по подразбиране, направете следното:
1. Отворете инструмента за изпълнение чрез клавишната комбинация Windows+R.
2. В текстовото поле въведете "mmsys.cpl sounds" без кавичките и натиснете Enter. Така ще се отвори
стандартният интерфейс за настройка на звука, който познаваме още от Windows 7.
3. С Control+TAB се придвижете до раздела "Звуци".
4. От там изберете между "Windows10" или "XP". Имайте предвид, че "По подразбиране за Windows" е
звуковата схема, която е била активна преди извършените чрез горните стъпки промени.

iOS: Маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание с VoiceOver

Стефан ЦВЯТКОВ
Екранният четец VoiceOver разполага с опции за маркиране, копиране и поставяне на текстово
съдържание. Тук ще опиша как можете да изпълнявате тези действия в iOS.
За целта ще се налага често да използвате така наречената "шайба" на VoiceOver. Повече за нея можете
да прочетете от тази статия в официалния сайт на Apple.
За да изберете определена част от интересуващия Ви текст, необходимо е да използвате опцията "Text
Selection" в "шайбата" на VoiceOver. Влезте в Settings, "Accessibility", "VoiceOver", "Rotor". Проверете
дали елементът "Text Selection" е избран. Ако не е, маркирайте го.
Чрез тази опция можете да избирате отделни символи, думи, редове, параграфи или целия текст. Ето
какво е необходимо да направите:
1. Влезте в полето с интересуващия Ви текст или в приложението, в което той се намира.
2. Придвижете се до параграфа, от който искате да започнете маркирането. Тази стъпка се отнася само
за текстове, които се намират в приложения или уеб страници.
3. В "шайбата" намерете "Text Selection".
4. Чрез плъзгане надолу или нагоре с един пръст изберете между "Character Selection" (маркиране на
символи), "Word Selection" (маркиране на думи), "Line Selection" (маркиране на редове), "Page
Selection" (маркиране на параграфи) или "Select All" (избиране на всичко от текущия параграф до края
на страницата).
5. Чрез плъзгане наляво и надясно с един пръст свийте или разгънете селекцията. VoiceOver съобщава
извършената промяна.
6. В "шайбата" намерете елемента "Edit".
7. Чрез плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Copy" и я активирайте с двукратно
бързо почукване. Така маркираният текст ще бъде копиран.
Ако искате да изберете цялото съдържание от дадена страница, направете следното:
1. Намерете интересуващия Ви текст.
2. Докато сте застанали върху него, в "шайбата" изберете елемента "Edit".
3. С плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Select All" и я активирайте. Така целият
текст ще бъде маркиран.
4. След избиране на "Select All" ще се отвори меню, като автоматично ще бъдете фокусирани върху

елемента "Share". С плъзгане наляво намерете командата "Copy" и я активирайте, за да копирате
избраното съдържание.
Ако маркирате целия текст в поле за въвеждане чрез опцията "Edit", след активирането на командата
"Select All", няма автоматично да се отвори меню. Необходимо е отново чрез плъзгане нагоре или
надолу да намерите "Copy" и да го изберете с двукратно почукване.
За да поставите някъде копирания текст, направете следното:
1. Влезте в полето, в което искате да поставите текста.
2. В "шайбата" намерете елемента "Edit".
3. С плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата "Paste" и я активирайте. Така текстът ще
бъде поставен.
В някои приложения като например Viber, в "шайбата" не са налични нито "Edit", нито "Text Selection".
В този случай почукайте два пъти с един пръст и задръжте върху интересуващия Ви текст, например
съобщение. Ще се отвори меню, чрез което можете да го копирате.

