1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО За Бате Асен и палачите на детството

Венко ДИМИТРОВ
Здравейте и честит празник!
Не че искам да ви го развалям, но днес навсякъде хората се поздравяват с онази песничка "Къде са ми
детските книжки", а колцина от тях знаят какво се случи с Бате Асен - човека, който я изпя. Нещо,
от което ме заболява сърцето, като се сетя.
Може би не е подходящо като материал или като време, просто ми се искаше да припомня какво
понякога се случва на добри хора като него, Бог да го прости. Израснах с неговите песни и наистина
ми е много мъчно от случилото се.
Сори, ако съм ви развалил настроението.
1 юни е Денят на детето. Навсякъде звучи една стара, но неостаряваща детска песничка, с която
порасналите деца си пожелават никога да не губят детското в себе си и поне за малко да забравят, че са
възрастни.
Тя е "Къде остана детството" или както всеки я знае "Къде са ми детските книжки", изпята от
незабравимия Асен Кисимов. Бате Асен събира зрителската обич с чудесните си роли в театъра,
телевизията и киното, завинаги остават в сърцата и изпълненията му на други детски песни като "Тече,
всичко тече" и "Зайченцето бяло".
Дотук с милите детски спомени.
През 1995 г. в един софийски трамвай група неонацисти го пребиват и наръгват в главата, защото им
приличал на турчин. Търсели някой "небългарин" и намират дребничкия, 60-годишен мъж с
артистична барета и детска книжка под ръка. Следва светкавичен удар в слепоочието, черепът хлътва,
мъжът губи съзнание, смазват го с ожесточение, пребиват го като куче, всичко е оплискано с кръв,
хората в трамвая не гъкват.
Актьорът прекарва известно време в болница за лечение на черепната си травма. Няколко години след
това той не може да играе на сцената - забравя репликите. На тях не им се случва нищо. Учуден е от
постъпката на тези млади хора, но им прощава, защото смята, че добротата е тази, която е от значение
и която може да промени хора и събития.
Асен Кисимов мисли, че човек се ражда добър и оттам нататък зависи как ще бъде настроен да
възприема околния свят. "За съжаление" - казва актьорът - "днешният свят е изпълнен с много насилие,
което сякаш се е превърнало в нещо нормално и затова най-верният път е именно добротата".
В интервю в предаването "Всяка неделя" актьорът (още с видими рани от побоя) официално прощава
на своите нападатели и с голямото си сърце отново пледира за доброта и толерантност. Младежите с
бръснатите глави обаче така и не се свързват с него, за да му се извинят - оказват се съвсем не толкова
смели, колкото в деня на нападението.
За сметка на това на откритите телефони в едно радио разни фашизоиди ще крещят "Zieg Heil!" и ще
обясняват, че всъщност Бате Асен приличал на евреин и освен това бил "комунистическа свиня",
поради което "жалко, че оживя тая отрепка".
През 2005 г. анонимен автор включва името на актьора в списък с така наречените "предатели". Този
списък е публикуван във форум на страницата на партия "Атака". Обвинението към него и към още
десетки изтъкнати български общественици и творци е, че е "приятел на евреите и че заради
поведението си и голямата си уста е бил справедливо пребит през 1995 г. от скинари в трамвая".
Ние те помним, Бате Асене, помним и фашистките ти палачи. Помним и безкрайната ти доброта,
но знаем, че злото се възцарява, когато другите добри хора не правят нищо. Години по-късно
неонацисти продължават безнаказано да проливат кръвта на хора с различни убеждения, с

различна прическа или с друг цвят на кожата. Възмездие трябва да има. И ще има!

Не съдете децата сурово

Румяна СИМОВА

Не съдете децата сурово!
Не натрапвайте своите цели!
Те не искат от вас наготово
мъдростта на косите ви бели!
Оставете ги!
Нека се учат
сам-сами по земята да ходят!
Не ги спирайте в никакъв случай.
Днес покорството не е на мода!
Не ги гледайте с немия укор,
който някога мразехте много!
Не ги спирайте гневно, от упор,
със родителска, сляпа тревога!
И дискретно, без думи излишни,
ги подкрепяйте с нежното рамо...
Тя... тревогата нека е скришна!
Любовта си показвайте само!

БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА! Писмо на един англичанин за 2 юни

Здравей, приятелю... Отдавна ме молиш да ти разкажа за България.
Когато за пръв път чух как в 12 часа на 2 юни неистово завиха всички противовъздушни,
противопожарни и заводски сирени в столицата, ужасно се изплаших. "Война" – помислих си за части
от секундата и се заоглеждах за някакво скривалище... И в следващия момент видях нещо съвършено
потресаващо - всичко спря! Не се шегувам, приятелю – в милионната столица (а, както разбрах
впоследствие, и в цялата страна) спря всякакво движение – автомобилите и градският транспорт,
хората по улиците и зад прозорците в работните си кабинети, учениците, гонили до преди секунда
топка... Стана неестествено тихо... Уверявам те, приятелю, София е единствената столица в света,
където веднъж в годината можеш да чуеш такава тишина... Само воя на сирените!

След три минути, когато всичко се върна към нормалния си ритъм, се сетих, че са ми разказвали за
някой си техен герой Христо Ботев – поет и революционер, който с присъщия на ненавършените си 30
години, а и на възбудата на епохата авантюризъм повел на вярна смърт група също такива невръстни
търсачи на остри усещания, уж обединени от мъглявата представа за "свободата на отечеството"...
Всички емигранти в Румъния, те са отвлекли австрийски кораб, принудили капитана да ги свали на
българския бряг и след няколко дни битки, естествено, са били напълно разбити от редовната и
въоръжена до зъби турска войска... В този ден, на 2 юни, бил загинал самият Ботев (по непотвърдени
данни – от "приятелски" куршум). Накратко – това е историята. Чувал я бях, но да ти кажа право - не
бях особено впечатлен. Приключенска му работа... Авантюризъм и малко безотговорност. Така мислех
до момента, в който на 2 юни се озовах в епицентъра на тази смразяваща тишина и неподвижност...
Оттогава всяка година чакам този ден, за да видя дали ще се повтори, дали ще е същото. Дали някой от
по-младите няма да се зачуди защо и дали изобщо да се спира... Вече много години живея в България,
пред очите ми са се променили много неща. Но тези три минути се проектират от година в година... 2
юни ме е заварвал в много от големите градове на България и в малкото планинско селце, където
живея. Но картината навсякъде е една и съща. Хора, спрели да помълчат, да се сетят за подвига на
един недоживял Христовата възраст авантюрист, да му се поклонят или, може би, да го осъдят – но
така или иначе в тези 3 минути мислите на 7 милиона българи са концентрирани в едно и това едно в
крайна сметка е страната им, България. Що се отнася до мен, чужденеца... Аз в тези три минути...
Обикновено изпитвам позорното чувство на завист. Да, аз завиждам – на целия български народ и на
всеки българин поотделно.
БАЛАДИЧНО ПИСМО
Не сколасахме с четата, байо.
Залудо затрихме момчетата.
Залудо измряхме, Българийо.
Като псета ни клаха. И нека.
Робува си роба робията.
Че що са за роба пет века?
Щом овчари стадата си криеха
и ни сочеха подли пътеки
Затуй ли главите ни горди
анадолски дервиши побиваха?
И цяла нощ клета Околчица
мълчалива кръвта ни попиваше.
Че ден бе! Кънтяха челата ни.
Дълба ги оловото жежко.
Из урвите псуваше вятърът.
Орлици се виеха тежко.
И сбъднах молитвата.
Спяха телата ни –
парцаливи, низвергнати, диви.
И ние кълняхме и плачехме, Дяконе:
- Ще възкръснат ли в Българско живите?
Ветровете са нашите мисли
и тъмна вода е скръбта ни.
Като мътно небе сме надвиснали –
двеста неми зловещи камбани.
По мъртви от мъртвите, мили народе,
по-живи от живите, робе и скоте.
Ний пак ще превземем със гръм парахода.
И пак ще загинем!
Подписвам се: Ботев.

Балчо БАЛЧЕВ

ГЛОБУС Виетнам

По Меконг, в света на незрящите и един незабравим рожден ден
Из пътеписите на Trip Cookbook
Ден 13
Последен ден във Виетнам. От притеснение да не изпуснем уж най-голямата атракция около Хо Ши
Мин - делтата на Меконг, от предния ден се бяхме записали на целодневен тур.
Понеже нямахме безплатно вземане от хотела, станахме по-рано сутринта и тръгнахме пеш към
мястото на събиране на групата, изпускайки закуската. Все пак стигнахме раничко и имахме време за
по едно кафе.
Беше рожденият ден на Вики, та седнахме в доста пош кафетерия, където цените си бяха като в София,
но пък кафето беше супер и хапнахме по една тортичка.
За тура ще ви кажем истината - абсолютен туристически капан, от най-класическите. Спирахме на 6 - 7
места, като навсякъде искаха да ни продадат нещо - я мед, я змийско вино, я кокосов памук... Все
глупости.
Самата река е страшно мръсна, с гъста кафява консистенция, дори на едно място видяхме плуващо
умряло куче - отврат! Първо пътувахме около час и половина с автобус до едно от градчетата,
откъдето тръгват лодките, като по пътя спряхме да видим някакви храмове, които още ги строяха, явно
като туристическа спирка, никак неавтентични. След това в лодката не ни обясниха нищо, просто
чувахме 1 час как бръмчи моторът. Спряхме на един малък кей и оттам се прехвърлихме на малки
лодки, като в тях бяхме само 10-ина минути, но това беше може би най-автентичното от деня. Спряха
ни на някакъв кей, където уж да пробваме плодове, дойдоха разни певици, пяха кофти и искаха пари.
Общо взето турът беше евтин, но на всяка крачка трябваше да оставяме по нещо, за да не се обиждат
хората, при които ни оставяха да висим по половин час.
Край на тура. В Хо Ши Мин сме и в хотела ни смениха стаята след оплакванията ни от вчера, че
мирише на цигари. Вечерта поне започва добре. Вики искаше да посетим пазара Биен Тан, преди да си
тръгнем, аз обаче бях чел, че е много туристически и в нета проверихме, че затваря в 7. Все пак
викнахме един Граб с дестинация пазара... Докато чакахме Граб-а пред една странно добре
поддържана сграда с високи огради и големи метални порти, всички които влизаха или излизаха от нея
ни поздравяваха много учтиво и без изключение бяха добре облечени западняци. След малко
пристигна нашият Граб и по случайност остави предишните клиенти точно тук, и те, слизайки,
направо ни заговориха, пак твърде учтиво и странно. Оказа се, че това е църква на "Свидетелите на
Йехова", каквото и да значи това. Докато бяхме на път, решихме да не ходим на пазара и сменихме
дестинацията с една от най-високите кули в града - БитЕкско. Там, на 51-вия етаж, имаше приятен бар,
в който пихме по един коктейл за по 250 000 донга или към 20 лева. Страшно скъпо за Виетнам, но пък
гледките бяха яки. В самата сграда има и наблюдателна площадка, за която входната такса беше
колкото 1 коктейл в бара, и гледката е същата, та по-добре идете в бара. Уж най-добрата маса с гледка
до прозореца беше резерве и първоначално ни сложиха доста по-навътре, ама с 2 - 3 приказки ни
преместиха.
След коктейла имахме резервация в един ресторант за вечеря, но Вики нищо не знаеше. Ще оставя да

разкаже тя от първо лице за преживяването ни там...
Получих страхотен подарък за юбилея ми! Не, не е най-новият айфон, даже не може да се пипне.
Вероятно някои от вас са чували за такъв тип изживяване, но аз да си призная не бях.
След бара се отправихме към незнайна за мен посока. Граб-ът ни остави в близост до един
ресторант, пред чието заглавие ми направи впечатление колко много хора си правеха селфита.
Нямах си и на идея за какво е всичко това. Прекрачихме прага и любезно бяхме посрещнати от младо
момче. Бяхме поканени да се настаним удобно на диван, който въобще не приличаше на място за
вечеря, и ни предложиха напитка.
Аз все още не знаех какво става. Попитах къде е тоалетната и ми беше отговорено "поемете вляво и
се върнете бързо, тъй като играта трябва да започне". "Каква игра?!", си помислих аз... Изведнъж
започнаха да ми се появяват кадри от всички части на "Убийствен пъзел"! Къде попаднах и каква е
тази игра? Нещо не ми се излизаше от тоалетната, закъде да бързам...
Върнах се аз, поседнах на удобното диванче, леко притеснена от това, което предстои, и изведнъж
забелязах как един висок, рус мъж, който определено се открояваше от останалия персонал, състоящ
се от виетнамци, заглаждаше в правилна посока влакната на съседния диван, от който току що бяха
станали други клиенти. Епизодите на "Убийствен пъзел" още по-бързо започнаха да се прехвърлят в
главата ми, мисля, че космите на ръцете ми леко настръхнаха. А бе, настръхнаха си… След минута
при нас дойде едно момиче, държеше нещо в ръцете си и започна да обяснява нещо, като
жестикулираше. Не беше нужно много време, за да разбера, че момичето е глухонямо. Разположи
пред нас двамата две дървени формички с фигурки и превръзка за очите. Разбрах какво се искаше от
нас. Това беше нещо като лека подготовка за това, което предстоеше да се случи. В началото беше
леко конфузно, но след минутка и още глътка от коктейла сякаш някак автоматично ти идва наум
да разбереш чрез опипване коя фигурка към коя част на пъзела принадлежи. Знаех си аз, че цялата
работа има нещо общо с пъзел. След като и двамата успешно поставихме частите там, където им
беше мястото, бяхме потупани по рамото. Свалихме превръзките от очите и бяхме подканени с
жестове да се отправим към друго помещение.
Това е ресторант, който има за цел да те запознае с начина, по който слепите и глухонеми хора
възприемат света около себе си. Отварям малка скоба, за да споделя нещо от предходната вечер.
Оставям на вас да прецените случайност ли е, че предходната вечер по време на вечеря на
тераската, където бяхме седнали, в погледа ми се заби жена с бял бастун, която крачеше по улиците
на Хо Ши Мин (или старото му име Сайгон), а там е смелост зрящ човек само да си помисли да
пресече улицата, гъмжаща от хиляди скутерчетата, та какво ли беше усещането за нея?
Връщам се към вечерята. Персоналът ни отведе към друго помещение, пред което беше застанал
нашият домакин за вечерта. Неговото име бе Бау, посрещна ни с огромна усмивка и сподели с нас, че
е незрящ. Помоли да му запомним името, тъй като само така щяхме да имаме връзка с него в случай
на необходимост. В това време излизаше една компания от помещението, вероятно американци.
Хората навярно бяха прекарали дълго време в тъмнина, тъй като си личеше раздразнението на очите
им при сблъсъка със светлината. При срещата ни с тях се зачудих - какво пък толкова се радват!?
След час и половина-два напълно ги разбирах. Бау ме помоли да му подам двете си ръце и ги постави
на раменете си. Митко съответно постави своите две ръце на моите рамене и потеглихме към
тъмнината. Да, беше тъмно, сякаш си си затворил очите в тъмна стая, преди да заспиш, но
чувството, че клепачите ти са отворени кара мозъка ти да се чуди какво се случва. Бау ни настани
на малка масичка за двама, след което детайлно ни обясни какво има в близост до нас, къде са
приборите, чашите и всичко необходимо да се насладим на вечерята си. Имахме избор от две менюта
- азиатско и западняшко, излишно е да споменаваме кое избрахме.
След няколко минути започна да идва и храната. Първият сет беше с предястия. Не мога да ви опиша
усещането, този път пък взеха да ми се появяват сцени от реалитито "Страх"... Правиш малка
хапка, а въображението ти избухва.
Представяш си змиорки, кучета (защото все пак си във Виетнам и всичко може да очакваш) и какво
ли още не. Ядеш, ама то е вкусно, та дори и хлебарка в сладко-кисел сос да е. Леле, голямо нещо са
това сетивата! Когато едно от тях не функционира, другите сякаш гледат с пълна сила да
компенсират липсата.
Менюто ни беше тристепенно. След предястията дойде време на основното. Не бях сигурна на 100%

какво беше, но беше уникално вкусно. И накъде без десерт…
Всяка част от менюто беше комбинирана с подходящо за целта вино. Смея да кажа, че
комбинацията беше изключително сполучлива. Прекарахме два часа в тъмното помещение. Там не
бяхме сами, имаше и други хора, които изживяваха същото. Чувахме ги как си говорят и разбирахме
по някакъв начин на какво разстояние се намират. Единственото нещо, което леко ме смущаваше,
бяха две светлини, които подсказваха на зрението ми, че съществува. Подозирахме, че това са
инфрачервени камери, които следят за безопасността на гостите в ресторанта. Така си и беше.
Даже смятаме, че хората, които ни наблюдаваха, даваха постоянно информация на нашия хост
докъде сме с хапването. Трябваше вече да си ходим, Бау дойде при нас и си помислих, че трябва да
направим познатата схема "влакче", за да се върнем пак към реалността. Да, ама не точно… Бау
дойде при мен, помоли да си протегна ръката и ми сложи гривна, нанизана с ароматни цветя, нямам
идея какви бяха, но ухаеха великолепно. След секунда вкупом 4 - 5 човека започнаха да пеят познатото
"Happy Birthday".
Много се развълнувах, хората, който добре ме познават, знаят, че трудно достигам такива фази.
След изпълнението се хванахме на влакче и потеглихме към изхода. Това беше и моментът, в който се
сетих за радостта на предходните посетители при срещата със светлината и възможността да
виждаш. Това, което изживяхме беше великолепно. Кара те да си дадеш сметка какво голямо
богатство притежаваш, само защото виждаш, чуваш и говориш. Бау ни разпита къде сме пътували
и сподели, че той никога не е напускал границите на страната си. След като се върнахме в
нормалните условия на живот, дойде едно момче от екипа и започна да ни показва снимки на
блюдата, които сме хапвали тази вечер, като преди това ни попита дали сме ги разпознали само на
вкус. Толкова бяхме изненадани от резултата! Честно казано, познахме само 2 или 3 неща, които
имаха много характерен вкус. А изненадите продължиха. Появиха се още четирима души от
персонала с мини-торта в поднос. Някои от тях бяха глухонеми, други не, но всички ми изпяха още
веднъж поздрава за рождения ден, този път на езика на глухонемите. Скулите ме заболяха от
силната и истинска усмивка.

ОБЩЕСТВО Винаги ли е злато мълчанието

Знаете ли, че когато не сте съгласни с нещо, трябва непременно, ама непременно да го изразите по
някакъв начин!
В живота си постоянно се препъваме в една особена порода от човешкия вид – това са хората, които
мълчаливо и индиферентно приемат всичко, поднесено им от живота. Тяхното мълчание е
въплъщението на присъщата им овча покорност, депресивна леност и апатия, а най-често на пълно
равнодушие, или пък малодушие и боязън да се изявят. Лишена от всякаква мисъл за индивидуалност,
тази "армия на мълчаливите" е масата, електоратът, раята, стадото, което в живота си не очаква нищо
друго, освен да бъде изведено на паша, стригано, доено… Е, а края си го знаем.
Убедена съм, че в живота на всеки от нас се е случвало, при това неведнъж, да премълчи по една или
друга причина. Дали от елементарно чувство за такт, или пък от желанието да предпазим свои близки
се е налагало да спестим на околните мнението си по някой проблем.
Има огромна разлика обаче между премълчаването на по-умния в споровете с глупаци, за да не би
околните да не могат да направят разликата, и премълчаването от мързел, малодушие, безразличие или
страхливост и скатаване. Изхождайки от множество различни примери от живота, последното е
коствало хиляди пречупени човешки съдби и дори прекъснати животи.

Често пасивността и пораженчеството могат да са качества на просто добрите и безконфликтни хора.
За разлика от сивата и бездушна маса те са по-уязвими, но с много по-чисти и непокварени души.
Тяхното мълчание или премълчаване е и тяхната защита от ударите на околните, и инстинктивното им
желание да останат ненаранени. Те са безобидни и безопасни за другите, а собствената им уязвимост
ги превръща във вечните пораженци. Те прикриват болката си зад маската на външно безразличие, но
рядко си дават сметка, че това неумолимо и безвъзвратно ги погубва.
Нека да не забравяме обаче, че не всеки неудачник е жертва и не всеки паднал на дъното иска да се
изправи.
За съжаление злото царува, когато добрите хора премълчават и не му противостоят, а арогантността
безмилостно размазва интелигентността, стремежите към човещина и жаждата за просвещение.
Друго е обаче при бездушните "мълчаливи" – тези, на които или им е все едно какво се случва, или пък
нямат куража да защитят интересите си. Като че ли те са и преобладаващата част от човешкия род. Те
премълчават, виждайки проявите на несправедливост, водени от първосигналния си инстинкт за
самосъхранение. Те ще подминат паднал на улицата човек, няма да се намесват в защита на слабите и
винаги гледат сеир, ако станат свидетели на обществен скандал, в който имат избора да вземат страна в
защита на справедливостта. За тях не съществува емпатията, а на хората, изразяващи себе си, те гледат
с пренебрежение и дори с насмешка. Върху самите тях могат да се извършват по най-финия начин
всякакъв род издевателства, унижаващи човешкото им достойнство и отнемащи изконните им човешки
права и свободи. Тези представители на мълчаливото мнозинство ще ореват света, очаквайки някой
друг да брани интересите им, докато самите те остават наврени в мишите си дупки. Това са техният
жалък страх и мизерното желание някой друг да се занимава с проблемите им. И ако тези хора биват
бити, пак ще си бъдат бити, докато очакват някой да ги защитава, а те в това време да си пият кротко
ракийката и просто да наблюдават.
Вглъбени в дребничките си насъщни проблеми, те ще подминават с мълчание всяка проява на
самоуправничество и ще си премълчат. Ще премълчат не защото одобряват, а защото, дори и по
някакъв начин определени действия да ги засягат лично, за тях е много по-просто и безболезнено да
бъдат влачени от инерцията и пасивността.
Затова, преди да решите да помагате на някого, поинтересувайте се защо този човек е в беда и
заслужава ли вашата защита, и което е по-важното – вашето съчувствие и уважение.
Безразличието е форма на леност, а леността на свой ред е отсъствие на любов и самоуважение.
Учудващо е, че въпреки чувството за справедливост, заложено в българите, те все по-често напоследък
са склонни да подминават с мълчание всякакви управленски авантюри и посегателства върху
извоювани придобивки.
Защо огромната част от хората предпочита да мрънка под сурдинка или пък да негодува "смело и
самоотвержено" в социалните мрежи, а в същото време не смее да надигне глас, за да защити себе си и
бъдещите си поколения? Защо се превръщаме в мрънкащи същества, свили се в илюзорната си
охлювна неприкосновеност?
Аз винаги съм мислила и също така и занапред ще мисля, че безразличието към несправедливостта е
предателство и низост. Ето защо - всички скатаващи се индивиди напълно и справедливо заслужават
всичко онова, което ги сполита. Защото с мълчанието и безразличието си към този или онзи проблем
те са съучастници в извършващото се зло и го подкрепят. Както е казал Конфуций - "Колкото и големи
да са прегрешенията ти, те са нищожни в сравнение с малодушието".
Затова, когато не реагирате с отхвърляне на огласяни намерения, вие автоматично приемате офертата и
в този случай нямате право да вините когото и да било.
На тази земя стопани сме ние – човеците, и никой няма право да отнема правото ни на избор. Когато
обаче човешкото същество не заяви своето несъгласие с решенията и действията на други човешки
същества, това е приемане по подразбиране. Колко много неправилни неща са се случвали на хората,
само защото с мълчанието си те са изразявали своето съгласие!
И не коронавирусът или какъвто и да е друг природен катаклизъм ще убие армията на мълчаливото
мнозинство, и не мизерията, в която затъват ден след ден. Убиват ги постепенно инерцията, апатията и
безразличието. Убива ги тяхното вечно скатаване, мишкуване и охлювна свинщина. А всъщност може
би нищо няма да ги убие, защото те вече са мъртви.

Марина ПЕТКОВА

Фирмената култура – вчера, днес и утре

Войникът в Римската империя е служил до 40-годишна възраст. След това за вярната си служба
е получавал пари, земя, привилегии и обществено положение. Има единични случаи, в които
обикновен войник дори е ставал император. Нещо, което за цели прослойки, например
търговците, е било невъзможно. Разбира се, красивата приказка за издигналия се до
императорски трон обикновен войник също не е била кой знае колко реално осъществима – да
оцелееш до 40 в непрестанни кървави битки съвсем не е лесно начинание.
Едва ли в днешния значително по-мирен свят римските критерии за възнаграждението на вярната
служба са особено валидни. Проблемът е, че в родната злощастна действителност те на практика са
трудно достижими. Отношението към наемния работник у нас в най-добрия случай е като към кучето
на роба в Древен Рим. Липсата на елементарно уважение по вертикалата, нередовното изплащане на
трудовите възнаграждения, претоварването със задължения извън подписания трудов договор са
всекидневна практика.
В рамките на фирмената култура има система от ритуали, които са целенасочено обърнати към
най-важния ресурс във всяко едно предприятие – човешкия. Всъщност това са най-простички и
банални неща – "Добър ден!", "Приятна вечер!", ръкостискане при раздяла с уволнения, материално
поощряване на старателния, достойно изпращане с малко и скромно тържество на пенсионера. Тези
най-простички и банални неща не са елементарна проява на добро възпитание. Те са нещо повече престиж за фирмата и пари, ама много пари. Не е едно и също да работиш в световната марка за
дамско бельо "Волфорд" и да продаваш гащи на Женския пазар. Заплащането и отношението са доста
различни. Не е едно и също да купиш за любимата си бельо на "Волфорд" и гащи от Женския пазар.
Цената и качеството са доста различни. Уж все са гащи, ама едва ли благоверната в миг на ярост или
възбуда ще си позволи да метне "волфордските" през джама. За да се стигне до тази наистина
впечатляваща разлика, причината е именно във фирмената култура. Райнер Волф основава компанията
си през 1948 година. Оттогава досега, с присъща австрийска педантичност, целенасочено, се налага
един и същ етикет на общуване във фирмата – "Добър ден!", "Приятна вечер!", ръкостискане при
раздяла с уволнения, материално поощряване на старателния, достойно изпращане с малко и скромно
тържество на пенсионера. Това прави атмосферата в компанията спокойна за работа и привлекателна
на пазара на труда. Хората се натискат да бачкат за "Волфорд", защото знаят, че трудът им ще бъде
оценен достойно. Хората не си и помислят да бягат от "Волфорд", защото получават добри заплати и
към тях се подхожда уважително. Оттам следват резултатите – качествена продукция, която се купува
като топъл хляб, въпреки по-високата си цена, разширяване на дейността в други страни, завладяване
на нови световни пазари. В момента, 71 години след своето основаване, "Волфорд" е една от водещите
световни корпорации в бранша си. Стъпка по стъпка, педантично, целенасочено и упорито – това е
пътят на нейния успех. През същите тия 71 години през Женския пазар в София са преминали около 67
856 дистрибутори на родни гащи, продали са около два милиона бройки и са завършили кариерите си с
фалит и семейни скандали.
Човешкото същество е като атомна бомба. Ако го натискаш прекалено дълго, то ще избухне и ще
помете всичко около себе си. Ритуалите на фирмената култура са точно за това – бавно отпускане на
клапата, спокойствие и само спокойствие, както е казал Карлсон, който живее на покрива и бомбата не

избухва. Простичко е – като ръкостискане!
Петър КАЛИНОВ

6-те най-често срещани грешки, когато помагате на незрящи

Райна СОКОЛОВА
Решихме да споделим с вас най-честите грешки, които правят хората, когато се осмелят да помогнат на
непознат човек без зрение. По темата е писано много, но ние ще ви разкажем от първо лице.
Както знаете, почти целият екип на БГАсист се състои от незрящи служители. Понякога много се
забавляваме със ситуации, които ни се случват на път за работа.
Хуморът е нещо страхотно и ние с радост го използваме.
Помня една случка с наш колега, който се придвижва с бял бастун. Наложило му се да почака свой
приятел на метростанцията. Но понеже човекът закъснявал, нашият колега си купил чаша кафе и
застанал да го чака. Не след дълго някой пуснал в чашата му с кафе монета. Изводите вие сами можете
да направите.
Споделяме с вас, приятели, някои от най-честите грешки, които хората правят, когато искат да ни
помогнат. И тук искаме да кажем, че ценим всяка помощ и благодарим дори и за най-малката такава.
1. Посоката е ясна. Ясна, но за кого?
Най-често се случва някой да хване под ръка незрящия и да го поведе в дадена посока, без дори да
попита накъде отива той. Ако желаете да помогнете на незрящ, най-важното е да попитате първо дали
има нужда от помощ.
Незрящият не знае, че говорите точно на него, особено ако наоколо е доста оживено и многолюдно.
Допрете съвсем леко ръката си до рамото или лакътя му, след което предложете помощта си. Ако
отговорът е положителен – тогава го попитайте накъде отива.
Напълно възможно е незрящият да ви откаже помощ, особено ако добре познава маршрута. Нашите
колеги например познават перфектно маршрута до офиса и нямат нужда от съдействие. Не се сърдете
за това – прекрасно е, че предлагате помощ. Следващия път наистина тя може да се окаже
изключително важна за някого.
2. Чакай, да не паднеш!
Често се случва някой да подхване подмишница незрящия и да го стиска силно с трепереща ръка.
Особено осезаемо е това, когато следва слизане по стълби.
Един от колегите ни сподели, че му се е случвало буквално да не стъпва на стъпалата, защото
оказващият помощ е бил доста як и го е държал толкова здраво, че няма измъкване.
Обикновено незрящите се хващат съвсем леко за ръката ви над лакътя. Предложете я! Повечето вървят
твърде леко и уверено. Когато достигнете стълби, просто информирайте незрящия човек за тях –
следват стълби надолу или нагоре. Това е повече от достатъчно.
3. За какво ти е тая пръчка? Прибери я!
Независимо че водите незрящия човек, той има нужда да използва белия си бастун, за да бъде
по-сигурен. Това не бива да ви обижда. Помнете, че вашата помощ е много ценна.
4. Другото ляво.
Честичко хората се провикват отвсякъде, когато пред незрящия има препятствие, с думите "наляво"
или "надясно". И пак така честичко грешат посоката.

Ако искате по този начин да помогнете на незрящ, просто лявото трябва да е ляво, а дясното – дясно.
Грешното ляво може да бъдат релсите на метрото, отворена шахта или пък изкоп на строеж.
5. Аз ще говоря, а вие му превеждайте.
Това бяха думите на банкова служителка, когато придружих мой незрящ приятел до банковия му клон.
Макар че приятелят ми каза на служителката от какво има нужда, тя се обърна към мен като
придружител и каза точно това – "Аз ще говоря, а вие му превеждайте". Обясних, че той е българин и
няма нужда от превод. Просто е незрящ. Помолих я да комуникира с него, защото той е реалният
клиент на банката. Тогава тя започна да му говори твърде високо. Опа, и тук още една грешка! Много
рядко незрящите хора са и глухи. Обикновено са с чудесен слух.
Ако трябва да комуникирате с незрящ във вашата служба и не само, говорете на него, а не на
придружителя му. Човекът с нарушено зрение най-добре знае от какво има нужда. Ако е необходимо,
придружителят ще му съдейства. И нали запомнихте – говорете нормално, без да повишавате гласа си.
6. Шшт, тихо, идва незрящ!
Много често, когато човек с нарушено зрение наближава някоя групичка говорещи си хора, изведнъж
те млъкват и го гледат втренчено. Когато водите разговор с приятели и видите незрящ, продължете
това, с което сте се захванали – в случая разговора. По този начин човекът с нарушено зрение ще се
ориентира по гласовете и ще ви заобиколи.
Питали ли сте се някога защо толкова много хора не разбират незрящите? Това е защото се търсят
различията, а не еднаквите неща. Голяма част от обществото
гледа на хората с увреждания като на счупени машини. А човек е нещо много повече от това. Той е
феномен, невероятен и уникален, много повече от своето увреждане.

ПОЕЗИЯ Поетичен конкурс "Зрящи сърца"

И през тази смутна 2020 г. програма "Христо Ботев" и по-точно предаването "Познати и непознати" с
водещ Цвета Николова съумя да организира, проведе и излъчи призьори в традиционния поетичен
конкурс. "Зрящи сърца" се проведе за единадесети път. Безспорно голям успех както за радиото, така и
за поетите с нарушено зрение. Както стана ясно, сърцето на конкурса е Цвета Николова - водещ и
старши редактор в Българското национално радио. Тази година журито беше в състав: Силвия Чолева поетеса и старши редактор в програма "Христо Ботев" на БНР, Кристина Александрова – поетеса, и
моята скромност в качеството ми на труженик по браздата на словото.
Журито трябваше да оценява повече от 40 творби, изпратени от 18 автори. По регламент всеки можеше
да участва с до 3 стихотворения. Категорично безпрецедентната ситуация, породена от коронакризата,
се отрази на количеството на участващите, но не и на качеството на произведенията.
И така на 25 май в предаването "Познати и непознати" по програма "Христо Ботев" на БНР бяха
оповестени отличените стихотворения и автори. Слушателите имаха удоволствието да чуят творбите в
изпълнение на актьора Веселин Мезеклиев. Първа награда спечели Дилиян Манолов за
стихотворението "Извънредна поезия". Дилиян има вече няколко награди от конкурса при предходните
му издания. Второто място журито отреди на поета Петър Нешев за стихотворението "Послание към
зрящите". Г-н Нешев също е печелил награди от "Зрящи сърца" в миналото. Третото място заслужи
отново стар познайник на конкурса - Иван Карастоянов за стихотворението "Не ми е нужно много".
Специалната награда за млад автор журито присъди на Ивайло Цанков за стихотворението "Залез над
морето".
Мисля си, че след като при такава необичайна ситуация Цвета Николова и програма "Христо Ботев"

успяха да се справят с провеждането на конкурса, неговото бъдеще е, ако не леко, то гарантирано, поне
що се отнася до желание и усилия. Дано конкурсът да продължи и да се развива все повече, за да могат
всички талантливи, а и начинаещи поети да се изявяват.
Духовността е онази част от човечеството, която най-ярко ни отличава от животните. Така че, ако
някой си въобразява, че е възможно развитието или най-малкото съхраняването на цивилизационния
модел без духовност, греши фатално.
Иван ЯНЕВ

Наградените от конкурса

ИЗВЪНРЕДНА ПОЕЗИЯ
Дилиян МАНОЛОВ
Първа награда в конкурса "Зрящи сърца" - 2020 г.
Закопчавам цип,
на яке без ръкави,
отдолу съм с тениска с
дълъг ръкав.
Ще си направя етническа филия.
С червен пипер и нещо мазно.
Обаче дъгата,
тя си е същата.
Оранжевото не се е отцепило на автономни точки.
Зеленото знае,
че за да го има,
жълто и зелено трябва да се сливат.
И лилавото,
защо пък то не последва червеното, синьото,
зеленото в управление на хората?
Алергичен съм,
някой преди мен е преял с прогрес.
Не знам дали точно обичам
или искам да не съм сам,
или само да продължа рода.
Не знам дали е точно приятелство,
като се виждаме през месеци
и часовника получава аритмия от бързане.
Поглеждам към бонзая.
Каква жестокост към черешата.
ПОСЛАНИЕ КЪМ ЗРЯЩИТЕ

Петър НЕШЕВ
Втора награда в конкурса "Зрящи сърца" - 2020 г.
Очите ви са нашите очи,
заместващи бастуна бял, сигнален.
Една до друга крачат две съдби.
Едната в светло, друга – в мрак тотален.
Очите ви са нашите очи!
Ръцете ви са мостовете живи!
По тях към нас човещина върви
и вярвайте, тя прави ни щастливи!
Очите ви са нашите очи,
превеждащи през дните ни нелеки.
Към Бог отправяме сега молби:
– О, Боже, здраве Ти дари на всеки,
с когото ний, незрящите, вървим
по трудните, житейските пътеки!
НЕ МИ Е НУЖНО МНОГО
Иван КАРАСТОЯНОВ
Трета награда в конкурса "Зрящи сърца" - 2020 г.
Не ми е нужно много, Боже,
не ми е нужно никак много вода, храна, бюро и ложе,
покой в ума, в гърдите - огън.
Защо животът тъй е сложен,
та нещо малко все не стига?
Защо поне веднъж не може
да стане всичко, както в книга?
Когато в миг злочест, безпътен,
изгубвам сетни сили, вяра,
магично някак - с блясък, с тътен да влезе всичко в ред и в мяра.
Да трае после с дни и нощи
пирът за таз добра развръзка,
да няма никой мисли лоши,
да властва обич бурна, дръзка!
Но не пиянски, не, а кървав,
разкъсващ, хищен, див е краят,
когато нещо грешно тръгва
и куп мечти за миг изгарят.
Вода, храна, бюро и ложе,
покой в ума, в гърдите - огън.
Това ми стига, стига, Боже!
Нима жадувам толкоз много?
ЗАЛЕЗ НАД МОРЕТО

Ивайло ЦАНКОВ
Награда за млад автор в конкурса "Зрящи сърца" - 2020 г.
Последните лъчи оглеждат се в морето.
Сякаш искат нещо те да кажат.
Може би във тях е запечатана история човешка,
а може би са просто останките от спомени.
В морето сякаш времето е спряло.
Вечността превръща се във кратък миг,
колко ли тайни е във себе си събрало
все едно е... Залезът просто е красив.
След него, небето притъмнява.
В душата става някак пусто.
И вече нищо не остава
и даже спомените стават чужди...

ПРОЕКТИ Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители

Тази година фондация "Хоризонти" отново ще издаде на брайлов шрифт ръководство за
незрящите - този път за потребителите на приложението Word – част от офис пакета на
Microsoft.
Ръководството ще бъде издадено със средства, предоставени по проект "Ръководство за ползване от
хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD", финансиран от Агенцията за
хората с увреждания (АХУ).
Договорът за финансиране беше сключен между фондацията и агенцията в началото на месец май, а се
очаква проектът да приключи през месец август 2020 година. Проектът е на стойност 3976,24 лв., от
които 3753,80 лв. се предоставят от АХУ, а останалите са собствено участие на фондацията.
Чрез изпълнението на проекта фондация "Хоризонти" цели да подпомогне незрящите, които в своята
работа или в обучението си ползват програмата за текстообработка Microsoft Word. Помагалото, което
ще бъде издадено и на брайлов шрифт, и в електронен формат, ще включва съдържание, което ще
покаже на потребителя как да ползва по достъпен начин приложението.
Microsoft Word е едно от най-популярните приложения за текстообработка. Чрез него потребителят
може да въвежда и редактира текст, да го форматира и подготви за печат, да го структурира и обогати
с графични изображения, таблици и други.
Поради популярността в офис работата и в ежедневните дейности по съставяне на документи,
съобщения и други разработчиците на екранните четци са разработили допълнителни скриптове, с
които приложението е по-достъпно. Очаква се изданието да съдържа необходимата информация за
ползване на Microsoft Word както с JAWS for Windows, така и с NVDA, като включва описание на
процедурите и командите за въвеждане и форматиране на текст, за обхождане на текст, за обогатяване
на текста с графични изображения и таблици, списъци, за страниране на текст и подготвянето му за

печат, както и клавишните комбинации за съответните команди.
От дълги години фондация "Хоризонти" подкрепя незрящите потребители за работата им с компютър
и различни приложения. В последно време бяха издадени няколко помагала за популярни софтуерни
приложения – за екранния четец JAWS for Windows, за FineReader, а през 2019 г. - за Microsoft Excel.
Електронният текст на ръководството за Microsoft Word ще бъде публикуван на сайта на фондация
"Хоризонти", а брайловото издание ще бъде разпространявано чрез организации, училища и
библиотеки.
Фондация "Хоризонти"

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 Брайловото писмо в света на новите технологии

В последно време, предимно в библиотечния речник, а и не само, активно се използват термините
"иновация", "иновативни технологии", "иновативно развитие", "иновативни методи" и други подобни.
В пресата е широко представен в различни контексти такъв подход като сравнение на иновативни и
традиционни методи. В същото време ясно се разбира, че универсалната характеристика на културата,
както и на библиотечната индустрия, е единството на традицията, осигуряващо нейната стабилност и
устойчивост, и иновациите, без които нейното обновяване не е възможно. Различни комбинации от
традиции и иновации осигуряват основата за класифицирането на различни сфери на дейност (и

обществото като цяло) като традиционно и модерно, когато в първото доминират традициите, а във
второто - иновациите, представляващи основни ценности.
За слепите хора брайловото писмо е техният начин на четене и писане, тоест - това е техният
традиционен начин за достъп до информация. Днес ще обърнем вниманието си върху това как
традицията продължава да се утвърждава в иновативните методи.
От средата на ХХ век до днешни дни има тенденция за намаляване на брайловите читатели. Причината
е говорещата книга на ленти, касети и дискове. В наши дни това става чрез говорещите програми,
инсталирани в компютри, лаптопи и смартфони. Това е удобно за по-бързо и неограничено четене. От
него се възползват всички, но най-вече късноослепелите, при които осезанието не е добре развито.
Независимо от тенденцията, и днес възниква въпросът за значението на брайловото писмо.
По един европейски проект през 2015 г. проф. д-р Урсула Хофер от Цюрих и проф. д-р Маркус Ланг от
Хайделберг са анкетирали 819 слепи в Швейцария и Германия. Те са били на възраст от 6 до 89
години. Изследването е показало, че брайловото писмо все още играе голяма роля за образованието,
професионалната заетост и културата на тези хора. В разработката на проекта са регистрирани
възможностите на слепите и на хората с ограничено зрение спрямо виждащите и четящите. Установено
е, че най-успешни са тези, които комбинират тактилното четене със слушане от компютър. Те могат да
пишат и четат бързо.
В България първата сериозна крачка в техническия прогрес по отношение на брайловото
книгоиздаване е брайловата печатница, създадена преди повече от 50 години. Тогава тя е единствената
печатница, която наред с периодичните издания на Съюза на слепите адаптира и отпечатва учебници
на брайл, придружени с илюстрации и чертежи, предназначени за училищата за слепи деца. Издавани
са също художествена литература и речници.
Независимо от това, до 1994 г. в България книгите, издавани от една друга институция - Читалището
на слепите, са писани ръчно. От въпросната година читалището започва да отпечатва брайловите книги
чрез компютър и брайлов принтер.
Наред с брайловите принтери, които отдавна са станали обичайна част от ежедневието на незрящите,
светът на технологиите продължава да се развива. Най-удивителното е, че, независимо от множеството
алтернативни възможности за достъп до информация, брайловият шрифт си остава приоритет за
множество технологични компании-гиганти.
Изследователска група начело с проф Рамакришнан в Индийския институт на науките е разработила
програмата PrintToBraille с отворен код GUI интерфейс, която може да се използва от всеки за
конвертиране на сканирани изображения на печатни книги в брайлов текст.
През 2006 година Европейският съюз постановява задължителна директива - опаковките на
лекарствата, които се продават, да имат релефно означение на опаковката и така светът на виждащите
неволно се запознава с брайловия шрифт.
Брайловото писмо дава истинската грамотност. То увеличава шанса при изучаването на чужди езици,
като остава незаменимо средство за информация и в нашата технологична епоха.
Брайловият шрифт може да се разглежда като първата схема за двоично кодиране в света. Системата се
състои от две части: 1. Кодиране или изписване на буквения символ, състоящ се от комбинации от
шест точки. 2. Декодиране на символа, прочитане и възприемане на смисъла на символа.
Това дава възможност да се образуват 63 възможни различни комбинации или по-точно 64, ако броим
и клетката без нито една издигната точка.
Пунктуацията е представена от свой собствен набор от комбинации. Днес се използват различни
комбинации от кодове в различните езици по света, а и не само - използват се и в различни области
като математика или музика. Въпреки това шестте точки в едната брайлова клетка предлагат само 63
възможни различни, неповтарящи се комбинации. Ето защо много брайлови символи имат различно
значение в зависимост от контекста. Пример е цифреният знак - съчетание от точки, поставянето на
което показва, че следващият знак трябва да се чете като цифра, а не като буква.
Най-старият метод за ръчно писане е на плоча и шило. Следващата крачка е писането със специална
брайлова машина. Това е по-бързият и удобен начин, по-широко разпространен и практикуван. При
механичното напечатване на текстове с голям обем - учебници, книги и справочници, е възможно
двустранното печатане на листа. Съществуват брайлови принтери за възпроизвеждане на текст
директно от компютър. Друг източник на брайловите символи е брайловият дисплей. Той показва

какво е изписано на монитора.
С въвеждането на компютърния печат се появява и така наречената електронна книга.
И до днес е запазен апаратът на Клайн, който дава възможност за писане и четене с изработените
матрици на буквите и техните релефни изображения. Това обаче се оказва един твърде бавен и
непродуктивен метод. Така че гениалното откритие на Луи Брайл си остава ненадминато.
Дълги години само брайловата грамотност е била възможност за комуникация на слепите и чрез нея те
са имали, макар и ограничен, но все пак достъп до информация. Затова тя е ценена изключително
много. За да се разшири притокът на информация, в началото на миналия век у нас започва
преписването на книги на брайл. Времето, когато брайловите книги бяха само в един екземпляр,
продължава до 90-те години. Дотогава информацията чрез брайл се допълва и от брайловите
периодични издания.
С развитието на новите технологии достъпът до информация се разширява и започва отливът от
брайловото четене и писане. Говорещата книга дава възможност за по-бърз и лесен достъп до
художествената литература и така брайловата книга отстъпва. Хората без зрение започват да заместват
брайловата плоча и шилото с диктофони. Електронните книги и интернет са още по-привлекателни и
удобни. Желаещите да учат брайл постепенно намаляват и така от групово обучение по брайл то се
превръща в индивидуално.
Независимо от това, ползите от БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ са безспорни.
Въпреки че читателите на брайловата литература вече не са много, брайловото писмо си остава все
така жизнено необходимо за мнозинството от хората без зрение. За тях то означава пълноценен и
осмислен живот, означава по-голяма самостоятелност и независимост в основни жизнени сфери –
образование, ориентиране и мобилност, общуване, бит и игрова дейност.
Като човек, владеещ брайл, искам да се спра на ползите от брайловото писмо. Хората, които са
свикнали да пишат и четат по този начин, не могат да се откажат да го ползват, независимо от новите
информационни технологии. Особено ценен помощник е то за незрящите, които живеят сами или без
виждащ човек в семейството.
Със самозалепващите етикети могат да се надписват толкова много неща – бурканчетата с подправки,
бурканите с консерви за зимата, боите за обувки, червилата, дезодорантите, лаковете за нокти, книгите
от домашната библиотека, компактдисковете и всичко, което е необходимо. Могат да се сортират
документите в класьори, разпределени в джобове с брайлови бележки в тях.
С помощта на брайловото писмо могат да се записват готварски рецепти, модели за ръчно плетиво,
телефони и адреси, да се водят бележки и кореспонденция с приятели. Вярно е, че всичко това вече
може да се прави с компютрите, таблетите, смартфоните и дори със специални устройства, но едното в
никакъв случай не замества другото, а те взаимно се допълват.
Убедена съм, че и картоиграчите също са дълбоко признателни на 16-годишния френски юноша. Не
трябва да пренебрегваме също помощта, която получаваме чрез брайловите надписи на опаковките на
лекарствата. Това неоспоримо ни дава самостоятелност и още една причина да учим брайл.
В много обществени сгради в чужбина, а вече и в някои у нас намираме брайлови надписи в
асансьорите. Така незрящият човек може самостоятелно да натисне необходимия бутон. Указателните
брайлови надписи на железопътни гари, автогари и летища несъмнено подпомагат невиждащите
брайлово грамотни пътници.
В много от световните хотелски вериги, а в последно време и в по-малките частни хотели номерацията
на стаите се изписва паралелно и с брайлови цифри. Така незрящите брайлово грамотни хора могат
лесно да се ориентират и намират нужната им стая.
Разнообразна и актуална информация получаваме все още и от брайловия периодичен печат. При
четенето на брайл участват повече анализатори. Лесно може да се направи бърз преглед на текста, да
се варира напред и назад по него и да се продължи. Ползите от владеенето на брайл могат да се
допълнят не на последно място и от професията на коректорите и редакторите. В тяхната работа
незаменим помощник са брайловите дисплеи, независимо от високата им цена, която ги прави
по-малко достъпни. Чрез тях коректорът получава пълна информация за текста и това спомага за
по-голяма прецизност в работата му.
Новите технологии разширяват възможностите за подобряване на достъпността на слепите до стоки и
обществени места и улесняват по-широкото въвеждане на брайлови надписи. Всичко това предизвиква

отново необходимостта от изучаване на брайл.
От дълги години се произвежда брайлова плоча с възможност за двустранно писане на листа. Като
осъвременен неин вариант преди няколко години бе представен един уред за писане, представляващ
едноредова плоча, през която листът се превърта с помощта на валяче. Удобството за привържениците
на този традиционен метод на писане е, че откъм задната страна на листа точките са изпъкнали, а
връхчето на шилото е с вдлъбнатина. По този начин пишещият не използва огледалния начин на
писане, а изписва текста директно – така както той ще бъде прочетен. Удобството на този прибор е и
във възможността за моментална проверка на текста.
С въвеждането на компютрите се откриват нови възможности за брайловия шрифт. Чете се
непосредствено чрез тактилен дисплей. Отделният знак има осем точки, които могат да представят 256
комбинации. Това позволява изписването на множество допълнителни знаци, влизане в мрежите, в
електронните библиотеки, в дигиталния текст.
Успехът и кариерата на много реализирали се незрящи хора се дължат на две неща - технологии и
брайл. Това може да прозвучи странно за мнозина, дори и за някои незрящи и слабовиждащи, защото
брайлът и технологиите често се описват като врагове. Много защитници на брайла обаче твърдят, че
именно брайловата грамотност е ключът за осигуряването на трудова заетост и устойчиви средства за
препитание на незрящите. При ниво на безработицата сред слепите от над 70% мнозинството
(приблизително 80%) от онези, които имат работа, имат нещо общо помежду си - те четат на брайл.
За Джордин Кастър, която е незрящ инженер специалист, брайлът е решаващ за новаторската й работа
в Apple. Тя настойчиво отстоява, че технологиите са допълнение към брайла, а не негов заместител:
- Ползвам брайлов дисплей всеки път, когато пиша програмен код - казва тя. - Брайлът ми позволява да
зная как точно изглежда кодът.
Когато програмира, тя използва съчетание от математически и текстов брайл. Джордин дори заявява,
че въпреки огромното присъствие на технологии в живота й, тя все още предпочита да чете на брайл
дневния ред на работните срещи.
Ново и безспорно удобство за брайлово грамотните незрящи потребители на Аpple е възможността за
набиране на текст директно от дисплея на телефона посредством така наречения "брайл скрийн инпут"
(метод за набиране на брайл). Този начин на писане улеснява и ускорява процеса, а също така
поддържа нивото на брайлова грамотност у незрящите потребители, като им дава възможност
директно да въвеждат брайловите символи.
Изучаването на брайловата азбука е от основно значение за слепите деца, помагайки им да достигнат
ниво на грамотност - конкурентно на своите зрящи връстници. Екип от лабораторията за иновации към
Харвардския университет (HIL) е разработила нова система, която позволява всеки сам да се научи да
използва брайловото писмо без необходимост от специално обучен преподавател.
Едно от предизвикателствата, с които педагозите се сблъскват при преподаването на брайлово писмо
на повече хора, е, че процесът отнема много време. Екип от учители и технологични специалисти от
HIL са се справили с този проблем, разработвайки устройство, наречено The Read Read. Това е първата
система, която позволява на всеки да научи брайл самостоятелно.
Устройството се състои от реагиращи при допир плочки, всяка от които съдържа брайлова буква, и при
докосване задейства аудио файл със звука на буквата. Когато няколко плочки се подредят една до
друга, потребителят, докосвайки брайловите букви, може да чуе думата. Ученик с аутизъм, който
преди това не можел да разбере езика на брайловото писмо, успял да научи буквите от А до J (10
букви) след само две 20-минутни сесии. Засега устройството работи само на английски език.
В процес на разработване и тестване е едно изобретение, което учените от Харвард са нарекли
препрограмиращ се брайл. То би позволило отпечатването на няколко страници текст само върху един
лист от тънка еластична материя. Ако изобретението докаже ефективността си, в бъдеще това би
спестило тонове хартия и би улеснило незрящите, които предпочитат този традиционен начин на
четене.
Една от последните новости в брайла е, че британска компания пуска на пазара брайлов електронен
четец за незрящи хора, който би трябвало значително да подобри техните възможности за четене.
Копие на Библията може да отнеме около 1,5 метра пространство на рафта. Британската фирма Bristol
Braille Technology обаче се надява да промени това с Canute 360 - тяхното устройство, което наричат
"Kindle за незрящи". Те твърдят, че това е първият многолинеен електронен четец на брайлово писмо в

света, показващ девет реда брайлов текст наведнъж или около една трета от страница с обикновен
печат. Това означава, че трябва да се натиска бутонът за напред за всеки 360 символа.
Всеки текст, преформатиран в брайлов код, може да бъде изтеглен на Canute, така че потребителите ще
имат достъп до множество материали за четене.
Окончателният прототип на Canute е с цена, подобна на лаптоп от висок клас.
Преди време се появи и новината за изобретяването на таблет за незрящи. Това трябваше да
представлява таблет с брайлов дисплей, разработен от екип с българско участие, но този продукт не е
реализиран на пазара, поне до момента.
От няколко години вече съществува умният часовник dotWatch, който работи в тандем със смартфони
както под Аndroid, така и под IOS. Той е създаден от малка южнокорейска компания. Устройството
подава информацията чрез брайлов шрифт. На "дисплея" на този часовник едновременно могат да се
изобразяват 4 символа, по 6 точки всеки от тях, при честота на обновяване от 1 до 100 пъти в секунда в
зависимост от подготовката на конкретния човек.
На миниатюрния брайлов дисплей, релефно, с брайлов шрифт незрящите потребители могат не само да
проверят колко е часът, но и да прочетат името на входящо повикване, както и текстови съобщения.
Компютрите позволяват на потребителите да съхраняват цифрово стотици брайлови материали, които
в противен случай биха били големи и нетрайни в отпечатан вид.
Технологията е ключът към увеличаване на жизнеността на брайловото писмо чрез достъпа на повече
хора до нея.
Отдавна съществуват и портативни безжични брайлови дисплеи.
Световният лидер в производството на помощни технологии за слепи и слабовиждащи Freedom
Scientific още през 2012 г. пусна на пазара брайловите дисплеи Focus 40 Blue и Focus 14 Blue –
следващо поколение брайлови дисплеи Focus.
Иновативният Focus 40 Blue е почти с 40% по-малък и по-лек от предишния модел, но включва дори
по-големи възможности, например по-елегантна брайлова клавиатура. Освен това той е по-малък и
по-издръжлив.Това е устройство с пълноценен брайлов интерфейс. Клавиатурата е създадена така, че
да бъде максимално удобна, за да се ползва дълго време за бързо и прецизно четене на брайл. 40-те
брайлови клетки ви позволяват да извършвате сериозна работа на компютъра си, малкият му размер и
Bluetooth връзката го правят чудесен за свързване с широка гама мобилни устройства, така че можете
да пращате и получавате текстови съобщения и електронна поща на смартфона си, докато пътувате.
Джобният Focus 14 Blue е мъничък, но мощен 14-клетков брайлов дисплей с пълна 8-клавишна
брайлова клавиатура и всички възможности на Focus 40 Blue.
Двата дисплея имат Bluetooth и USB връзка и са напълно съвместими с JAWS BrailleIn, програма за
въвеждане на брайлов краткопис (Contracted Braille) в много приложения за Windows.
Все по-широко разпространение сред незрящите брайлисти добива брайловата клавиатура, наречена
ВraillePort, разполагаща с блутут връзка към всякакви устройства. Това устройство е продукт отново
на британската компания "Bristol technologies". То представлява стандартна брайлова клавиатура с 8
клавиша, чрез която набраният текст се появява като обикновен на устройството, с което е свързана –
компютър, лаптоп или смартфон.
Orbit20 представлява също брайлова клавиатура, но и с брайлов дисплей, разполагаща и със слот за
SD-карта и блутут връзка. Създаден на това устройство документ може да бъде пренесен и съхранен
върху картата памет.
Braille sense polaris е практически брайлов нетбук без визуален дисплей. Той работи под Андроид, има
брайлова клавиатура, брайлов дисплей, блутут връзка и възможност за самостоятелна връзка с
интернет.
За разлика от него устройството BrailleNote touch има сензорен екран и също работи под Андроид.
Съществуват и други подобни иновативни устройства, но всички те са разновидности на
гореспоменатите, а целта им е една – улесняване на незрящите хора в ползването на съвременните
технологии посредством брайловото писмо.
Друга полезна иновация е многоредовият брайлов дисплей.
Новата пневматична технология ползва течност или въздух, което позволява свиване и разширяване на
елементите на системата. Така се образуват изпъкнали точки по дисплея, които съставят брайлови
знаци. Целта е да се постигне изписването на цяла страница наведнъж.

Всички тези технологични новости за пореден път доказват значимостта на брайловото писмо и
необходимостта от него в живота на незрящите хора.
Още едно доказателство за необходимостта от изучаването и ползването на брайл е наличието на
множество услуги, предоставящи транслирането на дигитален текст в брайлово кодиране за печат.
Пример за това е онлайн платформата RoboBraille.
Платформата е напълно достъпна за потребителите на повече от 15 езика и предоставя услуги,
свързани с конвертиране на всякакви формати текстове. Според индивидуалните желания на
потребителя труднодостъпни за четене документи могат да бъдат конвертирани в аудио, чист текстов
формат, както и в кодове за брайлов печат. Целта е да се създаде практически неограничен набор от
достъпни за всеки нуждаещ се материали.
Брайл услугите, които roboBraille предоставя, се изразяват в транскрибирането на документи в и от
контактно и безконтактно брайлово писмо в съответствие с брайловия код на датски, британски
английски, американски английски, италиански, френски, гръцки, немски, исландски, норвежки,
португалски, словенски и испански. Документите могат да бъдат допълнително форматирани,
страниците да се номерират и да бъдат предоставени в готов за отпечатване вид в различни дигитални
брайлови формати. Езиковите пакети на услугите непрекъснато се обогатяват. Неслучайно на
множество места по света – публични библиотеки, университети и така нататък, вече съществува
услугата сканиране и отпечатване на брайл на учебна, справочна и художествена литература. Защото,
особено що се касае до научаването и възприемането на информация, за слепите хора познанието си
остава най-достъпно чрез четене и писане на брайлов шрифт.
Изнесените дотук факти подкрепят тезата, че брайловата грамотност е истинската грамотност за
слепите и не може да бъде заменена по никакъв начин.
В света има шест хиляди езика и повече от сто азбуки. Брайловият шрифт е пригоден за всички тях - от
латинската азбука до китайски и арабски писмености. Брайловата система е универсална и способна да
изразява вокалните и писмените знаци. Известно е, че има текстове, които се четат отдясно наляво,
както и такива, които се четат отдолу нагоре - брайловото писмо се чете на всички езици по един и
същи начин. За това спомагат двете конференции – от 1878 г. и от 1950 г., по време на които се
уточнява и уеднаквява брайловата система. Същото се отнася и за нотописа.
Брайловото писмо е гениално откритие. То дава пълноценна грамотност и служи за самостоятелността
на незрящите като пълноправни граждани. Ние сме тези, които трябва да настояваме за приемането на
брайловата азбука като равностойна на азбуките на хората с нормално зрение и така няма да се
чувстваме дискриминирани.
Марина ПЕТКОВА

Изкуствено око може да помогне на слепи да прогледнат отново

Учените работят върху изкуствените очи от години, но имитирането на формата и поведението им
представлява голяма трудност. Списание "New Scientist" съобщава за нов пробив в дизайна, който
може да позволи създаването на ефективно механично око.
Наносензор, разположен върху полусферична мембрана от алуминиев оксид, служи като ретината,
докато проводниците, образувани от течен метал (евтектична галиево-индиева сплав), възпроизвеждат
нервите, изпращащи сигнали за по-нататъшна обработка. Това е само най-общото описание на
механичното око.

Екипът зад постижението от Хонконгския университет за наука и технологии е публикувал своя труд в
научния журнал "Nature".
Учените са постигнали не само козметично сходство между формата на истинското и изкуственото
око. Нанопроводниците са по-плътни от фоторецепторите в истинско око. Оказва се, че при
изкуственото око времето за реакцията на зеницата на светлина е по-бързо от истинското. Освен това
то вижда в целия светлинен спектър.
Пред изкуственото око обаче има още дълъг път. Диагоналният ъгъл на видимост от 100 градуса не е
достатъчно широк, колкото този на нормалното зрение (130 градуса). Разделителната способност е
едва 100 пиксела, което е твърде малко. Най-големият проблем е, че производството е скъпо и бавно.
Има риск и материалите да загубят ефективност с течение на времето.
Пред технологията, наричана разговорно "киборгско зрение", има голям потенциал. Достатъчно
усъвършенстване може да доведе до импланти, които възстановяват напълно зрението, запазвайки вид,
сходен до този на истинските очи. Възможно е хора, които никога не са виждали, да прогледнат за
първи път. Учените вярват, че един ден могат да захранват окото със слънчева светлина - така
проблемът със захранването му би отпаднал, а технологията би станала още по-лесна за употреба.
Според някои футуристи след време хората може доброволно да заменят истинските си очи с
изкуствени. Това би могло да им позволи някои свръхспособности, като виждане в тъмното, на голяма
далечина и други. Полза от подобни разработки биха имали и военните.
Много антиутопии обаче също се занимават с въпроса. Изкуствените очи не биха били еднакво
достъпни за всички. Възможно е те да създадат ново разделение между богати и бедни.
Ювал Ноа Харари е професор от Еврейския университет в Ерусалим и един от най-известните в
днешно време футуристи. Според него сливането на човека и машината ще е "най-голямата еволюция
в биологията". Според него от новите възможности ще се възползват богатите, които след 200 години
може да са се отделили в нова богоподобна раса, разполагаща с технологично безсмъртие и
суперспособности.
Други споделят притеснения за по-голям контрол над индивида. Както днес е възможно разговорите
ни да бъдат подслушвани, а трафикът ни онлайн да бъде проследяван - дали след време някой друг
няма да гледа от нашите очи, питат скептиците.

