IN MEMORIAM В памет на Асен

Когато изкарвахме заедно годишния си отпуск на морето през юли, и през ум не би ми минало,
че само след три месеца този човек ще ни напусне завинаги. А на 24 юли отбелязвахме 70-ия му
юбилей, който беше през април, но Алтънов държеше да почерпи, макар и по-късно.

Такъв си беше той – обичаше да се събира с хората и да се радва на компания от приятели. Обичаше
много и кафе, задължително с мляко и без захар.
Интересен човек беше нашият Алтънов – много работлив, напорист, донякъде и малко конфликтен и
докачлив, но и много лесно раним, горд и изключително отдаден на каузата, на която беше посветил
последните тринадесет години от живота си. За него благото на слепите хора стоеше на първо място,
понякога дори преди семейството му. Като питбул беше, когато трябваше да се свърши работа – като
захапе, не пускаше, докато не постигне това, за което се бореше.
Благодарение на тези си качества, Асен успя да извади софийската организация от безвремието, в
което вегетираше, и създаде здрави връзки с всякакви възможни администрации и инстанции. Как го е
постигал – само той си знае…
Няма да изброявам всички придобивки, които той успя да организира за слепите софиянци, защото
списъкът е много дълъг.
Не зная как, но Алтънов успя тотално да реанимира софийската регионална организация, спечелвайки
си едновременно с това както множество приятели, така и врагове. Неспокойният му дух беше и
причината за неизчерпаемата му енергия и упоритостта, граничеща на моменти с инат в добрия смисъл
на тази дума.
Господи, все още не мога да осъзная, че сега говорим за Асен в минало време… Още не приемам, че на
25 октомври множество хора – около 100, му показахме уважението и благодарността си, за жалост,
изпращайки го в последния му земен път.
Кой всъщност е Асен?
Асен Исаев Алтънов е роден на 14 април 1950 г. Завършил е средно образователно училище гара
Подкова и Медицински колеж "Йорданка Филаретова" София - професионален бакалавър. Той е член
на Съюза на слепите в България от 1968 година.
От 2007 г. и до кончината си е председател на РО София. От 2011 г. е член на УС на ССБ.
През последните 13 години имах възможността да контактувам с него много често и да се убедя в
неговата инициативност, всеотдайност и плам, с които довеждаше докрай всичко, с което се
захващаше.
Покрай различните, организирани от Асен, екскурзии и колективни почивки у нас и в чужбина,
културни и спортни мероприятия ние някак неусетно се сближихме и изградихме едно честно и
искрено приятелство.
Въпреки че и двамата сме от хората, които не търпят критика, че понякога сме имали сериозни спорове
и дори кавги на служебна тема, това не е променило доброто ни отношение един към друг. Та нали
казват, че в спора се ражда истината, а никой от нас не е светец.
Смъртта, тази проклетница, го открадна от света на живите много внезапно и остави всички ни в шок.
Но явно Бог е решил, че времето на Асен Алтънов на грешната ни земя е изтекло и че непримиримият
му дух вече има нужда от малко покой.
На 23 октомври 2020 г. на небосклона изгря още една звездичка и зная, че ако я потърсим с поглед, тя
непременно ще ни намигне.

Почивай в мир, председателю и приятелю Алтънов! И ако ни е писано някога да се срещнем

отново, където и да е това, може би ще ни разкажеш какво още си бил планувал, за да живеят
така обичаните от теб незрящи хора по-комфортно и по-красиво. Жалко, че тук, на земята, не
успя да видиш плодовете на последното си начинание, но сигурна съм, че ще ги видиш оттам, а
живущите в софийския комплекс на слепите много дълго ще споменават името ти с обич и
благодарност.
Поклон пред паметта ти!
Марина ПЕТКОВА

ГЛОБУС Националната федерация на слепите в САЩ на 80 години

проф. дпн Владимир РАДУЛОВ
Сигурно е, че няма да стигнем американците, но по отношение на възникването на движението
на слепите има с какво да се гордеем. Близо 20 години преди САЩ у нас Дружеството на
българските слепи практически започва да има водеща и донякъде обединяваща роля.

Както в Западна Европа, така и в Америка първо се появяват организации за слепи: 1853 Американската асоциация на преподавателите на слепите, 1871 - Американската асоциация на
инструкторите на слепи, съставена предимно от администратори в училищата за слепи, 1879 Американската печатна къща за слепи, 1896 - възпитаници от няколко училища за слепи обединяват
усилия и откриват Американската асоциация за висше образование и общо подобрение на слепите
хора, която има тясно професионални интереси, 1906 - организацията "Фар", 1915 - Америкън брайл
прес, 1921 - Американската фондация за слепи. Началото на истинското движение на слепите в САЩ
се полага в 1934 г., когато в щата Калифорния слепият учител по математика Нуел Пери създава
първата щатска организация на слепи. Скоро след това подобни организации възникват и в други
щати. Основните причини за потребността от организационно обединение са необходимостта слепите
сами да поемат отговорността за съдбата си в свои ръце, трудните икономически условия, въпреки
създадената в 1938 г. система от малки специализирани предприятия под наименованието
"Национална индустрия за слепи", и ширещите се обществени предразсъдъци. На 16.11 1940 г. в град
Уилксбъри (Пенсилвания) в хотел Редингтън 16 интелектуалци, представители на 7 щатски
организации, инспирирани от двадесет и девет годишния проф. д-р Джакобус Стенброек, приемат
декларация за създаването на единна организация на слепите в САЩ, наречена Национална федерация
на слепите. Тя обединява на доброволен федеративен принцип щатските организации. Днес в нея
членуват 52 регионални организации, включително от окръг Колумбия и Пуерто Рико. За първи
президент е избран блестящият учен в областта на конституционното право проф. д-р Дж. Стемброек
(1911–1968) от Калифорнийския университет. Представеният в тази статия анализ на дейността на
федерацията е резултат от проучените годишни доклади в периода 2000–2020 г., редица статии в
специализираните издания и трите посещения на автора в САЩ.
Националната федерация на слепите има проста организационна структура. Неин върховен орган е
годишната национална конвенция (общото събрание), в която всяка щатска организация на слепите
има право на един глас. Конвенцията на всеки две години избира ръководни органи: президент, първи
и втори заместник, секретар, касиер и дванадесетчленен борд на директорите с председател. 6 от

членовете на борда се избират на четна и 6 – на нечетна година. Бордът на директорите изпълнява
организационни, административни и контролни функции. Седалището на организацията е в Балтимор.
Интересно е, че всяка година на националната конвенция се канят като лектори известни незрящи
учени, което я превръща в многолюден сериозен форум по въпросите на рехабилитацията, социалното
дело и трудовата заетост. С изключение на лицата с право на глас всички желаещи участници поемат
своите пълни разноски. Поради пандемичната обстановка за пръв път националната конвенция през
2020 се проведе онлайн със 7225 участници.
Още със своето създаване възприетото мото на организацията е "Да живеем живота, който искаме".
Ръководни принципи в нейната дейност са: слепотата е само една физическа характеристика, която не
определя перспективите на личността, слепите хора имат неотменно право на независимост, слепите
хора имат еднакъв капацитет със зрящите и само самите слепи хора могат законно да говорят за
слепите.
Печатен орган на федерацията е създаденото в 1957 г. месечно списание "Брайлов монитор", днес
публикувано на брайл, плоскопечатен шрифт и онлайн. В 1981 се появява списание за родителите на
слепите "Бъдещи отражения", а в 2010 г. се създава тримесечното научно издание "Списание за
слепота, иновации и изследвания – теория и практики".
В своето развитие Националната федерация на слепите в САЩ преминава през 4 фази:
1. Взаимно убеждаване на слепите в тяхната собствена стойност и организирането им. Тук се дава
първият тласък на рехабилитационните програми и опити за трудова заетост.
2. Борба за признаване и приемане на слепите от всички съществуващи социални и рехабилитационни
агенции. Това е времето в края на 50-те и началото на 60-те години на XX век, време на агресивно
настояване за качествена трудова заетост и нови социални политики.
3. Борба за разрушаване на обществените бариери. Тази фаза е свързана с формулиране на съвременно
разбиране за слепотата, промяна на законодателството, бурно развитие на рехабилитацията и начало на
компютърните технологии от средата на 60-те години до края на 70-те години.
4. Разширяване на границите на стойността на слепите и равноправно участие във всички сфери на
обществото.
Важна методологична основа, осигуряваща голяма част от дейността на федерацията, е откритият през
2004 г. научно-изследователски институт по проблемите на слепотата, който носи името на известния
незрящ учен проф. Кенет Джърниган. В сътрудничество с няколко авторитетни американски
университета се осъществяват изследвания в областта на социалните, рехабилитационните и
професионалните проблеми на зрително затруднените като: отношение към слепотата, качество на
живота, иновации в брайловото ограмотяване, нови технологии и услуги, невизуално интерпретиране
на околната среда и други. При института функционира консултативен съвет за научни изследвания.
Към федерацията съществува и академията БЕЛ, която организира голямо разнообразие от летни
курсове за различни практически умения с хора от всички възрасти.
Известно е, че от 1900 г. САЩ са родината на интегрираното обучение, като мнозинството зрително
затруднени деца се обучават в масовите училища. Въпреки това, в страната има 49 училища за слепи,
които функционират главно като диагностични центрове за оценяване на интегрираните ученици. По
повод пандемичната криза в момента федерацията организира множество курсове за дистанционно
обучение. Ясно е, че една от слабостите на интегрираното обучение е, че в обикновения клас
незрящите не усвояват пълноценно брайловото писмо. За да се преодолее този проблем, към
Националната федерация на слепите (НФС) се организират двуседмични летни курсове, в които освен
брайлова грамотност учениците получават допълнителна подготовка по полезни умения и при нужда –
мобилност заедно със спортни игри и развлечения. Предлага се възможност за безплатно снабдяване с
брайлови плочи и шила. Много интересно състезание е бързото броене и сортиране на монети в
присъствие на банкови чиновници. Подобен проблем съществува и у нас, където са налице достатъчно
дневни центрове, които срещу допълнително финансиране могат да помогнат. Националната
федерация на слепите прави един много революционен пробив, изразен във възможността слепите да
навлязат в инженерните науки благодарение на новите технологии. През 2017 г. 59 ученици са
включени в програмата СТЕМП в университета "Томпсън". През 2018 г. започва инженерен проект на
стойност 2 милиона долара, чрез който 10 младежи изучават инженерен дизайн, проектиране и
изграждане на модели.

Независимо от широката мрежа от рехабилитационни центрове на организациите за слепи в САЩ,
НФС издържа мрежа от дневни и 3 интернатни рехабилитационни центрове в щатите Минесота,
Колорадо и Луизиана. Индивидуалните програми на клиентите в трите центъра са с продължителност
от 6 до 9 месеца, тъй като кратките курсове не дават добри резултати. В 1943 г. Америка става родина
и на мобилността. В противоречие с Европа американските специалисти са на мнение, че мобилността
следва да започва от ранна детска възраст с така наречените детски бастуни, което е спорно. Слепите,
които не могат да си купят бял бастун, от 2009 г. могат да го получат безплатно от НФС след
процедура за кандидатстване.
По настояване на федерацията през 1964 г. Американският конгрес приема резолюция, определяща 15
октомври за Ден на осведомеността за белия бастун, като акцентът се измества от безопасността към
независимостта. В Деня на осведомеността за белия бастун се устройват демонстрации за умело
движение с бастуна по улиците на големите градове, разпространяват се листовки и се прожектират
филми. Октомври е определен от федерацията за месец на слепите.
Дори и в най-напредналата страна проблемът с трудовата заетост на незрящите не е решен. В началото
на 50-те години на миналия век само 3% са имали пълна заетост, през 70-те години се наблюдава скок
към 30%, а днес - 35%. Въпреки множеството форми на непълна заетост, мнозинството от слепите в
САЩ разчитат на месечна парична компенсация за зрително увреждане, която изглежда е достатъчна,
защото няма стимул за търсене на работа. Това е странен, но сериозен проблем. НФС отхвърля
защитената трудова заетост като дискриминираща и се обявява за конкурентна заетост. Програмите за
трудова заетост фокусират главно върху умения за търсене на работа, участие в интервю и адаптиране
към работното място, но в момента се отдава голямо значение и върху уменията за неговото запазване.
За да се помогне в професионалната кариера на ученици и младежи, федерацията е създала мрежа за
наставничество (менторство), чрез която професионално успели незрящи поемат лично наставничество
на ученици, студенти и младежи чрез съветване, инструктиране и споделяне на опита. Няма причини
това да не се случи и у нас.
Социалната политика на федерацията е насочена към подобряване на качеството на живота на слепите
в САЩ. От 2002 г. незрящите могат да гласуват с машини, но мнозинството предпочитат гласуване по
пощата. Всички зрително затруднени имат реален електронен достъп до над 500 национални и
международни вестници и списания, достъп до всяко едно ново телефонно приложение, до тестовете в
училищната система и университетите и множество говорещи битови прибори.
Истинска гордост на НФС са двата технологични центъра. Откритият в 2014 г. Център за невизуален
достъп до върхови постижения предлага експертни познания, най-добри практики и ресурси за
ефективен достъп до информация и услуги. Международният брайлов и технологичен център е
своеобразна комплексна технологична база за оценка, демонстрация и обучение върху най-добрите
практики в областта на специалните технологии. В магазините на федерацията на конкурентни цени се
предлагат безброй устройства с електронен безкнижен брайл и синтетична реч. Брайловото писмо
влиза в САЩ от Бразилия през 1860 година. През 2019 г. е разработен нов брайлов дисплей с 360
клетки, разположени в 9 реда по 40, чрез нова технология и много по-ниска цена.
В НФС функционират над 25 вътрешни организационни структури и отдели като: Национална
организация на родителите на слепи деца, Национална асоциация на слепите педагози, на слепите
съдии, на рехабилитационните специалисти, на ветераните и други. Сред множеството отдели можем
да отбележим: обществена заетост, компютърни науки, инженерни науки, отдел за младежта, писатели
и много други. Федерацията е учредила много престижни годишни награди. Една от
най-авторитетните е наградата "Болотин" на името на слепородения Якоп Болотин (1888 – 1924), успял
да завърши медицина. Има награда за нови технологии за сляп педагог на годината, за изключителен
учител на слепи и други.
Освен от мощни национални фондове НФС се финансира и от силната американска
благотворителност. Според своя принос спонсорите на федерацията се подреждат в строга йерархия,
като се делят на: платинени, златни, сребърни, бронзови и спонсори на белия бастун. Първият вторник
от месец декември е обявен за инициативата "Дарителски вторник", в който федерацията получава
дарения в пари, предмети и имоти. Постъпилите обществени дарения за 2019 г. са на стойност 27
милиона долара.
Верен на принципа за научна добросъвестност, не мога да пропусна някои спорни и дори погрешни

политики на НФС, изразени в надценяване на социалния смисъл на понятието "сляп" и
терминологичното му затваряне. Много често звучи изразът "Ние слепите! Ние слепите!", придружен
от агресивен тон. Недостатъчно ангажиране с групата на слабовиждащите, зрителната рехабилитация и
лицата с множество увреждания. Не се отрича паралелното използване на слабото зрение и другите
сензорни канали, но често полезните умения се назовават като умения за слепота. Ненужно
противопоставяне спрямо организациите за слепи.
В годините 1961 – 1965 федерацията изживява дълбока криза, произтичаща от силно фракционно
разделение между членовете. В 1964 г. НФС инициира създаване на Световната федерация на слепите,
която не издържа проверката на времето и обединявайки се със Световния съвет за благополучие на
слепите в 1984 г. възниква Световният съюз на слепите.
Въпреки всичко, БЕЗСПОРНО Е, че са налице ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ световни постижения, плод от
дейността на Националната федерация на слепите в САЩ. Не е важно да разполагаш само с много
пари, по-съществено е как и за какво ги харчиш. Намеквам за нашия съюз преди 1989 година.
Вярна на американското дългосрочно планиране, НФС гледа далече в бъдещето. Федерацията настоява
за реален електронен достъп до всички медицински документи, регламентирано движение и достъпно
обозначаване на уличните електрически скутери, слепите герои във филмите да се изпълняват от слепи
актьори, адаптираният хокей на лед да бъде признат като параолимпийски спорт, пълен достъп до
всички банкови операции и други. Тъй като през 2053 г. САЩ ще преминат към стопроцентово
движение на безпилотни автомобили, още отсега чрез американското правителство се отправя
специално искане към производителите на безпилотни автомобили да отговарят на следните 4
изисквания за използване от незрящи:
1. Невизуална система за местоположение на превозното средство, която ще насочи слепия потребител
към автомобила и ще даде указания относно местата за качване и слизане.
2. Невизуален контрол за поддържане на навигацията, позволяващ на незрящия потребител да
програмира дестинации и да прави промени по време на пътуването, и ще предупреди потребителя за
всяка намеса, от която превозното средство може да се нуждае.
3. Контрол на достъпа до вътрешната среда: климатичния контрол, развлекателната система, отваряне
и затваряне на прозорците.
4. Предупреждения за външната среда, които ще информират слепия потребител, когато автомобилът
претърпи внезапни и неочаквани промени поради тежък трафик, препятствия или неизправности в
оборудването.
Без повече коментари - изложеното дотук е достатъчно основание да поздравим Националната
федерация на слепите в САЩ по повод нейната 80-годишнина, която тя посреща с много добро
настояще и перспективно бъдеще.

ДИСКУСИЯ Да поговорим за справедливостта

Поздравявам г-н Иван Янев за майсторското боравене с писаното слово – това е умение, мога да
кажа дори изкуство, което винаги откровено съм ценял. Поздравявам го и за интересната тема,
по която можем да поразсъждаваме – темата за справедливостта. По образование д-р Янев е
историк, аз съм икономист, а темата до голяма степен е философска, в основната си част
правна, но … да опитаме.

Според Платон, творил преди 24 века, справедливостта, която е понятие за моралната правота, се
отнася едновременно до справедливия гражданин и справедливата държава и е истинско, хармонично
отношение между страните – личността и полиса (елинския град-държава). В трагедията на Есхил
"Евменидите", поставена в средата на V век пр. Христа, богинята Атина заявява: "Съветвам своите
граждани – избягвайте безвластие или самодържавие…". Това по мое мнение би трябвало да означава
само едно – справедливост и хармонично отношение между граждани и държава може да има само при
баланс на права и задължения, защото липсата на права води до самодържавие или диктатура, а
игнорирането на задълженията – до безвластие и анархия.
Не много отдавна бях прочел интересно заключение от известен социолог, името на когото за
съжаление не си спомням, което ми направи силно впечатление, а именно, че висша категория в
ценностната система на западния човек е справедливостта, а на източния – хармонията. Това означава,
че западните общества държат повече на етиката и морала, а източните – на естетиката. И в двата
случая, за разлика от древните елини, допирната точка между двете ценностни категории липсва. Така
че, поставяйки темата за справедливостта, моят задочен събеседник се изявява от позицията на западен
човек, т.е. от позицията на един съвременен средностатистически европеец.
След като направихме тази увертюра, нека подхванем темата по същество. През 2013 г. ИК "Труд и
право" – водещо издателство за юридическа и икономическа литература у нас – издаде книга с
интересното заглавие "Прекариатът – новата опасна класа" на Гай Стендинг, професор по
"Икономическа сигурност" от Великобритания, заемал и заемащ експертни и ръководни длъжности в
редица световни институции и организации. В нея той анализира появата на една нова класа,
наброяваща милиони хора в света, с тенденции за бързо разрастване вследствие на неолибералните
политики и технологичния бум в света. Това са хора, лишени от всякаква трудова и житейска
стабилност и сигурност, хора с краткосрочна или временна работа, с несигурен доход, без ясна трудова
идентичност и перспективи за кариера, без трайна принадлежност към някаква професионална
общност, без адекватна социална и икономическа визия за живота си. Този им статус предизвиква у
тях обяснимо недоволство и гняв, което е предпоставка за политическа и социална нестабилност в
обществото и те лесно могат да бъдат привлечени и манипулирани от демагогски ляво-популистки,
религиозно-фундаменталистки или неофашистки послания. Това вече се наблюдава в Европа, САЩ и
другаде по света, а през последните години и в България.
Основният контингент на хора за новосформиращия се прекариат у нас са хора, описани в чудесната
статия на Десислава Любомирова, публикувана в бр. 7 - 8 на сп. "Зари" от тази година под заглавие
"Млади, нахални, мързеливи и необразовани, но винаги с големи претенции". Това са хора, които под
път и над път афишират своите права, но никога и никъде не говорят за своите задължения и
отговорности, много често хора със самочувствието, че са венец на творението, на които всички са им
длъжни – родителите, съпрузите, съседите, кметът, правителството и обществото като цяло, а те
просто трябва да ползват благинките на това общество, по възможност без нищо да дават.
А може би греша – тези хора също дават. В името на справедливостта дават своя принос, като трошат
пейки и кашпи, за да блокират булеварди и кръстовища, парализирайки придвижването на огромна
част от гражданите и превръщайки дворовете на къщите и подлезите в центъра на столицата в
обществени тоалетни. В името на свободното слово бълват гнусни фейкове (фалшиви новини) в
отвратително смърдящите си сайтове и посредствени телевизийки, плюят и замерят със старателно
доставяни от "благодетели" яйца, риба и домати политици, журналисти и социолози, дръзнали да
изразят мнение различно от тяхното. В името на демокрацията къртят павета и хвърлят бомбички и
бутилки или предизвикват директни сблъсъци с полицията, а в името на смяната на системата
предизвикват аварии в метрото, застрашаващи живота на пътниците. Бог да пази България, ако тези
радетели за справедливост и демокрация се докопат до власт – такава справедливост и демокрация ще
настанат, че камък върху камък няма да остане.
Тези борци против корупцията обявяват "велики народни въстания, които не са нито велики, нито
народни, нито въстания. Позната на журналистката Антоанета Титянова (не зная дали има родствени
връзки с обаятелната телевизионна говорителка от края на 80-те Татяна Титянова, починала, както се
говори, по вина на сина на Тодор Живков – Владимир) се похвалила, че нейните "младежи“ не мятали
яйца, защото струвало скъпо, а правели патаклама за 40 лева заработка. А водачите на така наречените
"протестиращи" са недоволни не от корупцията (в този акт винаги има две страни – корумпиран и

корумпиращ), а от това, че не са на трапезата, на която по думите на почетния председател на една
незалязваща от небосклона политическа сила се разпределят и консумират "порциите" от властта.
В постинга си във фейсбук, свързан с бламирането на Асен Алтънов като пълномощник на
Регионалното общо събрание на софийската РО (мир на праха му на човека), д-р Янев прави чудесен
разрез на статуса на отделните групи в организацията. По аналогия можем да направим такъв разрез и
по отношение на недоволните от днешното състояние на нещата в страната. Пионките са ясни – те
клечат всяка вечер на триъгълника на властта или стържат по стъргалото до някое кръстовище,
изпълнявайки по команда някой артистичен номер. Машите като тези от така нареченото "Отровно
трио" или "Боец" (токсичността и насилието лъхат от самите названия) умело ги "вдъхновяват" или
насъскват, надявайки се, че след евентуална промяна и за тях ще има по някое залъче от трапезата на
властта. "Чакалите" също са ясни – те са зад сцената и чакат, ако машите си свършат работата, да
дойде техният час, ако не я свършат – просто ще ги подменят.
Най-интересна е може би групата на "лешоядите" – тях можем да разделим на малки и големи. Сред
малките са адвокати без клиентела, чакащи някой "герой" от протеста да бъде арестуван, за да му
предложат услугите си, или изпратени по поръчка "независими" журналисти, тръпнещи кога ще се
събере по-прилична групичка протестиращи, за да спретнат някое интервю или репортажче, чрез което
да покажат как фалшивите новини могат да носят висок рейтинг. В тази групичка можем да наредим и
широко афишираните майки, които ги убивала системата. След като си починаха добре през лятото в
луксозен хотел край морето, продължиха да къмпингуват на жълтите павета, отначало пред Ректората,
а след това в триъгълника на властта, обградени от десетки инвалидни столове, отнети от деца със
специални потребности. Исканията им обаче не са социални, а чисто политически – просто се надяват
да се намърдат на топли местенца по министерства и агенции, ако захвърлилата функциите си на
защитник на правата на гражданите като омбудсман на републиката и захванала се с голямата
политика тяхна патронка дойде на власт.
Големите лешояди са всеизвестни – издънили се или новоизлюпени политици, огладнели и освирепели
за власт, които знаят, че трудно могат да разчитат на бюлетината като легитимно средство за достигане
на заветната цел. Те разчитат на охлокрацията (натиска на уличната тълпа), увличайки недоволни
граждани в нескончаеми протести – често доста рехави, но много кресливи. Между тях е една
несполучила кандидат-кметица, на чието законотворчество дължим своеволията на частните съдебни
изпълнители, и позната в родния си Кюстендил като сестра Галева. Същата се изяви и като
най-пламенна защитничка на кандидатурата на Пеевски за шеф на ДАНС. Нейна съратничка стана
неотдавнашно острие на левицата в парламента, основала след това партийка, която не хваща и 1% на
избори, адвокат, изтънко познаващ подземния свят. И когато клиентелата оредя – едни забягнаха зад
граница, а други влязоха на топло, аязмото започна да пресъхва и с пълна сила изригна недоволството
спрямо днешните управляващи – правителство и прокуратура.
Оригинален лешояд е телевизионерът от Плевенско с прякора "Дългия", който успя даже да
организира референдум. И когато управляващите, за да угодят на "протестиращия народ", вкараха
предложенията му в проект за нова конституция, гласът му не се чу и се спотаи на сянка. Какво можем
да очакваме от новопоявилия се идол и месия освен налагане на чалгата в музиката и в политиката.
Честно казано, лодкарят от Росенец и бивш министър на правосъдието не го разбирам – протестира
срещу реформите, които сам искаше да въведе. Но неговият коалиционен партньор, сега евродепутат
от така наречената автентична градска десница, удари дъното, сътворявайки синхронно
национал-нихилистко дуо с ексклузивната разследваща журналистка и олицетворение на върховната
справедливост и непорочност червена евродепутатка (след време същата може да се окаже клиент на
българската прокуратура). С нея инициираха резолюция-пасквил, омаскарявайки България - тази
резолюция обвинява уж само това правителство във всички земни грехове – че не признава някакво
македонско малцинство у нас и че е забранила противоконституционната ОМО "Илинден", че
дискриминира циганското малцинство, като събаря незаконните му жилища и не му строи безплатно
нови, че не ратифицира така наречената Истанбулска конвенция и отхвърля гей браковете, че
ограничава свободата на словото (смях в залата), че толерира корупцията и разхищенията и какви ли
не още бълвочи. Тази резолюция бе подкрепена с гласовете на леви популисти, зелени екстремисти и
неолиберални демагози, които за жалост формират мнозинство в новия европарламент. Показателен
пример е ирландската анархо-комунистка Клеър Дейли, пледираща да се спрат всички еврофондове за

България. Тя и нейни сънародници са закупили имоти в Поморие. Същите персони обаче отказват да
плащат полагащите се такси и данъци на общината и се държат, все едно че се намират в колониална
страна. Такива ми ти работи с рицарите на справедливостта и борци против корупцията.
По отношение на корупцията в едно свое интервю от 2010 г. видният дисидент, политзатворник по
време на соца, успял да избяга във Франция, и активен седесар от началото на 90-те години на миналия
век Петър Бояджиев казва: "Държавата не е засегната от корупцията и организираната престъпност –
тя е управлявана вече 65 години от корупцията и организираната престъпност. ГЕРБ е политическа
формация, за която нямам впечатления от лични контакти и наблюдения. Все по-дълбоко у мен се
прокрадва съмнението, че Борисов не си дава ясна сметка с какви ресурси разполагат
посткомунистическите мутанти, окопали се в двете власти – президентската и правораздавателната".
Президент на България по онова време беше социалист, а главен прокурор – син на виден член на
Политбюро на ЦК на БКП.
Та г-н Янев, когато нарича родината си коптор, би трябвало като историк да анализира генезиса на
сегашното състояние на нашата страна. Надявам се, че познава една чудесна мисъл на големия руски
писател Максим Горки: "Тези, които не познават миналото, не могат да разберат истинския смисъл на
настоящето и са слепи за бъдещето". Преди три четвърти век дошлите на власт с помощта на чуждо
оръжие национализираха по разбойнически собствеността на имотните хора, за да може след няколко
десетилетия техните деца и внуци също по разбойнически да я приватизират. Аз съм икономист, учил
съм и съм убеден, че в основата на всичко стоят икономическите интереси.
Що се отнася до управляващите - никога не съм твърдял, че са ангели небесни или света вода
ненапита. Разпределението на средствата за спортните федерации, цитирано от Иван Янев, е съвсем
показателно. За да разсея догадките му, макар че съм човек с дясна политическа визия, заявявам, че
нито съм член на ГЕРБ, нито съм някакъв симпатизант. Нито през 2015, нито през 2019 година съм
гласувал за кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив, нито за техен кандидат за евродепутат. Като
председател на една от двете пловдивски териториални организации обаче поддържах много добри
отношения с издигнатите от ГЕРБ кметове на трите района, от които са членовете на нашата
организация.
Свързах темата за справедливостта с политиката, за да потвърдя тезата на д-р Янев, че в крайна сметка
всичко е политика. Но справедливостта се оказва доста относително и обтекаемо понятие – зависи на
кой бряг на реката си или от коя камбанария наблюдаваш пейзажа. А политиката според марксизма е
концентриран израз на икономиката – никой сериозен и непредубеден икономист не може да отрече
направения от Маркс перфектен икономически анализ на съвременния му свят. Не е необходимо да
коментираме тук неосъществимите му социални утопии.
В заключение искам да се извиня на д-р Янев, ако съм го засегнал но някакъв начин – не съм имал
нищо лично. Просто, когато дебатирам по дадена тема, свикнал съм да ползвам, старая се, разбира се,
максимално цивилизовано, целия инструментариум на полемичната журналистика.
Георги ГЕНОВ

ЗА БРАЙЛИСТИТЕ Ново от Читалището

Имаме удоволствието да Ви представим реализирания от Национално читалище на слепите "Луи Брайл
1928" проект "Адаптирани книжки на брайл за незрящите, изучаващи английски език".
Проектът е финансиран от Столична програма "Социални иновации".

За всички брайлисти, изучаващи английски език, издадохме шест заглавия на брайлов шрифт:
"Alice in Wonderland" Lewis Carroll – Level B1 Intermediate,
"Peter Pan" J. M. Barrie – Level A1 Beginner,
"Three men in a boat" Jerome K. Jerome – Level B1 Intermediate,
"Lord Arthur Saviles Crime" OscarWilde – Level B1 Intermediate,
"East 43rd Street“ Alan Battersby - Level B2 Upper-intermediate,
"Jane Eyre" Charlotte Bronte – Level C1 Advanced.
Това са адаптирани книги, които ще бъдат интересни и полезни за незрящите хора, изучаващи
английски език.
Какво е адаптирана книга?
Адаптираната книга е преразказана, така че да бъде достъпна за съответното ниво на познания в
чуждия език. Обикновено тя е и съкратена в сравнение с оригиналното произведение.
За какво ми е адаптирана книга?
Адаптираната книга позволява на всеки - начинаещ или напреднал, дете или възрастен, да прочете
книга на чужд език.
Четенето е основен начин за обогатяване на речниковия запас и запаметяване на готови фрази и
граматически структури. Текстът на чужд език тренира асоциативното мислене чрез разбиране на
общия смисъл от контекста, въпреки наличието на непознати думи, а брайлът е незаменим при
изучаване на чужд език от незрящите хора.
Във време, когато се налага да ограничим социалните си контакти, хубавата книга ни предлага
възможност да се пренесем в други светове, да мечтаем, разсъждаваме и да учим. С адаптираните
книги на английски език ще усъвършенствате познанията си, докато се забавлявате. Човек с хубава
книга в ръка никога не може да бъде самотен.
Ако желаете да поръчате някоя от книгите, обадете ни се на телефон 0899103814 или ни пишете на
e-mail: nllb@abv.bg. Читалището продължава обслужването на читатели при спазване на
противоепидемичните мерки. Брайловата хартия е безопасна и не може да бъде източник на зараза от
Covid-19. Книгите се доставят до дома на читателя – за София с автомобил, за цяла България – чрез
Български пощи.
Ето и кратко представяне на всяко от заглавията:
Луис Карол, "Алиса в Страната на чудесата"
Най-омагьосващата приказка, която през 2020 навършва сто петдесет и пет години. Преди повече от
век и половина светът за пръв път бива едновременно пленен и озадачен от историята за малкото
момиченце Алиса, което пада в заешка дупка и се озовава в приказен свят, населен със странни
същества като Лудия Шапкар, Чешърския котарак, Мартенския заек, Бялата и Червената кралица. В
романа си Луис Карол остроумно смесва логично и нелогично, чаровно заиграва с думи и
пространства, майсторски разплита границата и представите за реално и нереално.
Джеймс Матю Бари, "Питър Пан"
Питър Пан е необикновено малко момче, облечено в изсъхнали листа, което не иска да порасне. То
живее заедно с феите далеч-далеч, на вълшебния остров Приказна земя. И тъй като Питър ненавижда
бездействието, на острова непрестанно кипи живот. Изгубените момчета, пиратите и индианците се
преследват едни други, русалките плуват в лагуната си и си играят с водни мехурчета, а Вълшебната
птица мъти яйцата си във водата.
Една нощ Питър Пан долита в детската стая на Уенди и братята й Майкъл и Джон. Посипва ги с
вълшебен прашец и им показва как да възседнат вятъра и да полетят заедно с него. Въодушевени,
децата го последват в Приказна земя, където ги очакват невероятни приключения. Предвождани от
дръзкия и безстрашен Питър и ревнивата фея Зън-зън, Уенди и братята й се впускат в битка със

страшни пирати, начело с жестокия капитан Хук.
Джеръм К. Джеръм, "Трима мъже в една лодка (без да става дума за кучето)"
Трима приятели и едно куче се отправят на пътешествие с лодка по река Темза. Изпълнена със забавни
епизоди, книгата е образец на английския хумор.
Оскар Уайлд, "Престъплението на Лорд Артър Савил"
Лорд Артьр Савил е млад, богат, щастливо влюбен и единственото му занимание са развлеченията. До
злощастния ден, когато на светска сбирка се натъква на един хиромант - и той му разкрива, че е
предопределен да извърши убийство. Ще съсипе ли това безоблачния му живот? Възможно ли е да го
избегне? Но лорд Артьр е джентълмен и човек на дълга - той стоически приема съдбата си и дори
решава да я улесни. Премеждията и обратите са колкото забавни, толкова и неочаквани.
Алън Батърсби, "Източна 43 улица"
Коледа в Ню Йорк. Частният детектив Нейтън Марли е нает от богата и атрактивна жена, за да върне
куфарче с бижута. Марли не вярва на жената и е прав. Скоро се оказва замесен в заплетен случай с
измама и отвличане.
Шарлот Бронте, "Джейн Еър"
Историята на едно обикновено английско момиче, което отрано познава трудностите на живота.
Останала сираче, Джейн е пратена от своята леля в интернат за сираци, известен със строгите си
порядки и жестоко отношение. Надарена с непримирим дух и силно чувство за собствено достойнство,
Джейн не спира да се стреми към свободата. Когато заема място като гувернантка в едно богато
семейство, Джейн се влюбва в господаря на имението. Любовта й е споделена, а радостта й - пълна,
докато не открива, че мъжът на мечтите й вече е женен. Озовала се на кръстопът, Джейн трябва да
вземе съдбовно решение. Кое ще надделее: гласът на разума или повикът на сърцето? "Джейн Еър" е
отчасти биографичен роман, описващ трудности, с които самата авторка се е сблъсквала. Още с
излизането си през 1847 година романът се превръща в сензация и огромната му популярност
продължава и до днес. Изпълнен с дълбока емоционалност, силна чувственост и разтърсваща страст,
"Джейн Еър" си остава един от най-великите любовни романи на всички времена.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Велико Търново

15 октомври – Международен ден на белия бастун
15 октомври е датата, която дава повод на света да се обърне към хората с нарушено зрение - хора
виждащи със сърцето и душата си, и поне за ден този свят да "погледне", образно казано, през нашите
очи. Да види куража и смелостта, които всички ние притежаваме, защото се справяме с всяко житейско
предизвикателство и с ежедневните препятствия. Примерът ни е вдъхновяващ и е заслужил искрено
признание за активната ни дейност като граждани.
По повод 15 октомври - Деня на белия бастун, дата, която в обществото е приета като израз на
съпричастност към живота и проблемите на хората с увредено зрение, ТО на ССБ във Велико Търново

с подкрепата на община Велико Търново и Лайънс клуб "Арбанаси" организира и проведе екскурзия
до исторически, археологически и културни забележителности във Велики Преслав и Шумен.
Денят започна с празнично приветствие от името на ръководството на териториалната организация
към присъстващите на събитието.
С автобуса, осигурен от Великотърновската община, посетихме обекти в Национален
историческо-археологически резерват "Велики Преслав", отразяващ древното величие на втората
българска столица. В Археологически музей "Велики Преслав" се запознахме с всички намерени при
разкопки и проучвания на територията на древния град накити, документи, печати и всякакви ценни от
научна и историческа гледна точка артефакти, съхранявани и изложени в залите и в трезора на музея.
Посетихме и Златната църква, построена на висока тераса в близост до дворците на Велики Преслав,
издигната при царуването на Симеон І (893 – 927 г.), блестящ паметник на църковната архитектура на
Първото царство и уникален паметник на българската архитектура въобще.
Отпътувахме за Шумен, където в чест на Деня на белия бастун се състоя тържествен обяд, осигурен от
Лайънс клуб "Арбанаси". Приветствие към присъстващите поднесе председателят на ТО на ССБ за
община Велико Търново Ненчо Обретенов.
В следобедните часове посетихме и разгледахме къщата-музей на Панчо Владигеров - един от
най-изтъкнатите български творци - композитор, музикант и диригент.
Съчетанието от красивата архитектура на дома и уютния му интериор, парковото оформление на
потъналия в зеленина двор и тихо звучащата музика от произведения на композитора ни потопиха в
романтична атмосфера на душевен мир и хармония.
Като следващ обект в нашата програма се запознахме с къщата-музей на унгарския революционер
Лайош Кошут, който през 1849 г. пристига с голяма група от около 500 емигранти – унгарци и поляци,
в Шумен след трагичния завършек на Унгарската национална революция.
Завърнахме се във Велико Търново благополучно и с натрупани впечатления от преживения ден.
Друго събитие по повод 15 октомври - Международния ден на белия бастун, бе организираният и
проведен от ръководството на Териториалната организация на слепите за община Велико Търново
индивидуален турнир по спортна табла. Спонсор на мероприятието беше Лайънс клуб "Велико
Търново".
Турнирът приключи при следното крайно класиране: на първо място - Димитър Станев,
на второ място - Румяна Карачорова, на трето място - Теодора Обретенова.
Медалите и грамотите бяха връчени от ръководството на Лайънс клуб "Велико Търново".
И двете събития бяха проведени с оглед препоръките за безопасност и предпазване в условията на
епидемична обстановка.
Желаем на всички здраве и благополучно преодоляване на изпитанията, през които преминаваме, за да
продължаваме да живеем!
Пенчо ВАСИЛЕВ

Момчилград

На връх Дамбалъ
В деня на белия бастун активисти на Териториалната организация на слепите - Момчилград посетиха
връх Дамбалъ. Там те си наляха лековита вода и глътнаха от чистия свеж планински въздух. Стайко

Кафов им припомни легендата за излекуваната султанска дъщеря Мастанлъ и за ритуала на 5 срещу 6
май, когато според поверието водата става лековита.
Възхищение у хората със зрителни проблеми предизвика почти вълшебната природа със стръмни
високи скали.
После по вита планинска пътека се отправихме към гроба на светеца Яран баба.
Екскурзията бе осъществена благодарение на съдействието на община Момчилград, която осигури
автобусен превоз и почерпка.
Организацията е с обновено ръководство, което бе избрано наскоро на годишно отчетно-изборно
събрание в Момчилград. Новоизбран председател стана Гюлбие Ибрам. Гласувано бе и ново
ръководство на управителния съвет - Пакизе Сеидахмед и Джуферие Мюмюн.
Стайко КАФОВ

ИЗПОВЕД Началото

Бих искал да ви разкажа за първите ми стъпки след загубата на зрението ми. Ослепях на 12 септември
1952 година. В неврохирургията на Александровска болница са търсили тумор в главата ми. Имал съм
вирусен менингит. Тази медицинска грешка променя цялата програма на моя житейски път. Мечтаех
да уча в чужбина индустриална химия. Страшният шок, който ме прониза, могат да разберат само
онези, които губят зрение от бомба.
Пребивавах няколко месеца в болницата. Безплодни останаха и опитите в очната клиника. Имах все
още болки от менингита. Излекува ме Петър Димков. Каза ми - няма да мога да ви върна зрението, но
ще оправим главоболието. Поклон пред този народен лечител!
Когато се завърнах в родната ми къща, се изправих пред тъмнината на моето бъдеще. То се беше
пренесло в душата ми. Дори не смеех да изляза навън. Съзнавах, че съседите ми ще изпитват
състрадание. Бях обзет от ужас. Нещо трябваше да се предприеме в новата ситуация. Заведоха ме при
чичо Косьо Йотевски. Той се обадил на баща ми.
Кой беше чичо Косьо? Виждал съм този изправен, строен мъж да го водят по нашата улица. Знаех,
някога е бил военен. Той и съпругата му леля Евда ме посрещнаха с радост. Сега разбирам, че са
съхранили болката си вътре в себе си, а тяхната усмивка е трябвало да бъде първата среща с мен. Това
е толкова отдавна, месеци след идването ми в Габрово. Узнали са за моето нещастие. Не знам какъв
чин е имал чичо Косьо, но той се оказа невероятен педагог. Роден е през 1895 г . Баща му е бил шивач.
Дал образование на петте си деца. Косьо е бил на 10 години, когато го изпраща в южнославянския
пансион на Тодор Минков в град Николаев в Русия. След него постъпва в Киевския Владимировски
кадетски корпус. След завършването е включен в редовете на българската войска. Преминал през
фронтовете на Междусъюзническата и Първата световна война. Никога не съм питал за причината за
неговото ослепяване. Служил е заедно с Кимон Георгиев и Дамян Велчев. Когато са идвали в Габрово,
не са го подминавали.
Чичо Косьо ми показа брайловата азбука. Подари ми плочка с шило. Показа ми как да пиша отдясно
наляво. Вкъщи аз се упражнявах. Пишех, но много трудно разпознавах думите и изреченията. Често
отивах у тях. Домакинът свиреше на акордеон. Не беше истински музикант, но искаше да ме насърчи.
Цитираше на руски Пушкин, Лермонтов. С любов ми е разказвал за Русия. Обясняваше ми, че трябва
да ме водят в природата и да правя гимнастика вкъщи. Разговорите, спомените от неговия живот и
преди всичко творбите на български и руски автори сееха в обърканата ми душа завръщането ми
отново към живота. Йотевски не беше привърженик на болшевишкия преврат в Русия. Пренасянето на
този режим в България беше в конфликт с неговото хуманно мислене. Любовта му към руския народ
беше нещо друго. Слушаше западни станции. Получената информация сравняваше с онова, което се

пишеше в България. Най-вълнуващите мигове бяха, когато ми рецитираше собствените си
стихотворения. Беше съчинил една много дълга поема за родния ни град. Учуден бях как е запомнил
толкова дълъг текст. В габровския държавен архив има запазени на пишеща машина негови съчинения.
Вили Лилков и Христо Христов в книгата им "Погубена България" са отделили три страници на
Константин Йотевски. Може би са ползвали документи от Държавна сигурност. В тях той е изразил
своя протест срещу "народната власт". Мога да допусна, че слепотата и неговото русофилство са го
спасили от преследване.
В дома му често идваше Лазар Донков. Той е основателят на забележителния етнографски музей
Етъра. Понякога носеше малки макети. Двамата с чичо Косьо обсъждаха разположението им при
вадата. Изглежда чичо Косьо бе необходим за съвети. Сега хиляди хора посещават този национален
музей на открито. В неговите основи има частица от духа на слепия Константин Йотевски.
През тази година се навършват 125 години от рождението му. Тази духовна личност е писала творби за
родния ми град, за неговото възраждане, за борците му за свобода, за руско-турска война и за подвига
на руската армия и на опълченците. Той положи първата грижа, за да повярвам отново в собствените
си сили. Поклон пред неговата памет!
Днес ние имаме рехабилитационни центрове, които възстановяват душевното равновесие на
късноослепелите. Там ги обучават на мобилност и на умения за самостоятелен живот. Мен ме научиха
слепи хора да се движа едва когато станах работник в софийското предприятие на Съюза на слепите.
Разбира се, дотогава преминах през един дълъг процес на духовно и физическо укрепване. За него
имат заслуги много хора - родителите ми, моят брат и снаха ми, най-вече сестрата на моята майка леля
Милка. Тя започна с "1001 нощ" и продължи до дипломирането ми в 11 клас. Сред тях има и една
личност, към която също бих искал да се върна в далечното минало.
В късната есен на 1953 г. у нас дойде бате Стефан Русев. Той беше приятел на брат ми от детските му
години. Напуснал дома си във Варна. Беше се развел със съпругата си. Те двамата, една красива
двойка, са идвали у нас. Жена му беше фина, нежна. Правеха ми впечатление модерните й дрехи. На
ръката й блестяха гривни. Всичко това беше различно от моята обичайна среда. Тя е била дъщеря на
началника на военноморското училище на цар Борис ІІІ. Бате Стефан го беше завършил като морски
капитан. Беше пътувал по Черно и Средиземно море. Той оставаше в една от стаите на нашия
апартамент до късна вечер. Навън беше сурова зима. Едва ли някой от младите може да си представи
днес, че има нощи, в които няма ток. Когато гаснеше светлината, ние палехме свещи. Това не спираше
бате Стефан да ми чете "Война и мир". Аз бях пленен от книгата. Да, това не беше обикновено четене.
Ние често се спирахме и разсъждавахме върху постъпките на героите. Анализирахме мислите на
Толстой. Обсъждахме чувствата и вълненията на Наташа, Безухов, преживяното от Болконски. Запазил
съм един израз на генерал Кутузов - "Всичко идва навреме за онзи, който умее да чака". Разбира се, не
пасивното очакване. Така ставаше и в моята душа – нещо се надигаше и ме зовеше към живот. Слушах
със стаен дъх бате Стефан. Следях романа и в мен възкръсваше едно друго желание – защо да се
предавам? Бях млад. В мен кипяха жизнени сили. Реших, че един от изходите в голямата ми беда е да
продължа образованието си и да придобия професия. Описал съм го в книгата ми "Сърцето вижда" в
главата "Отново на училище". Трябваше да взема 32 приравнителни изпита за VІІІ, ІХ и Х клас.
Провидението ми подаде ръка. Постъпих в последния клас на Априловската гимназия като редовен
ученик. В класа ми бяха великолепни момичета и момчета. С някои от тях дружбата ни продължава и
днес.
Бате Стефан Русев страдаше заедно с мен. С болка преживяваше раздялата с жена си. И двамата
търсехме упование в романа на великия творец. Сякаш преживявахме всичко заедно и трябваше да
поемем в живота си по един нов път. Необикновеното беше това, че докато бате Стефан е учил във
висшето военноморско училище и се влюбва в дъщерята на началника му, баща му лежи в плевенския
затвор. Дядо Петър имаше железарска работилница на нашата улица. Правил е водопроводната мрежа
на голямата къща на дядо ми. Неговото престъпление са били комунистическите му убеждения. Те
датират от познанството му с Благоев и Кирков. Баща му е герой от Шипка. Бате Стефан беше кръстен
на дядо си, опълченеца. Написал съм няколко реда в моите спомени за дядо Петър – баща му. Беше
едър, снажен човек. След национализацията през 1947 г. новата власт го прави директор на машинния
завод в града. Като приключва баланса дядо Петър изисква от счетоводителя печалбата да бъде
раздадена на всички в предприятието. Това не се е понравило на партийното градско ръководство и не

след дълго го пенсионират.
С инженерното си образование от морското училище бате Стефан постъпи в същия завод като
работник. Пренебрегнал е заслугите на баща си. Добре, че са оценили неговите качества и
способности, за да го направят след време ръководител на един от най-важните цехове. Не съм
пропускал да го поздравявам за 3 март. Повод беше не само официалният празник, но и заради
мъжеството и героизма на дядо му, опълченеца. Бате Стефан беше наследил духовната сила и доброта
на тази фамилия.
С годините разбирам какво значение са имали чичо Косьо и бате Стефан за спасението ми от
безпомощността и отчаянието. Те укрепиха надеждите и вярата ми, че не всичко е изгубено и че трябва
да се живее въпреки всичко. Те неволно са осъществили началната ми рехабилитация.
Когато изгубих зрение на 18 години, два месеца и шест дни продължих живота си в свят без образи. По
време на следването си срещнах моята съпруга Венцеслава Свещарова. Тя се превърна в моя земен
ангел, който ми даде духовна светлина. Тя бе не само моята обич, но и вдъхновителят на всичко онова,
което предприемах. Четеше ми от руски и английски. Освен преподавателската й работа във висшето
учебно заведение, грижата към децата, намираше време и за мен. Тя беше един невидим
висококомпетентен сътрудник на нашата организация. Тя бе щастието на живота ми.
Спас КАРАФЕЗОВ

ОБЩЕСТВО За саксията и мутрата

Емил ЙОТОВСКИ
Осъзнах, че не съм водил шестгодишното ми момченце нито веднъж на българското море. Не
съм му го показал. А бих искал да му покажа много неща. Бунгалата до Приморско, където като
дете съм ловял костенурки. Имаше скакалци, колкото цялата ми детска длан, и какви ли не
чудесии. Толкова невероятни, че няма нито едно електронно приложение, което да ги опише.
Бих го качил на дюните на "Каваците". Зад тях навремето имаше будка и продаваха бира и цаца.
Взимаш си бирата, цацата в една пластмасова тарелка и отиваш на дюната да си гледаш морето. Само
внимаваш да не влезе пясък в цацата, че лошо. Ако дюната беше още там, щяхме да седим горе и да си
говорим за каквото си щем.
Искам да му покажа и многото скрити заливчета между Несебър и Равда. Да си спомня (а и да се
похваля) къде съм спал под звездите. Как сме охлаждали дините в морето. И как се събират борови
иглички от съседната гора, за да си ги постелеш върху скалите да не ти убива през нощта. По-хубаво
от луксозен матрак е.
Сега там няма борова гора. Има плътна редица от хотели. Пет-, четири- и беш-ли-му-ма**атаколко-звездни, но за сметка на това – нелепи. Направо млечен път има. От млечен бетон. А заливчетата
ги няма. Усвоени са по някаква тайна програма за усвояване на всичко, което би могло да донесе
радост.
И на Силистар ми се ще да го заведа. Да седим на пустия плаж и да гледаме облаците преди дъжд. И
като завали - да тичаме в морето, защото, когато завали, водата става някак си по-топла. Да му разкажа
как водните змии не са опасни и не ядат хора, а жаби. И смоковете не са опасни. Дори са полезни,
защото, където има смокове, няма отровни змии. Мисля, че там още има водни змии, но се губят в

концесионните договори.
Един цял топъл следобед да го разхождам из стария Созопол с празните улици и надвисналите дървени
къщи. Да усещаме как мирише на чирози и море, а не на евтина китайска пластмаса.
Днес и Магистрала до морето ни има построена. Дори магистралата преминава от магистрала в
лунапарк. Чувал съм, че на моменти много забавно друса и всеки има възможност да се пребие и да
напълни новините.
А дори не сме станали повече хора. Намалели сме с почти три милиона. И преди ходехме на море. За
по две седмици – стандартно. И чужденци имаше. Нали си ги спомняте? Германци, поляци, чехи,
унгарци… Целия соц. лагер ни се изсипваше и пак имаше природа, въздух и щастие. И някак това,
което имахме, беше достатъчно. Като леглова база, говоря.
Един ден ще разкажа за всичко това на сина ми, но няма да съм му го показал. Защото как се показва
нещо, което го няма? Той ще цъка с език, както аз съм цъкал, когато майка ми ми е разказвала как в
нейното детство в Перловската река е имало рибки.
А къде са саксията и мутрата?
В малкото непретенциозно къмпингче, в което съм в момента, отскоро има сложени саксии
(изненадващо съвпада с инвазията на българи), за да не може всяка една мазна мутра да си паркира
колата, където си поиска. Саксиите са пълни с трева и пазят пространството да могат да тичат децата.
На пръв поглед – незабележимо, но някак показателно. Да се осмисли и онагледи, че съхранението на
красивите спомени започва оттук. И си струва да се покаже. Освен това сутрешната гледка на море е
по-хубава, много по-хубава от гледката на задната броня на колата на някой разпищолен дебил.

ПРОЕКТИ Витошиада

В периода 22 - 25.10.2020 се проведе онлайн обучение "Витошиада", организирано от СКИ "Витоша" с
партньорството на СУУНЗ "Луи Брайл" и с финансовата подкрепа на Столична община, по програма
за развитие на физическото възпитание и спорта, в подкрепа на инициативата "София – европейска
столица на спорта". В него се включиха 30 участници със зрителни увреждания от четирите спортни
клуба на територията на Столична община – СКИ "Витоша", СК "Успех", СКИ "Пираните" и УСК
"Болид". Това онлайн обучение беше иновация за нас и предизвика голям интерес сред
бенефициентите. Обучението се проведе в 4 раздела – физическа активност в домашни условия,
специализирани спортове за хора със зрителни увреждания, адаптирани спортове за хора със зрителни
увреждания и история на София и възможности за спортуване на зрително затруднените в столицата.
Мероприятието бе изпълнено според предвижданията. Материално техническата база, подготвените
материали от обучителите и онлайн платформата google meet, чрез която се проведоха обученията,
предоставиха перфектни условия за неговото изпълнение. Проведената викторина в края на
обученията предизвика голям интерес и много положителни емоции сред участниците, а също така
стимулира спортния им хъс и волята им за победа. Онлайн обученията спомогнаха за повишаване на
знанията и интересите на зрително затруднените, предизвикаха положителни емоции, обогатиха и
разнообразиха ежедневието на изолираните хора със зрителни увреждания.
Първият носител на купа "Витошиада" е Никола Илиев, следван от Веселин Кушнеренков и Теодор
Стоянов, а четвъртото място делят Николай Живков и Ели Кирилова - Кушнеренкова.
По проекта се изработи наръчник, който беше предоставен на бенефициентите. Той и занапред ще
бъде предоставян на хора, които имат зрителни затруднения. В наръчника са очертани основните теми
на онлайн обучението. Особена ценност при кризисното време, в което живеем, се явява разделът за

физическа активност в домашни условия. Но също и при много от останалите спортове могат да се
намерят адаптирани техники за тяхното практикуване у дома.
В тези трудни времена Спортен клуб за интеграция "Витоша", подкрепен от Столична община, намери
начин да бъде полезен на хората със зрителни нарушения. Изпълнението на този иновативен за клуба
проект показа, че въпреки новата "нормалност" са възможни инициативи, които да повишават знанията
и уменията на хората.
Екип на СКИ "Витоша"

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

СИЛАТА НА ДУХА Незрящ изминава най-предизвикателните преходи в САЩ

Автор - Дейвид ФЕРИ
Превод от английски - Иван КАРАСТОЯНОВ

През миналите почивни дни Тревър Томас внимателно крачеше с тихи, леки стъпки по едно от
любимите му разклонения на прехода през планината Апалачи – отсечка, която минава през
възвишенията Грейсон на националния парк в щата Вирджиния и е белязана от хлъзгави скали и
опасно издадени корени на дървета. Паркът привлича туристи с разкриващите се гледки към малки
подобия на алпийски върхове, обрасли с храсталаци хълмове, скални образувания и гъсти, зелени
елхови гори. За разлика от повечето любители на преходите, които се нахвърлиха на парка през
съботата и неделята, Томас разполага с мислена карта на целия път - всяко разклонение на пътеката,
рекичка или кръстопът, които могат да го поведат в грешна посока. Освен това той не видя нищо от
красотата, на която се наслаждаваха останалите посетители. Това е така, защото Томас е незрящ.
Когато хората го срещнат и спрат, за да поговорят с 46-годишния мъж със стегнато телосложение,
щека в ръка и плътно покриващи очите слънчеви очила, съпътстван от специално обучения му
лабрадор Тенил, обичайно в началото ги обзема потрес.
- Хората се втрещяват, когато разберат, че съм незрящ насред нищото – споделя Томас. – Някога го
приемах лично. После си дадох сметка, че имаше време, когато и аз не знаех, че слепите могат да
правят такива неща.
Макар уменията му в преходите значително да са се подобрили, той споделя, че за него е съвсем
обичайно да не знае къде точно се намира през около 80% от времето.
Томас винаги е бил пристрастен към ускоряващите пулса изживявания и заниманията на открито. На
3-годишна възраст започнал да кара ски по замръзналите склонове на планината Бойне в близост до
дома им в Мичиган. В края на младежките му години вече се спускал в забранените райони край Вейл
и Брекънридж в пущинаците на Колорадо. Запалил се също по карането на велосипед надолу по
планински склонове през лятото. След това се захванал и със скайдайвинг. Споделя, че обичал
скоростта и опасността.
На 35-годишна възраст обаче зрението му започнало да отслабва. В рамките на 8 месеца, докато
обмислял необходимостта да си вземе очила или контактни лещи, защото всички в семейството му
ползвали, той ослепял напълно. Докторите му съобщили, че е носител на рядко очно заболяване,
наречено атипична централна серозна хориоретинопатия, което водело до отлепване на ретината, а в
някои случаи и до слепота. Щетите били непоправими. Томас, който тъкмо бил завършил право, се
чувствал смазан. Той изпаднал в нещо, което определя като "яма от отчаяние и гняв". Но макар
зрението му да потънало в мрак, той не мислел, че е дошъл краят на дните му на свеж планински
въздух и вълнуващи изживявания, докато не поговорил с новоназначените му социални работници.
- Когато изгубих зрението си, онези, които отговаряха за подпомагането на приспособяването ми,
казваха, че повече не бива да се занимавам с такива работи, че вече не ги умея, че слепите не могат да
правят тези неща. Те настояваха, че няма какво друго да правя, освен да седя кротко и да ходя на
терапия, където срещах други гневни слепци.
Томас определя отношението спрямо незрящите като задушаващо и силно ограничително. Той
споделя, че го е било страх да излиза сам от дома му, защото непрекъснато се наранявал, тъй като не
знаел как да се ориентира в света наоколо. Тогава приятел му предложил планинските преходи като
отдушник и възможност отново да бъде на открито. Заниманието му се сторило твърде кротко и
еднообразно, но приел, защото искал да придобие някаква независимост. Той се отдал изцяло на тази
физическа дейност. Първо обходил с приятели пътеките в близост до дома му в Северна Каролина.
Препъвал се, падал и неведнъж чупил белия бастун. Нямало наръчник по планински преходи за
незрящи. Нямало брайлови обозначения за оставащото разстояние, нито пък щанд в магазините с
екипировка за хора с нулево зрение. Томас все още нямал и Тенил. Той се сдобил с нея през 2011 г.,
когато един от другарите му се обзаложил с него за преход в Колорадо. Томас се научил на всичко сам,
в движение. Например, когато решил да измине разстоянието от 3524 км през Апалачите, той прекарал
18 месеца в подготовка. Изготвил мъчително подробни указания за всеки километър от пътя и се
научил как с опипване да разпъва и сгъва палатка, сглабя и разглабя готварски принадлежности,
филтри за вода и така нататък. На 6 април 2008 г. тръгнал сам от подножието на планината Спрингър в
щата Джорджия. Ако наблизо имало други планинари, той се вслушвал в техните стъпки и се стараел
да ги следва. Когато нямало никой наоколо, четял надписите на табелите, като плъзгал ръка по
вдлъбнатините им. Ако изгубел пътя, изчаквал да мине друг човек и го питал къде се намира, за да се
увери, че се движи в правилната посока. Не било никак лесно. Падал многократно. Спрял да брои,

когато стигнал до 3000 пъти. Спукал ребра и счупил ходило. Въпреки това, изминал прехода за 6
месеца.
- Когато тръгвах, вгледах се добре в живота ми до момента и си казах, че, ако не успея, тук няма нищо,
за което да се връщам. Тогава тръгнах, просто за да си върна моя начин на живот. Никога не съм си
мечтал, че това може да се превърне в нещо, от което да си изкарвам прехраната.
Скоро след първия успех Томас изминал и прехода от 4265 км по така наречения Тихоокеански хребет.
Тогава паднал само 78 пъти. В интервю за списанието "Бакпакер" ("Раничар") той описва усещането да
стоиш на връх Уитни по следния начин: "Звукът беше невероятен. Чувствах, че се намирам в нещо
като вакуум, и знаех, че няма нищо над или около мен. Пълен простор. Хората често ме питат защо се
изкачвам, когато няма да видя какво има там. Може да не мога да зърна гледките, но мога да ги
почувствам. Използвам другите ми сетива, за да възприема планинския връх. Усещам уханията, повея
на вятъра, милувката на слънцето по лицето ми. Този връх е най-прекрасното нещо, което съм усещал
през живота ми".
Томас вече е професионалист в преходите на големи разстояния. Той получава парична подкрепа от
марки като "Клиф бар", "Мармот", "Арктерикс" и "Ахну Футуеър". Научил се е да си служи с
ехолокация, издавайки цъкащ звук с езика, което му помага да усеща заобикалящата го среда. Може да
разпознава скалисти от горски райони, както и кога пътеката минава през гора и кога през открито
пространство. Изострените му възприятия оказват благотворно влияние върху всичките му
пътешествия. През това лято той е завършил своето най-ново начинание – първото изминаване на
сляпо на колорадския преход – маршрут с дължина от 805 км през планината Роки от Дуранго до
Денвър. Профилът му във Фейсбук, който той обновява, докато пътува, е изпъстрен с публикации за
спонсорите му "Гранит Гиър" и "Ахну Футуеър". От Фейсбук дори са направили вдъхновяващо видео,
проследяващо споделеното за пътуванията му в социалната мрежа.
Томас не изминава преходите само заради парите, а и за да помага на други незрящи. Той е създал
няколко програми, които насърчават слепи деца да се запознават с живота на открито. Една от тях
свързва бой скаути с незрящи ученици в щата Масачузетс, които да работят по двойки. Друга
осигурява възможност на деца с увредено зрение да отидат на приключенски къмпинг, на който, по
неговите думи, общо взето нямало забранени неща. Ако децата искали да се спускат с лодки по реката,
организирали им рафтинг. Ако пък предпочитали да се катерят, правели скално катерене. Томас казва,
че "слепите не са слепи, докато обществото и системата не ги убедят, че са".
Следващото предизвикателство в списъка му с желани постижения е обиколка по ръба на Големия
каньон или може би изминаването на 1287 км през пустинята в щата Орегон. За Томас преходите не са
просто покоряването на върхове или изминаването на големи разстояния. Той казва:
- Не става въпрос само за гледки, без значение виждаш или не. Когато си на дълъг преход, всичко
опира до постижението и това можеш ли да се справиш със затрудненията, да поправиш счупеното
оборудване, да издържиш докрая.

ТЕХНОЛОГИИ Windows 10: Как да направим резервно копие на системата

Стефан ЦВЯТКОВ
Ако вашият компютър работи задоволително и в момента на него е инсталиран всичкият необходим
софтуер, добре би било при възникване на по-сериозен проблем да имате възможност да възстановите
системата към текущото й състояние. Тук ще ви покажа как да използвате вградения инструмент на

Windows 10, за да създадете резервно копие на системния диск, който обикновено е C. Можете да го
запишете на друг дял на твърдия диск или на външен носител.
За да създадете резервно копие на вашата система, направете следното:
1. Отворете приложението "Настройки". Най-лесно можете да го направите, като отидете на работния
плот и натиснете Windows+I.
2. Изберете "Актуализиране и защита", след това "Архивиране".
3. Отворете връзката "Към "Архивиране и възстановяване" (Windows 7)". Споменаването на тази
по-стара версия не бива да ви смущава. Причината за него е, че функционалността е наследена от
Windows 7, но работи добре и при 10.
4. В отворилия се прозорец активирайте "Създаване на системен образ". Изчакайте, докато Windows
провери възможните устройства за запазване на резервно копие.
5. Изберете къде да бъде записан системният образ и активирайте бутона "Напред".
6. В следващата стъпка се показва делът на твърдия диск, който ще бъде архивиран. Изберете "Започни
архивирането", за да създадете резервно копие на системата.
Процесът може да отнеме минути или часове в зависимост от компонентите на вашия компютър,
затова бъдете търпеливи. Върху носителя, който сте избрали по-рано, ще бъде създадена директория с
име "WindowsImageBackup". Тя ще съдържа резервното копие на вашата система.
След като завърши архивирането, ще бъдете попитани дали искате да се създаде диск за
възстановяване. Изберете "Не", след което активирайте бутона "Затвори".
За да възстановите системата чрез създаденото резервно копие, е необходимо да използвате външен
носител за инсталиране на Windows 10 (обикновено флаш памет). Можете да изтеглите инструмента за
създаване на инсталационен носител за Windows 10 на
https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10.
След като вече разполагате с такъв, направете следното:
1. Свържете го към вашия компютър и заредете интерфейса за инсталиране на Windows 10. Как да
направите това зависи от модела на вашето устройство.
2. Ако архивираното резервно копие на системата е записано на външен диск, свържете го.
3. Натиснете Control+Windows+Enter, за да стартирате екранния четец Narrator (Разказвач).
4. Изберете "Next", след това "Repair your computer".
5. В отворилия се прозорец активирайте "Troubleshoot", след това "System image recovery".
6. В следващия екран маркирайте "Windows 10".
7. Изберете системен образ. По подразбиране е маркиран най-скорошният.
8. Активирайте "Next" и следвайте по-нататъшните инструкции на инструмента за възстановяване.
Забележка: По последни данни контролният панел в Windows 10 предстои да бъде изцяло премахнат с
някое от предстоящите големи обновявания. Тъй като създаването на резервно копие на системата е
част от него, остава да се надяваме от Microsoft да не премахнат тази възможност или ако се случи, да
се предложи равностойна алтернатива.

