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Уважаема редакция,
уважаеми читатели на списание

„Звук и светлина”,
Видях това прекрасно списание преди година в рехаби

литационния център на НАСГБ в Пловдив. Полюбопитствах,

и тъй като съм незряща, помолих моята придружителка да
ми прочете няко неща. Материалите ми харесаха,

съжалявах, че списанието не се отпечатва на брайлов
шрифт, за да мога да си го чета сама. Тайничко се надявах
това да се случи някой ден.

Аз много се интересувам от живота на хората с
увреждания и в частност, на сляпо-глухите, от техните
успехи и проблеми  и списание „Звук и светлина” е източник на
тази информация. Липсваше обаче брайловият му вариант.

В слънчевата утрин на първи септември т.г. бях
приятно изненадана от пощальона. Държах в ръцете си
списание „Звук и светлина”, отпечатано на брайлов шрифт.

Не можех да повярвам, радвах се много. За владеещите
брайловото писмо и четмо това е голяма придобивка.

Веднага седнах да чета и не го оставих, докато не го
прочетох от край до край. Много ми харесаха всички
материали. Особено много ме развълнува историята на
Снежка, запазила присъствие на духа, въпреки трудностите.

Радвам се и се възхищавам на силните хора.

Щастлива съм, а надявам се и всички сляпо-глухи,

владеещи брайл, че занапред това прекрасно списание ще
достига до своите читатели с още по-актуална и интересна
информация.

финансирала проекта за оборудването на брайловата
печатница на НАСГБ, жизнено необходима за всички нас!

на председателя на НАСГБ Димитър
Парапанов, за неуморния му труд за осъществяване на
проекта!

не на последно място, и на редакционния
екип, който прави списанието с много любов и
професионализъм!

Още веднъж,

С  мил поздрав: Иванка Христова от град Левски.

-

,

и

Благодаря ви, мили хора, от фондация “Енел Куоре”,

Благодаря

Благодаря,

благодаря и да ни е честито!
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

 Поредното заседание на УС на НАСГБ се проведе в Пловдив на 22 и 23 юли. Бяха разг-
ледани множество въпроси и приети решения по тях.  
 Членовете на съвета изслушаха докладна записка от председателя на НАСГБ Дими-
тър Парапанов за дейността на асоциацията през периода между последното и настоящото 
заседание. Обсъди се и утвърждаването на нови членове на НАСГБ, отговарящи на реда и 
условията, съгласно чл. 8 от Устава. В редиците на асоциацията бяха приети  петима нови 
члена и една кандидатура не бе утвърдена, не бе приета за член на НАСГБ. В същото време, 
отново бяха приети, след представяне на нови, актуални медицински документи, четирима 
отпаднали поради неотговарящи по медицински показатели за членство нейни доскорошни 
членове. 
 Съветът разгледа и одобри представени молби за получаване на помощни технически 
средства. 
 Висока оценка от присъстващите получи организацията и провеждането на заседание-
то на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, провел се през май в 
Пловдив, докладна за което бе внесена от координатора на НАСГБ и методист към НЦРСГ 
„Хелън Келър” Светлозар Парапанов. 
 Членовете на съвета изслушаха и отчетите за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър”, на 
УС на НАСГБ, както и финансовия отчет за първото полугодие на годината. Членовете на 
УС: Тодор Радев, Соня Захариева, Калинка Ковачева, Недялка Камбурова и Димитър Па-
рапанов, както и председателката на Контролния съвет на НАСГБ Маринка Маринова, 
докладваха за провелите се отчетни събрания на териториалните организации, за които те 
бяха отговорници. Пред Тодор Радев бяха поставени задачите до края на годината да проу-
чи и съдейства за създаването на териториална организация на асоциацията в Чирпан, при 
наличието на най-малко пет сляпо-глухи членове и да лобира пред ръководството на ССБ 
за предоставянето на клуб на ТО Стара Загора  от сградния фонд на „Успех” ООД в с. Бого-
милово. 
 Бе внесена докладна за подготовката и организацията по провеждането на Осмия на-
ционален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Пловдив, 10-12 ав-
густ, включващ Осмото национално първенство по лекоатлетически дисциплини, Четвър-
тото национално първенство по канадска борба, Деветото национално първенство по шах-
мат и Първото национално първенство по спортна табла. Взе се решение за изменения на 
досегашния регламент, поради сериозни финансови затруднения. Отпаднаха фестивалът на 
художествената самодейност, общофизическите дисциплини, вместо купи и медали бе опре-
делено наградите да са морални – грамоти и дипломи, рекламни тениски и шапки. 
 Г-н Светлозар Парапанов докладва за посещението на председателя на НАСГБ Дими-
тър Парапанов в Норвегия през юни, по покана на Норвежката асоциация на сляпо-
глухите, за запознаване и проучване на опита в рехабилитацията на сляпо-глухите и прио-
ритетно на тотално сляпо-глухите в тази северна страна. 
 Председателят Димитър Парапанов внесе в съвета докладна във връзка с Постановле-
ние № 102 от 25 май т.г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с което се отнемат правата 
на сляпо-глухите за интерпретаторско-придружителски услуги. Съветът възложи на г-н 
Парапанов да продължи борбата за благоприятно решаване на този въпрос, както и за ра-
тифициране от правителството на Конвенцията на ООН от 2006 г. за хората с увреждания. 
 Членовете на УС изслушаха докладна от председателката на Контролния съвет на 
НАСГБ Маринка Маринова за проведените ревизии в териториалните организации. 
 Бе разгледана и работата на териториалната организация в Харманли, като се препо-
ръча на ръководството й да работи активно за подобряване на психоклимата  в организаци-
ята, който отдавна създава безпокойство. 
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 Редица въпроси съветът разгледа и в точка „Разни”.  Присъстващите изслушаха док-
ладна за проекто-субсидията за 2011 г. на асоциацията, като се постави пред ръководството 
задачата тя да бъде запазена в размера си от настоящата година и допълнително да се тър-
сят възможности за увеличаване на издръжката на НАСГБ. Прие се и конкретен план за 
работата през второто полугодие, като някой от предвидените мероприятия бяха:  провеж-
дането на семинар в Поморие от 28 август до 4 септември, с ръководител  – генералния сек-
ретар на Световната федерация на сляпо-глухите и на Европейския съюз на сляпо-глухите 
и председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите Геир Йенсен, с участието на то-
тално сляпо-глухи членове на НАСГБ и преподаватели на НЦРСГ „Хелън Келър”, по за-
познаване с хаптичния начин на общуване с тотално сляпо-глухите. Според възможностите, 
до края на годината ще се организира изложба на произведения на изкуството, създадени от 
сляпо-глухи и семинар за организационно-финансовата отчетност в териториалните орга-
низации. Краят на годината е и срокът за провеждане на извънредни изборни събрания в 
Търговище и Шумен, за избор на делегати на зонално делегатско съвещание на североиз-
точната зона, което да избере пълномощник на ОС на НАСГБ от тази зона. 

„З С”  

  Осмият национален празник на специ-
фичните възможности на сляпо-глухите тази 
година, провел се от 10 до 12 август в Плов-
див, в значителна степен се различаваше от 
предишните си традиционни издания. На 
първо място, разбира се, по това, че за разли-
ка от минали години, този път в надпреварата 
влезнаха само спортистите от асоциацията, 
докато за самодейците остана да чакат своята 
изява през следващата година. Причината е 
ясна – финансовата криза, която налага да се 
търсят начини за ограничаване на разходите. 
 Отликите обаче не бяха само разделяне-
то на самодейните прояви от спортните със-
тезания.  За първи път тази година в програ-
мата влезна първенство и по спортна табла. 
Масовото участие и спортен хъс на състеза-
телите недвусмислено показа, че тази игра 
има добро бъдеще в състезателните прояви в 
рамките на асоциацията, която за първи път 
от организациите на хора с увреждания, орга-
низира първенство по спортна табла и я по-
пуляризира сред сляпо-глухите членове на 
НАСГБ. Наполовина бе намален броят на 

шахматистите. Освен това, сега от съревнова-
нията отпаднаха общофизическите дисципли-
ни и се фокусира единствено на лекоатлети-
ческите, което допълнително намали броя на 
участниците. Така, общо в празника в Плов-
див, взеха участие 60 души от 16 отбора (от 
15 териториални организации на НАСГБ и от 
отбора на НЦРСГ „Хелън Келър”). По раз-
лични причини, най-вече напреднала възраст, 
здравословни и други обективни пречки, 
включително и финансови затруднения, ре-
дица териториални организации не изпратиха 
свои представители – Асеновград, Стамбо-
лийски, Хисаря, Габрово, Сливен, Харманли, 
Димитровград, Перник, Търговище. 
 Към всичко това трябва да се отбележи, 
че кризата наложи и липсата на медали и ку-
пи – индивидуално и отборно. С морални 
награди бяха отличени първо, второ и трето 
място, -  с диплом и рекламни тениски и шап-
ки, а всички участници - с грамоти. 
 Официалното откриване на празника 
стана на 12 август на стадион „Пловдив” от 
зам. кмета по спорта г-н Георги Титюков, 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

Осми национален празник на  
специфичните възможности на сляпо-глухите 

 

КРИЗАТА НЕ ПОПРЕЧИ НА ПРАЗНИКА 
Отново приятелството и доброто настроение 

 бяха водещото начало 
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който приветства състезателите и им пожела 
успешни изяви. 
 По традиция първи започнаха шахма-
тистите. Деветото национално първенство по 
шахмат за сляпо-глухи се проведе в ресто-
рант „Олимпик”. Това, че вместо 20, пред 
черно-белите дъски застанаха само 8 мъже, 
както и 2 жени, според мнението на някои от 
участниците, направи партиите по-
съдържателни. В същото време обаче резул-
татите показаха, че силите в тази игра са до 
голяма степен константна величина. И тази 
година най-добрите, доказали се през години-
те, взеха своето и в крайна сметка се повтори 
класирането от миналата година, като на пър-
во място с 6 точки застана Димитър Хинев от 
ТО-Варна, втори е пловдивчанинът Милко 
Кичуков също с 6 точки (в партията помежду 
им, завършила реми, Хинев е играл с черните 
и това му дава предимство) и трети - Фахре-
дин Ахмедов  от ТО-Шумен с 5,5 точки. При 
жените, след две победи над съперничката си 
Димка Дамянова от ТО-Пловдив, Величка 
Христова от ТО-Варна, грабна победата с 2 т. 
Дамянова остана втора без спечелена точка. 
 След приключване на шахматната надп-
ревара, от 17 часа на 11.08.2010 г., в същата 
зала, 16 амбицирани табладжии - 12 мъже и 4 
жени, заеха местата си пред масите. Първото 
национално първенство по спортна табла на 
сляпо-глухите се проведе в 4 кръга чрез ди-
ректно елиминиране. Като помощник-съдии 
на всяка маса бяха привлечени момчета и мо-
мичета от Националният алианс за работа с 
доброволци, които съобщаваха на състезате-
лите показанията на хвърлените зарове. Тук 
най-тежко бе на главния съдия на турнира – 
преподавателя в НЦРСГ „Хелън Келър” Деян 
Славов, който трябваше непрекъснато да се 
мести от дъска на дъска, да обяснява за поре-
ден път изискванията на правилата и да ре-
шава спорни ситуации. Състезанието прик-
лючи в 23 ч. 
 Битките между табладжиите бяха нап-
регнати и оспорвани. До финала достигнаха 
пловдивчанинът Васил Христов и варненецът 
– тотално сляпо-глухият Илия Желязков. 
Христов успя да се наложи и спечели шампи-
онската титла по спортна табла. Вицешампи-
он е Илия Желязков, и на трето място - дру-

гият варненец Димитър Хинев. Четвърто мяс-
то зае Петранка Георгиева от Русе, а петото -  
Снежанка Кирчева от Пловдив. 
 На 12 август на стадион „Пловдив” се 
проведоха Осмото национално първенство по 
лека атлетика и Четвъртото национално пър-
венство по канадска борба на сляпо-глухите. 
Организаторите доставиха минерална вода – 
дарение от „Девин” АД, която облекчи до ня-
къде състезателите от августовските горещи-
ни. Участниците се надпреварваха в 16 леко-
атлетически дисциплини – за мъже и за жени 
поотделно. 12 от дисциплините бяха бегови: 
гладко бягане 60 м., 100 м., и спортно ходене 
200 м., всяка разпределена в 4 групи: до 50 и 
над 50 годишна възраст, за напълно слепи и 
за такива с остатъчно зрение. Четирите тех-
нически дисциплини бяха: скок дължина от 
място, тласкане на гюлле, мятане на диск и 
хвърляне на копие. 

Както обикновено, по пистите и секто-
рите се разгоря надпревара за челните места. 
Не липсваха и недоволства, най-много бяха 
взаимните обвинения за неспазване на техни-
ческото изпълнение при спортното ходене, 
при които някои подтичваха. Получиха се и 
сериозни сблъсъци на амбициите и възмож-
ностите на отделните състезатели. В мятане 
на диск първо място зае  Ваньо Биячев от ТО-
Варна, второ място – Илия Костов от ТО-
Добрич, а на трето място бе Димитър Стоя-
нов от ТО-Пловдив. Но той се реваншира в 
останалите две силови дисциплини, заемайки 
убедително първите места на тласкане гюлле 
и хвърляне копие. Сред положителните при-
мери можем да посочим и Юмюгюл Рашид 
от ТО-Стара Загора, или както я наричат при-
ятелите й – Юлка, която за първи път участва 
в спортните състезания. „Тръгнахме без 
предварителна подготовка, без да познаваме 
конкуренцията, но изпълнени с ентусиазъм и 
спортен хъс” – споделя председателката на 
старозагорската организация Ангелина Кръс-
тева – „И в трите дисциплини обаче, в които 
участва, Юлето зае призови места. А в канад-
ската борба направи истински фурор, като с 
лява ръка стигна финал, където успя да я 
спре само непобедимата Ана Маринова, а с 
дясната е трета. Истински боец се оказа на-
шата Юлка и ние всички се гордеем с нея”. 
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С похвални думи можем да споменем и Ка-
линка Ковачева от Добрич, която, при първо-
то си участие на канадската борба, спечели 
бронзовите медали до 70-килограмовите и с 
лява, и с дясна ръка. 
 В крайна сметка, в лекоатлетическата 
надпревара пловдивският отбор зае убедител-
но първото място с 333 точки, втори са вар-
ненци със 175 точки и трети – представители-
те на ТО-Добрич, със 134 точки. Това класи-
ране  напълно повтаря миналогодишното и 
идва да подскаже, че където, в рамките на 
асоциацията, има спортни клубове и се рабо-
ти сериозно и целенасочено, резултатите са 
налице. 
 Следобед, на сянка под терасата на ста-
диона, започна първенството по канадска 
борба. И отново състезателите демонстрира-
ха непримиримост и амбиции за успех във 
всеки отделен двубой. Съдия тук бе Петър 
Станкулов, определен от Българска федера-
ция „Канадска борба”. Жените се състезаваха 
в две теглови категории – до и над 70 кг, а 
мъжете в три – до 70, до 90 и над 90 кг., от-
делно за дясна и за лява ръка, като общо в 
състезанието взеха участие 20 състезатели от 
7 отбора (от 6 териториални организации на 
НАСГБ и от НЦРСГ „Хелън Келър”. 

През последните години, след първите 
си плахи стъпки, канадската борба получи 
голяма популярност в рамките на асоциация-
та, която първа я въведе като подходящ спорт 
сред хората с увреждания. До голяма степен 
вече се откроиха различните възможности на 
организациите и отделните състезатели, като, 
разбира се, изненади винаги са възможни в 
класирането. В случая обаче изненади няма-
ше. Силните си бяха силни и си победиха 
както с лява, така и с дясна ръка. Единствено 
размяна на позициите имаше при жените до 
70 кг. Там с лява ръка победи пловдивчанката 
Ася Бурова, а с дясна – нейната подгласничка 
в първата надпревара – Хасмик Варданян, 
също от Пловдив. Другите – Ана Маринова 
от Пловдив при жените над 70 кг., Али Неби 
от  Дулово при до 70-килограмовите мъже, 
Марин Пейчев от Горна Оряховица при до 
90-килограмовите и Ваньо Биячев от Варна 
при над 90-килограмовите, нямаха проблеми 
по пътя към победата и при двете ръце. В от-

борното класиране първи са пловдивчани с 
169 точки, следвани от отборите на ТО-Варна 
с 62 точки и ТО-Добрич с 58 точки. 

С последната дисциплина в спортната 
надпревара бе сложена точката на още един 
чудесен и незабравим празник за хората от 
асоциацията на сляпо-глухите. Не по-малко 
емоции от спортната надпревара им донесоха 
както новите запознанства, така и срещите 
между по-близки и по-далечни познати, раз-
говорите, шегите и закачките, целият онзи 
дух на приятелство, на чувството, че се нами-
раш сред свои хора, с които споделяш не са-
мо еднакви трудности и проблеми, но и ра-
дости, и успехи. При което осъзнаваш, че 
спортните победи са нещо важно, но не и 
най-значимото. Израз на приятните емоции 
от новата среща, всички участници дадоха на 
тържествения концерт, състоял се вечерта на 
12 август в ресторант „Олимпик”.Той бе пос-
ветен на 130 годишнината от рождението на 
световно известната сляпо-глуха американка 
Хелън Келър и 13 години от създаването на 
НАСГБ. Тържеството бе открито от предсе-
дателя на НАСГБ Димитър Парапанов, който 
се спря накратко на великото дело и живот на 
Хелън Келър, и на дейността на НАСГБ от 
основаването й до днес. 

 Беше прочетен поздравителен адрес 
от Министър-председателя на Р.България г-н 
Бойко Борисов, който благодари за поканата 
да присъства на концерта и изрази дълбокото 
си съжаление, че предварително поети анга-
жименти не му позволяват това. Г-н Борисов 
изказа уверението си, че въпреки трудности-
те пред правителството в условията на криза, 
то следва последователна политика по отно-
шение на хората с увреждания, чиято цел е те 
да водят достоен, независим живот. На всич-
ки, увери той, изпраща своите сърдечни по-
желания за здраве, кураж, лично щастие и 
успехи. 

Поздравителен адрес бе прочетен и от 
председателя на ТО-Варна, Станчо Добрев. 

След това дойде и часът за изява на 
сцената от страна на участниците в  Осмия 
национален празник. Сляпо-глухите с тотал-
на и практическа сляпо-глухота от НЦРСГ 
„Хелън Келър”  Илия Желязков, Али Неби и 
Красимир Евтимов честитиха юбилея и раз-
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казаха накратко за себе си и за своето обуче-
ние. Те припомниха и факти от живота на Хе-
лън Келър. Искра Пръшева изпълни синхрон-
но, с жест и мимика, песента на Лили Ивано-
ва „Експрес – танго”. Марийка Атанасова ре-
цитира собствено стихотворение. Дует 
„Настроение” – Кирил и Димка Дамянови от 
Пловдив, изпълниха любими шлагери. Фолк-
лорна група „Здравец” - Пловдив се предста-
ви с програма от групови и солови изпълне-
ния. Милка Дечева  поздрави организаторите 
и Димитър Парапанов, че за осми път органи-

зира национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите. 

Калинка Ковачева от Добрич, Венета 
Родопска от Неделино и Панайот Димитров 
от Русе поднесоха свои стихове. Стихотворе-
нието на Панайот бе посветено специално на 
празника. 

Концертът завърши с песни и хора на 
самодейците от Неделино: Стойко и Стефка 
Карамфилови и Венета Родопска. 

Емил ПЕХЛИВАНОВ  

 Нова сериозна крачка 
направи НАСГБ в задоволява-
не на нуждите от достъпна ин-
формация за своите сляпо-
глухи членове. Дарените от 
италианската фондация „Енел 
Куоре” три брайлови принтера 
и три брайлови дисплея, за ко-
ето дарение списание „Звук и 
светлина” писа в един от пре-
дишните си броеве, вече са 
доставени, монтирани и пусна-
ти в действие. 
 Тяхното наличие ще даде 
възможност на хората без или 
с ограничено зрение, владеещи 
брайловото писмо, да получат 
свободен достъп до най-
различни материали и инфор-

мация, изда-
вани от асо-
ц и а ц и я т а , 
включител-
но и списа-
ние „Звук и 
светлина”, 
тъй като но-
вата брайло-
ва печатни-
ца вече ще 
позволява те 
да ги четат 
с а м о с т о я -
телно, без да 
имат нужда 
от помощта  
на сътруд-
ник или на каквато и да е тех-

ника. 
 Брайловите принте-
ри имат капацитет на пе-
чат 100 знака в секунда и  
поддържат формати на 
картон А4 и А3. Те могат 
да печатат в режим на 
книжни коли, които после 
да се подвържат. С тяхна 
помощ  до сега са отпеча-
тани първи и втори том 
на списание „Звук и свет-
лина” – 7 и 8 брой, които 
вече са в ръцете на своите 

читатели, както и Информаци-
онен бюлетин №1 – май 2010 
г. на асоциацията. И, разбира 
се, това е само началото. 
 Всичко това ни дава по-
вод още веднъж да изкажем 
горещата си благодарност на 
фондация „Енел Куоре” за тех-
ния благороден жест! Това 
позволява НАСГБ да отбележи 
ново стъпало в своето разви-
тие и да бъде още по-полезна 
на сляпо-глухите хора в стра-
ната. 

Илия КЪРДЖАНОВ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

ВЕЧЕ ПРОРАБОТИ 

БРАЙЛОВАТА ПЕЧАТНИЦА  В НАСГБ  
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 От 10-ти до 15-ти юли тази година в сто-
лицата на Австрия Виена се проведе междуна-
роден конгрес на слепите есперантисти. В него 
взеха участие 50 души от 13 страни: Германия, 
Австрия, Япония, Русия, Хърватска и др. От 
България участваха 8 души, сред които един от 
членовете на НАСГБ - Маринка Маринова от 
Горна Оряховица.  
 Темата на конгреса беше „Есперантското 
движение сред незрящите хора”. Междувре-
менно слушахме и доклад за живота и богатото 
творчество на композитора Йозеф Хайдн. Като 
подарък получихме дискове с негови произве-
дения. Нашият съидейник от Япония ни изчете 
лекция за кучето-водач. 
 Бяха организирани две екскурзии. Посе-
тихме катедралата във Виена и есперантския 

музей. Разгледахме дома и замъка, където е жи-
вял и творил Хайдн.  Конгресът прие следната 
резолюция: 
 “Участниците в 76-ия международен кон-
грес на слепите есперантисти - 50 представите-
ли от 13 страни, призовават националните орга-
низации на слепите в своята дейност да се от-
насят с внимание и към слепите есперантисти.  
Модерните звукозаписни и печатащи техноло-
гии дават възможност за създаване на учебни 
пособия във форми, удобни за ползване и от 
хора с нарушено зрение. Благодарение на това 
и зрително затруднените учащи могат да участ-
ват в езикови курсове съвместно със свои съу-
ченици и състуденти. 
Вероника Хаупт - Председател на конгреса.” 

Маринка МАРИНОВА 

КОНГРЕС НА СЛЕПИТЕ ЕСПЕРАНТИСТИ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

ОТНОВО СЕ ДОКАЗАХМЕ В ПЕРНИК 

На 3-ти и 4-ти юли 
в кв. „Църква” на Перник 
се проведе Четвъртия ре-
публикански преглед на 
художествената самодей-
ност на хората с уврежда-
ния, с международно учас-
тие, под патронажа на 
кмета на града Снежана 
Янакиева с групи от Маке-
дония и Сърбия. Журито 
бе председателствано от попу-
лярната естрадна певица Ми-
ми Иванова, с членове Разви-
гор Попов и други известни 
дейци на музикалното и теат-
рално изкуство. 

Тази година участници-
те във фестивала бяха около 
1000 - с 500 по-малко от мина-
лата, като причината за нама-
ления брой вероятно е премах-
ването на възможността от ос-
ребряване на автобусните би-
лети. 

В продължение на три 
дни успяхме да се насладим на 

много красота, многоцветни 
багри и неотразима ритмика. 
Самодейците бяха отлично 
подготвени и влагаха много 
плам в своите изпълнения. В 
непринудена и творческа ат-
мосфера ние намерихме много 
нови приятели сред нашите 
съсъдбеници от цялата страна. 

Със задоволство мога 
да отбележа, че самодейците 
от НАСГБ се представихме 
блестящо. Сляпо-глухите от 
Добричката организация заво-
юваха заслужено статуетката 
“Гранд При” за цялостното си 

представяне, което отличие 
е най-високото за тази го-
дина. Представителите на 
ТО-Кърджали се окичиха с 
сребърния медал, а тези на 
ТО-Варна – с бронзовия. 
Индивидуални награди спе-
челиха Ганка Парашкевова 
от ТО-Варна, Недялка Кам-
бурова от ТО-Кърджали, 
Кирил и Димка Дамянови, 

както и Искра Пръшева от ТО-
Пловдив. 

Така за пореден път до-
казахме, че хората с двойни 
сензорни увреждания сме мно-
го талантливи, както и, че го-
лямото внимание, което се от-
дава на развитието на худо-
жествената самодейност в асо-
циацията, се възнаграждава 
богато. Всяко признание и от-
личие, които завоюваме, са 
мощен стимул в постоянния 
ни стремеж към самоусъвър-
шенстване. 

Калинка КОВАЧЕВА 
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На 4 юли малка група изпълнени с ре-
шителност хора от варненската териториална 
организация на сляпо-глухите се явихме на ІV 
републикански фестивал на художествената 
самодейност за хора с увреждания в Перник. И 
само част след пристигането ни в миньорския 
град вече бяхме на сцената. Изпълненията ни 
започнаха с известната народна песен 
„Цъфнало цвете шарено”. Последва рецитация-
та на Иван Минков „Даваш ли, даваш, балкан-
джи Йово?”, след което бе дуетното изпълне-
ние на Ганка Парашкевова и Цонка Трифонова 
„Залюбила малка мома”. 

Продължихме програмата си със стари 
градски песни и шлагери. С песента „То беше 
отдавна” поздравихме пернишката публика. 
Последваха индивидуални изпълнения на Стан-

чо Добрев, Ганка Парашкевова, дует между 
Добрев и Парашкевова, които получиха бурни 
аплодисменти. 
 И въпреки че ние бяхме най-малката 
група – едва 5 души, и изпълнявахме акапелно, 
(без музикален съпровод), всички песни, спече-
лихме най-грандиозния си успех до сега – 
бронзов медал за цялостното си представяне. 
Дуетът Добрев-Парашкевова бе отличен със 
златен медал, а трето място и диплом за реци-
тацията си завоюва и Иван Минков .Освен това 
отнесохме към Варна и 10 грамоти. Към всичко 
това трябва да прибавим и преживяването на 
много вълнуващи, прекрасни моменти, които 
ще помним дълго. 

 
Ганка ПАРАШКЕВОВА 

В ТО-Шумен: 

ОТДАДОХМЕ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ 

 НА СВОЯ ПОЧИНАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ 

В ТО-Варна: 

ДОНЕСОХМЕ ОТ МИНЬОРСКИЯ ГРАД МНОГО ОТЛИЧИЯ 

И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПРИЯТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

Шуменските сляпо-глухи проведохме 
отчетното си събрание на 6 юли – три месеца и 
половина след кончината на председателя на 
териториалната организация Цвятко Найденов. 
Присъстващите отдадоха почит на своя почи-
нал председател с едноминутно мълчание. 

Гости на събранието бяха Маринка Ма-
ринова – председател на КС на НАСГБ, Прес-
лавка Химирска – председател на ТСО на сле-
пите в града, Любка Лазарова – председател на 
ПО на слепите, Маргарита |Иванова – от реха-
билитационния център в Шумен, Розалина Сте-
фанова – организатор в читалище „Напредък”. 

След тържественото откриване с някол-
ко изпълнение на група „Еделвайс”, събрание-
то започна своята делова работа. 

 Една от главните задачи на ТУС е тър-
сенето и приобщаването на по-млади сляпо-
глухи членове, в резултат на което през 2009 г. 
в организацията са приети нови 8 души. Новоп-
риетите биват снабдявани с ПТС, а нуждаещи-

те се посещават и рехабилитационни курсове в 
Пловдив или Шумен, където изучават компю-
търна грамотност, готварство, плетачество, 
приложно изкуство, занимателна терапия и др. 

Неизменна задача пред организацията е 
и развитието на културно-масовата дейност. 

Съвместно с приятелите си от ССБ и са-
мостоятелно изработвахме мартеници, отбеляз-
вахме различните празници, като Бабин ден, 
Трифон Зарезан, 1-ви, 3-ти и 8-ми март, дните 
на белия бастун и на инвалидите, Коледа и Но-
ва година. С голям концерт през август м.г. от-
белязахме и юбилея на група „Еделвайс”, отра-
зен от всички медии в града 

Редовно организацията ни съдейства и 
за летния отдих на своите членове. 

В своите изказвания много от сляпо-
глухите изказаха голямата си мъка от кончина-
та на своя председател и благодариха за него-
вите дългогодишни грижи за хората от органи-
зацията, за голямата му отговорност и създаде-
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ните добри условия за успешна дейност в най-
различни направления. Сред тях, и набирането 
на значителни, предвид финансовата криза, да-
рения – 1113 лв. в натура и 200 лв. в пари. 

Висока оценка за работата на ТО-
Шумен даде в изказването си и г-жа Маринка 
Маринова. Тя приветства присъстващите от 
името на председателя на НАСГБ Димитър Па-
рапанов и говори за борбата на асоциацията за 
връщане на отнетите от инвалидите преферен-

ции. За което, подчерта г-жа Спасова, понякога 
сме си виновни и самите ние – например, кога-
то билетите се използват не по предназначение 
и с това се източват фондовете на социалното 
подпомагане. 

Събранието направи избор на ново ръ-
ководство на организацията. За председател 
хората дадоха доверието си на Янко Стайков, а 
член на ТУС стана Емил Кръстев. 

За хората от териториалната организа-
ция на сляпо-глухите в Шумен 17 август е сво-
еобразен празник. На тази дата преди три годи-
ни бе създадена групата за изпълнение на на-
родни и стари градски песни към организация-
та, „Еделвайс”. Това бе и поводът за  тържест-
вения концертът, който изнесе групата на 23 
август в читалище „Напредък” в града. 

Освен мнозинството членове на органи-
зацията, на тържеството присъстваха и гости от 
съюза на слепите, от ръководството на читали-
щето, както и от ТО  на НАСГБ в Търговище. 
Председателят на шуменската териториална 
организация на сляпо-глухите Янко Стайков и 
част от самодейците духнаха трите свещички 
на огромната, красива торта, дарена ни от на-
шия добър спонсор г-жа Портарска, и си поже-
лаха  да утвърждават все повече успехите на 
групата, за да допринася тя все по-пълно за раз-
нообразяване и изпълване със съдържание жи-
вота на хората с двойни сензорни увреждания в 
града и региона. 

Макар и кратък, пътят на група 
„Еделвайс” върви все нагоре и достига все нови 

и нови върхове. Освен на проявите в рамките 
на асоциацията, групата участва с успех и в 
различни прегледи на художествената самодей-
ност в шуменско. 

На тържеството бе отбелязана и 13-та 
годишнина от създаването на Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България. Отче-
тохме и резултатите на нашите участници в Ос-
мия национален празник на специфичните въз-
можности на сляпо-глухите, състоял се от 10 до 
12 август в Пловдив. Всички бяхме единодуш-
ни в задоволството и гордостта си от предста-
вянето на 4-мата ни спортисти Фахредин Ахме-
дов, Йорданка Стайкова, Янко Стайков и Иве-
лина Тодорова. Благодарение на тях организа-
цията ни се нареди на почетното 5-то място в 
крайното класиране. 

Празненството ни продължи с честване-
то на рождените дни на онези 8 наши члена, 
родени през второто четиримесечие на година-
та. Рождениците получиха много цветя, пода-
ръци и поздравления. 
     Блокът подготви: Върбинка СТАНКОВА  

* * * * * * *  

В ТО-Стара Загора: 

ВЕЛИНГРАД НИ ПОСРЕЩНА С ОЧАРОВАНИЕ  
И НИ ИЗПРАТИ С ДУХОВА МУЗИКА  

С ведро настроение и големи куфари в 

ранните зори на 26 юли поехме на отдавна пла-

нуваната почивка в спа-центъра на Балканите – 

Велинград. Пъстрата ни група включваше хора 

от всякакви възрасти между 2 и 86 години. 

Приятните изненади започнаха още във 

влака. Оказа се, че пътуваме в един вагон с по-

бедителя от второто издание на „Мюзик айдъл” 

ОТБЕЛЯЗЯХМЕ С ТЪРЖЕСТВО  ТРЕТАТА   
ГОДИШНИНА НА ГРУПА „ЕДЕЛВАЙС” 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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– Тома, който бе изключително любезен и не 

само се запозна с нас и ни раздаде автографи, 

но дори ни помогна и при свалянето на багажа 

на гара Септември. От там, с теснолинейката, 

се гмурнахме 

сред живописни-

те Родопи. Неус-

тоимата им кра-

сота ни накара да 

излезем на откри-

тите платформи, 

свързващи ваго-

ните. Вятърът па-

лаво рошеше ко-

сите ни, въздухът 

ухаеше на бор и 

цъфнали билки, а 

ромонът на буй-

ната река и надвисналите скали като че ли ни 

нашепваха: „Добре дошли в Родопа планина”. 

Изживяването бе толкова прекрасно, че даже 

тези от нас, които не виждаха, успяха да се до-

коснат до дивната прелест на природата. 

Неустоими за нас се оказаха и чистите, 

топли минерални води на басейна към хотел 

„Витоша”, в който отседнахме. Мрачното и 

хладно време въобще не ни попречи да се въз-

ползваме максимално от тях. и по всяко време 

между 6 и 22 часа някой от нашата група се 

плацикаше в приятната им вода. Случваше се 

даже над нас кротко да си вали, а ние, вътре в 

басейна, ентусиазирано да пеем „Ако зажалиш 

някой ден …” 

Управителката на хотела г-жа Атанасова 

се оказа истинска родопчанка с голямо сърце и 

широка душа. За сметка на хотела, с поръчан от 

нея автобус, посетихме езерото „Клептуза”. Во-

зихме се на водни колела, изкачихме се до но-

вопостроения параклис „Свети Илия”, ядохме 

пъстърва и изобщо си прекарахме чудесно. Цял 

един следобед пък посветихме на музеите на 

Велинград – исторически, етнографски, и, раз-

бира се, родната къща на Вела Пеева. Там нау-

чихме за живота и героичната й смърт. Видях-

ме единствената запазена дървена обувка в 

България, невероятно красивите изписани ве-

ликденски яйца и 

още куп други 

интересни неща. 

Още по-щастливи 

ни направи и ор-

ганизираната и 

отчасти финанси-

рана пак от г-жа 

Атанасова специ-

ално за нас диско-

вечер. Разнооб-

разните ритми не 

позволиха на дан-

синга да остане 

празен нито за миг, а букетът от песни на 

„Бони Ем” вдигна всички на крака. 

Незабравим ще остане и споменът от 

екскурзията до историческия град Батак. Няма 

българин, които да не потръпва от ужас, слу-

шайки за зверствата там при потушаването на 

Априлското въстание. Колко точно го е казал 

Вазов: „Хеопсовата пирамида ще е малка за 

паметник на Батак”. 

Като един прекрасен завършек на цялата 

ни почивка се оказа откриването на културните 

празници на Велинград. Очарователната Тони 

Димитрова буквално се раздаде на сцената, а 

след края на концерта й и фантастичната заря, 

певицата ни подари картички с автограф. Голя-

мата изненада обаче ни чакаше в хотела, къде-

то междувременно бяха отседнали музикантите 

и мажоретките от всички духови оркестри, гос-

ти на града. Представяте ли си каква шеметна 

вечер изживяхме, благодарение на техните из-

пълнения. Без преувеличение можем да кажем, 

че Велинград ни изпрати с духова музика. 

Ангелина КРЪСТЕВА 
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СТРУВА СИ ДА ЖИВЕЕМ, ДА СЕ БОРИМ И 
 ДА СБЪДВАМЕ МЕЧТИТЕ СИ 

 Здравейте, драги читатели на списание 
„Звук и светлина”. Искам да споделя с вас моя-
та житейска история. Казвам се Правда Илиева 
Минчева и тази година, през април, отпразну-
вах своята 50 годишен рожден ден. 
 Родена съм и израснах в най-европейския 
български град – Русе. Детството ми бе весело 
и безгрижно.  Растях в многодетно семейство, 
сред три сестри и двама братя. Бях петото по-
ред дете в многолюдната фамилия. Всичко бе-
ше чудесно, докато на 4-годишна възраст пре-
боледувах от тежка форма на едра шарка. Това 
бе преломният момент, от който настъпи тра-
гичният обрат в живота ми. От жизнерадостно-
то и енергично дете се превърнах в дребничко 
и непрекъснато боледуващо момиченце. 
 От ранно детство имах усет към музиката 
и често пеех в къщи пред гости и с братята и 
сестрите ми. Това бе и причината на шест годи-
ни баща ми да ме запише в музикална школа по 
цигулка. Посещавах заниманията с интерес и 
огромно желание. Един от уроците обаче се 
оказа преломен за мен. Преподавателят ми за-
беляза честите грешки, които допусках при из-
свирването на нотите „сол” и „ми”. След отпра-
вената по този повод сигнал към родителите 
ми, бях заведена на очен преглед. Оказа се, че 
имам късогледство и астигматизъм. Започнах 
да нося очила с 3 диоптъра. 
 В училище  винаги седях на първия чин, 
защото ми бе трудно да виждам ясно написано-
то на дъската. Въпреки това, през 1974 г. завър-
ших основното си образование в масово учили-
ще с отличен успех. Имах желание да уча архи-
тектура и строителство, но намаленото зрение 
ми беше пречка за това. По препоръки на меди-
цинска комисия постъпих в гимназия и, по моя 
преценка, получих доста добра подготовка. За-
върших средното си образование през 1978 г. 
Предстоеше ми да се реализирам на трудовия 
пазар. Започнах като търговски работник в 
магазин за домашни потреби, после и като про-
давач на плодове и зеленчуци, телефонистка, 
чистачка и билетопродавачка в кукления теа-
тър в Русе. Изобщо, животът ме повлече в оби-
чайния си ритъм… 
 През 1979 г. се омъжих. От брака си имам 
син и дъщеря. Те, за радост, нямат проблеми с 
очите, тъй като нерядко заболяването ми се 

предава по наследс-
тво. 
 Междувре-
менно диоптрите 
ми с времето растя-
ха и през 1995 г. 
вече достигнаха 
съответно 11 и 13 
за едното и другото 
око.  Явих се на оч-
на ТЕЛК и ми бе 
определена 80 про-
цента загуба на зре-
нието – втора група 
инвалидност. Ста-
нах член на ССБ и  

това ми позволи да постъпя на работа в ПП 
„Успех” в Русе, където останах до закриването 
на предприятието през 2009 г. В момента съм 
безработна. Разделих се и със съпруга си. 
 Членството ми в асоциацията на сляпо-
глухите започна през 2002 г., тъй като, в резул-
тат на всичките ми заболявания, бе поразен и 
слухът ми. Искам да ви кажа, скъпи приятели, 
че, въпреки трудностите, които ни поднася съд-
бата , си струва да живеем и да се борим, за да 
сбъдваме мечтите си! 
 Така например, сбъднах една от своите 
мечти през лятото на 2009 г. Участвах в Сед-
мия национален празник на специфичните въз-
можности на сляпо-глухите в Пловдив и предс-
тавянето ми  на самодейната сцена бе оценено 
от   професионалното жури като отлично. При-
съдиха ми златен медал в жанра естрада – за 
акапелно изпълнение. Две грамоти завоювах и 
в спорта. Това ме прави горда и ми носи удов-
летворение, защото осмисля дните ми. Това е и 
моят скромен принос в живота на нашата тери-
ториална организация на сляпо-глухите. Пома-
гам с каквото мога и се старая да бъда полезна. 
 Има, разбира се, още много какво да спо-
деля, всеки отделен живот е като малка вселе-
на, но това може да стане в бъдеще. Затова нак-
рая само искам да пожелая на читателите на 
нашето списания да вярват в доброто и се надя-
вам, че то ще ги споходи. Бъдете здрави, скъпи 
приятели! На всички хора от НАСГБ пожела-
вам увереност и сили за нови победи! 
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Благословен да бъде този ден 

и нека слънцето за теб да грее. 

Макар животът леко понапреднал 

и натежал от мисли, планове дела, 

опитва се да спре летежа… 

 

Напук на болката, злобата и пошлостта, 

не се предавай! 

Смело ти напред върви. 

Помни, че всяка неудача е успех. 

В очите на внуците си погледни,  

там твоята душа искри. 

Вярвай с следващите хубави дни. 

 

Орисница те води, знай. 

На хората до теб, 

ти топлина и светлина раздай! 

 
И нека песента в душата ти се лей. 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!  

 
 Уважаема госпожо Загорска, 
 Всичко около нас започва и живее с пе-
сента. Тя, песента, бе тази, която ни срещна. За 
първи път те чух да пееш на прегледа на худо-
жествената самодейност на хората със зрител-
ни проблеми преди повече от 5 години. Ти пее-
ше с чудесен, обаятелен глас и сякаш ми раз-
казваше за оня стар рибар, който вплита в мре-
жите си две влюбени сърца… 
  Още тогава споделих с приятели, че зад 
този тежък глас сигурно стои силна житейска 
съдба. 
 Годините се изтърколиха неусетно и ето, 
че отново съдбата ни срещна и събра. Аз – сът-
рудник, ти, завеждащ социално-битовата и ре-
хабилитационната дейност на ТО на НАСГБ 
във Варна. Постепенно разбрах, че си един от 
основателите и вече десет години си в основата  
и, бих казал, двигателя на работата в нашата 
организация. Мъдра, внимателна и винаги от-
зивчива към проблемите на хората с уврежда-
ния. Като член на ръководството на ТО, отгова-
ряща за социалната дейност, ти винаги разда-

ваш със 
щедра ръ-
ка всичко 
на своите 
съсъдбени-
ци. Актив-
но участ-
ваш във 
всяка дей-
ност на 
организа-
цията, го-
това вина-
ги и на 
всеки да 
помогнеш. 
 И днес слушам една след друга твоите 
песни – ту нежни, ту пенливи като морето и те 
ми разказват за светлооката девойка, родена в 
крайморския Дуранкулак, израснала в семейст-
вото на достойни родители. Разказват ми за 
първата – онази, триж проклета, голяма любов 
и за оня момък-левент, с който сви семейно 
гнездо. За всички хубави отминали неща… 
 И продължава да ми разказва песента: За 
раждането на двете ти хубави деца. За това, как 
животът те прехвърля от вълна на вълна. За 
достойния ти труд в училището в Шабла. И за 
появилите се черни мъки и тревоги, изпили си-
ните ти очи. За болката, хирурга, скалпела…И 
отново песента разказва за нелекия път, изми-
нат от хора на учителките в Шабла до настоя-
щата група за народни песни „Цвете шарено” и 
за многото, много, много труд… 
 Скъпа госпожо Загорска, тя, песента, ня-
ма край. Затова, макар и с леко трептящ глас, 
раздавай щедро и занапред своите песни и 
знай, че те ще бъдат чути от твоите любими 
внуци Александър, Десислава, Галина и Викто-
рия и вечно ще продължават да разказват на 
тях и на всички добри хора за морето, за оня 
стар моряк и за онази триж проклета голяма 
любов… 
 Още веднъж, от името на ръководството 
на ТО на НАСГБ-Варна, от нейния председател 
и от всички твои приятели тук, 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
Динко КОСТАДИНОВ – 

 сътрудник на организацията 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ГОСПОЖО ЗАГОРСКА! 
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В СТРАНАТА НА „БЕЛИТЕ НОЩИ” 
 Посещение на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов в Норвегия 
по тяхна покана за запознаване и проучване на опита в рехабилитацията на 

сляпо-глухите с тотална и практическа сляпо-глухота в страната 
(03-12.06.2010 г.) 

(продължение от бр. 7-8) 

Следващите ни дни са посветени на про-
учването на системата за грижа за сляпо-
глухите в Норвегия, като във всеки от тях ще 
посещаваме отделна институция. Наши водачи 
в тези пътувания ще бъдат председателят г-н 
Геир Йенсен, координаторът на АНСГ г-жа 
Лисбет Москауг и прево-
дачката на английски г-
жа Арлет Егенес. 
 07 юни, понедел-
ник. Днес сутринта хва-
нахме влак за гр. Торнс-
берг. Пътувахме около 
1,5 часа, и на гарата ни 
чакаше бусче, което ни 
откара в близко село в 
планините над града. По 
пътя има много ферми с 
ниви, къщи и гори около 
тях. Стигнахме до село 
Андебу, като в края му има голям район с око-
ло 50 сгради. Това е Център за сляпо-глухи 
„Андебу”. Тук пребивават сляпо-глухи, които 
са по рождение с увреждания на зрението и 
слуха, и са настанени да живеят тук за постоян-
но. Например в една къща има четири малки 
апартамента, всеки има стая с кухненски кът и 
малка всекидневна, също спалня с баня и тоа-
летна, килер. От апартаментите се отива към 
общ коридор и от него се влиза към голяма все-
кидневна (хол), където сляпо-глухите и учите-
лите могат да бъдат заедно. Също така, има го-
ляма трапезария с кухня, където може да се 
готви всичко и храната да се консумира в тра-
пезарията. А в малките кухни в апартаментите 
могат да се мият чинии и да се приготвят по-
прости ястия.  Влязохме в апартамента на мо-
миче на 18 години, което не използва своята 
кухня, а там е поставила йоника, на която тя 
сама свири, компютърът си и др. Влязохме и в 
апартамента на момче, почти сляпо, на 21 год., 
което може само да приготвя различни торти и 
сладкиши. Тъй като те живеят за постоянно в 
апартаментите, по стените висят техни снимки, 

картини и други украшения или аксесоари. По-
казаха ни веранда, на която се излиза от апарта-
ментите и от трапезарията, с градински мебели. 
Разгледахме плувния басейн и стаята с вибри-
ращ под - когато се пусне музика, в пода има 
тонколони и в краката си усещаш вибрациите 

на басовите тонове, осо-
бено, ако легнеш на пода.  
До всички помещения 
може да се отиде чрез 
коридори, които свързват 
няколко къщи заедно и 
не се налага да се излиза 
навън. По коридорите 
има дъсчена облицовка с 
перваз на височината на 
ръцете, по които сляпо-
глухият да се ориентира 
при придвижване.  На 
поляните между къщите 

са наредени каменни статуи, поставени така, че 
да могат да се изследват тактилно от клиенти-
те. Има такава статуя, в която отгоре се събира 
дъждовна вода и изтича върху глава на човек и 
после в съд и към ръцете му, 
 като всичко това може да се пипне и усети от 
сляпо-глухите. 
 Предиобед директорът Кнуд Йохансон ни 
представи работата на центъра. Той се финан-
сира от държавата, включително и настанява-
нето на сляпо-глухите там. Финансирането на 
консултантските услуги, които се провеждат в 
местни дневни центрове или по домовете на 
сляпо-глухите, се извършва от общините. Цен-
търът „Андебу” се управлява от фондация 
„Сигно”. Учителят Гюнард Вееге ни разказа 
как обучава деца, родени сляпо-глухи, чрез 
впечатления и възприятия от тялото и след това 
изразяване с движения на тялото. Следобед 
консултантката Игне-Мария ни запозна с кон-
султантските услуги, които предоставя на сля-
по-глухи с придобита сляпо-глухота (които не 
са родени сляпо-глухи, а са придобили увреж-
дания в по-късна възраст). Тя и колегите й пъ-
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туват в различни градове и малки общини, като 
обучават сляпо-глухите, техните роднини, со-
циалните работници, медицинските работници 
и др., как да се справят с проблемите, произти-
чащи от сляпо-глухотата, как да подобрят об-
щуването и взаимното разбиране. 
 Димитър Парапанов благодари за всичко 
показано ни и обясни, че в България има още 
много да се направи в това отношение, тъй като 
нито имаме обучени специалисти (учители и 
интерпретатори-придружители), нито такава 
материална база (сгради, оборудване), както в 
Норвегия. 
 08 юни, вторник. Пътуваме с влак до гр. 
Драмен, на 50 км. от Осло. Градът е разполо-
жен на морския бряг и е заграден с гористи 
хълмове. На високо разположен квартал се на-
мира Националният ресурсен център за сляпо-
глухи „Айкхолт”. Срещнахме се с изпълнител-
ния директор г-н Роар Мелан и със специалиста 
по зрителна рехабилитация г-жа Ан-Брит Йо-
хансон. В семинарната зала г-н Мелан предста-
ви мултимедийна презентация за центъра. През 
1975 г. се провежда държавно проучване на 
разпространението на сляпо-глухотата в Норве-
гия. През 1980 г. Националния център за сляпо-
глухи „Айкхолт” е открит от Н.В. Крал Улав V. 
Центърът се управлява от фондация „Айкхолт” 
и е национален ресурсен център. Част е от на-
ционалната ресурсна система за сляпо-глухи. 
Работи чрез обществени фондове. В щатния си 
персонал включва над 20 служители и се ръко-
води от изпълнителен директор. Има три нап-
равления, всяко от които е със свой ръководи-
тел, пряко подчинен на директора. Направле-
ние „Информационни технологии” има трима 
учители-консултанти по компютърна грамот-
ност. Направление „Специалисти” - учители по 
слухов тренинг, по жестомимичен език, брайл, 
зрителна рехабилитация, ориентиране и мобил-
ност, двама социални работници, активатор, 
старши консултант. Екипът е интердисципли-
нарен, като при необходимост се наемат и вън-
шни специалисти. Направление „Домакинство” 
се ръководи от мениджър и към него е зачислен 
персоналът на кухненския блок и на блоковете 
за настаняване (хотелската част). Районът на 
центъра е с площ 24 декара, включва 10 сгради, 
конферентни зали, стаи за настаняване, плувен 
басейн, работни помещения, парк  с река и езе-
ро, както и специално проектиран пешеходен 
път за излети. Под настилката, по цялата дъл-

жина на пътя, минават тръбите на парното 
отопление, което позволява дори и през зимата 
на него да не се задържа сняг и лед и това мно-
го улеснява придвижването на сляпо-глухите. 
Някои от тях дори толкова са харесали центъ-
ра, че живеят за постоянно в специално постро-
ени за тях къщи в района, които им се отдават 

под наем от фондация „Айкхолт”. Наемът се 
заплаща от общините, от където са дошли сля-
по-глухите. Те харесват както достъпната сре-
да, така и възможността да контактуват с други 
сляпо-глухи, които пристигат за обучение от 
цялата страна. 
  „Айкхолт”, като национален център, има 
изградено сътрудничество с университети и 
други ресурсни центрове. Поддържа и развива 
специализацията на персонала си чрез вътреш-
ни курсове и чрез взаимопомощ с институции 
от другите държави от групата на Нордическо-
то сътрудничество. Това е официално опреде-
лената група от държави „Нордик” – в нея на 
най-високо правителствено равнище участват 
Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Ислан-
дия. Съвместното коопериране се осъществява 
чрез Нордическия център за обучение на персо-
нал, обслужващ сляпо-глухи. С тази професио-
нална подготовка, Националния център 
„Айкхолт” обучава три целеви групи: 
 - лица със сляпо-глухота (имащи комби-
нирани зрителни и слухови увреждания), 
 - персонал, работещ с лица със сляпо-
глухота; 
 - роднини на сляпо-глухите. 
 Според националната статистика на 
„Айкхолт”, към 31.12.2009 г. в Норвегия са 
идентифицирани 354 сляпо-глухи лица, от кои-
то 266 са с придобита и 88  с вродена сляпо-
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глухота, без да се претендира за изчерпател-
ност, тъй като няма официален държавен ре-
гистър на сляпо-глухите. Предполага се, че 
идентифицираните сляпо-глухи са около 80% 
от реалната популация на сляпо-глухите в Нор-
вегия. Новите клиенти за 2009 г. са 25. Възрас-
товата група на сляпо-глухите между 19 години 
и 66 години е 67%. Сляпо-глухите с Ушер-
синдром са около 50% от всички. 
 Учебните курсове на центъра са насочени 
индивидуално към всеки кандидатстващ. Кур-
сът може да се състои от няколко модула, като 
всеки модул продължава до 5 дни. Освен в 
учебните помещения на „Айкхолт”, курсовете 
се провеждат в дома на клиента (надомно обу-
чение), но също така и на работното му място, 
или в училището (колежа, университета), ако е 
ученик или студент, като в тези случаи включ-
ват неговите преподаватели там, или колеги по 
месторабота. Също така, се дават съвети за 
адаптиране на домашната, работната или учеб-
ната среда, за да бъде безопасна и достъпна за 
сляпо-глухия. Курсовете са индивидуални или 
групови, в различни специализирани области: 
ориентиране и мобилност, брайл, общуване 
(включва алтернативни форми на общуване, 
като жестомимичен език, тактилно-жестов 
език, хаптично общуване); информационни и 
комуникационни технологии (включва компю-
търна грамотност, електронно дистанционно 
обучение, консултиране по телефона, отдалече-
на помощ). Извършва се и адаптиране и тества-
не на технически помощни средства, които се 
заплащат от държавата и се предоставят от съ-
ответни фирми-доставчици. Отделено е внима-
ние и за курсове по различни хобита и дейнос-
ти от свободното време, и за психо-социални 
теми. 
 Същия ден в 
центъра посетихме 
групов час по история 
на социалната полити-
ка в Норвегия, воден 
от външен лектор. 
Дискусията се про-
веждаше при голям 
интерес и активно 
участие. В залата поз-
нахме много от сляпо-
глухите и техните ин-
терпретатори, които 
до неделя бяха на лят-

ната среща на АНСГ в Осло. Разбрахме, че кур-
сът ще се провежда няколко седмици и в него 
участват около десет сляпо-глухи с техните ин-
терпретатори-придружители. Залата, където се 
провеждаше курса, бе специално пригодена. 
Освен нормалното осветление, имаше и про-
жектори за по-висока яркост. Озвучаването бе 
чрез конферентна система - с микрофон пред 
всеки участник и тонколони на няколко места в 
стаята. 
 Посетихме и часове по зрителна рехаби-
литация, компютърна грамотност и брайл. 
Брайловото обучение е свързано и с компютър-
ното, когато се ползва брайлов дисплей, също и 
когато се ползват портативни компютъризира-
ни брайлови устройства за писане, четене и во-
дене на записки, които са съвместими с лапто-
пи и мобилни телефони. 
 Сряда, 9 юни. Предиобед бяхме в Уни-
верситета в Осло, Педагогически факултет, Ка-
тедра по Специална педагогика. Срещнахме се 
с професор д-р Анфин Вонен и преподавателя 
г-н Кристиан Шесму. Те ни разказаха за учеб-
ната програма за обучение на жестомимични 
преводачи. Това е университетска бакалавърска 
учебна програма от 3 години. Приемат се кан-
дидат-студенти, които са завършили средно 
образование, като към момента се обучават 
около 50 студента. През първата година се изу-
чава норвежки жестомимичен език. Втората и 
третата година се изучава превеждане 
(интерпретиране) за различни целеви групи – 
хора с увреден слух (глухи и тежкочуващи) и 
сляпо-глухи. През третата година студентите 
завършват обучението си, като се усъвършенст-
ват в интерпретирането на сляпо-глухи, прид-
ружаването и описването на заобикалящата об-
становка.  В програмата на третата година се 

изучават: 
различни начини на 
общуване и комбина-
ции от тях: устна реч, 
калкиращ жестомими-
чен език (това е жес-
томимичен език, съче-
тан с артикулация), 
също така жестов език 
без артикулация (за 
тотално сляпо-глухи), 
тактилни ръчни азбу-
ки, хаптични сигнали; 
интерпретиране чрез 



16 

тактилен жестов език; 
интерпретиране чрез жестомимичен език 

при пигментна дегенерация на ретините 
(тунелно зрение); 

словесно интерпретиране и хаптични сигна-
ли; 

интерпретиране от писмен текст; 
интерпретиране „от реч към текст” за лица 

с придобита сляпо-глухота (чрез писане на 
компютър) 

как да влизаме в контакт със сляпо-глухи; 
техники на придружаване; 
описване на заобикалящата среда (хора, 

предмети); 
зрение, анатомия и болестни състояния на 

окото, и тяхното влияние върху начина 
на 

интерпретиране, придружаване и описване; 
професионална етика; 

 През третата година на обучение се отде-
ля голямо внимание и повече време върху 
практиката и тренинга на студентите. Те се 
поставят в симулации на реални ситуации на 
интерпретиране, работейки със сляпо-глухи 
доброволци, като ги придружават до различни 
институции (например до адвокат, до лекар, до 
магазин и т.н.), а сляпо-глухият изиграва опре-
делен сюжет, който служи за упражнение на 
студента. Същият подход се прилага и при по-
лагането на изпитите. 
 След завършване на бакалавърската сте-
пен, студентите могат да завършат в универси-
тета в Осло магистърска степен по жестомими-
чен език. Проф. Вонен подчерта, че в Норвегия 
е било решено обучението на преводачи за глу-
хи и интерпретатори-придружители на сляпо-
глухи да бъде обединено под единна специал-
ност „преводач по жестомимичен език”. По то-
зи начин специалистът има по-широка подго-
товка и може да работи с всички категории ли-
ца със слухови или комбинирани зрителни и 
слухови увреждания, ползващи всякакви алтер-
нативни методи на общуване. Бакалавърската 
специалност „Преводач по жестомимичен 
език” се изучава и в колежите в гр. Берген и в 
гр. Тронхайм. 
 Професионалното обучение обаче е осно-
вано на широкия държавнически подход в Нор-
вегия, който осигурява редовна заетост на 
всички жестомимични преводачи. Държавата 
плаща заплата и командировъчни на превода-
чите за всички часове за превеждане, интерпре-

тиране и придружаване на глухи и сляпо-глухи 
лица, които са подали заявки. Така, че превода-

чите имат пълна заетост и доходите им са сред-
ни за страната, което прави професията прес-
тижна и в нея се реализират много млади хора. 
 След всичко видяно и чуто Димитър Па-
рапанов обсъди с домакините възможното сът-
рудничество за подготовката на интерпретато-
ри-придружители за сляпо-глухи в България. 
Важни са обединените усилия на хората с ув-
реждания, които да принудят правителството 
да осигури със закон пълно обслужване на глу-
хите и сляпо-глухите по отношение на превеж-
дането и придружаването. 
 Следобед посетихме централния офис на 
фондация "Сигно" и разгледахме голям техен 
комплекс в Осло - центърът „Конрад Свенсен”, 
където има настанени 60 души - глухи с допъл-
нителни увреждания, включително и с интелек-
туални нарушения, и от тях 13 сляпо-глухи. 
Всеки си има апартамент и живее там, като ус-
ловията са дори по-комфортни от тези в центъ-
ра „Андебу”.  Имат плувен басейн и сензорна 
стая, занимални, всекидневни и много персонал 
(учители и асистенти, лекари, медицински сес-
три). 
 Четвъртък, 10 юни.  Училище за сляпо-
глухи деца „Скодален” в гр. Осло. То се намира 
на високо възвишение над столичния град, в 
близост до световноизвестната писта за ски-
скок „Холменколен”. Част е от комплекс сгра-
ди на училището за глухи деца. Директорът на 
училището за сляпо-глухи г-н Кнуд Нордли и 
учителката г-жа Тирил Улдвиг представиха 
накратко историята и развитието на институци-
ята. Това са специални училища от интернатен 
тип, но настъпилите обществени промени и 
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разгръщането на интегрираното обучение при 
децата с увреден слух са довели до намаляване 
на броя на учениците. Понастоящем не се из-
ползва изобщо интернатната база и всички уче-
ници живеят в Осло и околностите му, като се 
придвижват всеки ден с таксиметров превоз, 
заплащан от държавата. В училището за сляпо-
глухи се обучават 7 деца и подрастващи, пре-
димно сляпо-глухо родени, а част от тях имат и 
допълнителни увреждания. Приемат се деца от 
предучилищна възраст, като могат да останат 
до 18 годишна възраст или малко по-големи. 

Беше ни показана базата и начинът на 
обучение на сляпо-глухите деца. Винаги един 
учител работи само с един ученик. Първо ви-
дяхме плувния басейн, после ни заведоха в 
учебната сграда, където има отделни кабинети 
за всяко сляпо-глухо дете. Обучението се про-
вежда по индивидуален учебен план, фокуси-
ран върху индивидуалните нужди на ученика. 
Работи се върху изграждане на удовлетворение 
и мотивация, развитие на общуването, на физи-
ческата култура и дейностите от ежедневието. 
Изграждат се 5 основни умения: да може да се 
изразява устно или чрез жестова реч, да се из-
разява писмено, да може да чете, да може да 
смята, да може да използва дигитални устройс-
тва и технически помощни средства. В обуче-
нието се използва календарна система от сим-
воли-модели - които нареждат на дъсчица и ги 
показват на децата да ги гледат и опипват. Цел-
та е всеки символ да се опипа и възприеме като 
дейност, след приключването на дейността 
символът се сваля от дъската и се слага в кутия. 
Следващия символ показва следващата дей-
ност. Когато детето е навън, вместо дъска, се 
взима папка, в която се залепват символите. 
Целта е да придобие представа за поредност и 
цикличност, както и да се даде повод за обсъж-
дане на различни дейности и припомняне на 
минали такива. Също така децата се обучават 
да ползват компютър чрез  софтуер, като уче-
никът натиска няколко разноцветни бутона, 
като може да пусне изображения и снимки, 
придружени с музикален сигнал и гласово опи-
сание от синтетична реч. Разказаха ни, че сля-
по-глухо родените деца след завършване на 
училище, обикновено ги приемат да живеят в 
центъра „Андебу” за постоянно, като родители-
те им предпочитат да ги оставят там, където им 
се предоставят добра грижа и услуги. 
 Следобед бяхме в Регионалния център за 

сляпо-глухи „Скодален”. Там подробно ни раз-
казаха за Националната система за подкрепа за 
сляпо-глухи в Норвегия. Системата се състои 
от 4 регионални центъра, един Национален 
център „Ейкхолт” и още един ресурсен център 
в гр. Хюсебю, също така Координационно зве-
но за цялата система. Също така има 3 дома за 
грижа за сляпо-глухи стари хора (където стари-
те хора живеят постоянно с помощта на персо-
нал) - в Осло е центърът „Конрад Свенсен”, съ-
що така в Берген и в Трондайм. Сляпо-
глухотата е рядко увреждане и около 500 сля-
по-глухи лица в Норвегия са потребители на 
системата за подкрепа на сляпо-глухи, която е 
част от държавното обслужване в областта на 
здравеопазването. Съгласно Нордическото оп-
ределение за сляпо-глухота от 2007 г.: „Сляпо-
глухотата е отделно увреждане и представлява 
комбинирано зрително и слухово увреждане. 
Тя ограничава дейностите на лицето и възпре-
пятства пълното участие в обществото до така-
ва степен, че обществото е задължено да пре-
достави специфични услуги, както и адаптации 
в заобикалящата среда и в технологиите”. 
 Петък, 11 юни. В последния ден от визи-
тата ни посетихме офиса на Асоциацията на 
норвежките сляпо-глухи. Офисът заема част от 
етаж в голямата сграда на Централното управ-
ление на Съюза на слепите в Норвегия, който е 
отдаден срещу скромен наем. В него има стая 
за срещи, работни кабинети, сервизни помеще-
ния. Геир Йенсен ни обясни, че информацион-
ния център на асоциацията, където се публику-
ват печатните, брайловите и говорещи издания, 
се намира в друг град извън столицата. Беше ни 
показан и магазин за различни помощни средс-
тва за слепи и сляпо-глухи, но цените в нор-
вежки крони са доста високи за българския 
стандарт. Имахме възможността да обсъдим с 
Геир впечатленията си от изминалите дни и да 
изкажем още веднъж благодарността си за го-
лямото гостоприемство на нашите северни при-
ятели. 
 

Светлозар ПАРАПАНОВ 
Координатор на Националната асоциа-

ция на сляпо-глухите в България 
Методист по алтернативни методи на 

общуване 
към Национален център за рехабилита-

ция на сляпо-глухи „Хелън Келър” – Пловдив 
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Денят е прекрасен и ние, членовете на 
организацията на сляпо-глухите, заедно с прия-
тели от ССБ, сме отново на път. Целта ни е раз-
глеждането и запознаването с античния град 
Кабиле, недалеч от Ямбол, а организатори са от 
Центъра по рехабилитация, чийто клиенти се 
всички ние. 

Край днешното село Кабиле, на площ от 
над 500 дка, се намира един от най- уникалните 
археологически резервати у нас, включващ в 
пределите си тракийския едноименен град. Тук, 
на последното източно възвишение на Средна 
гора, по поречието на река Тонзос /днешната 
Тунджа/ и по скалите на „Зайчи връх”, преди 
повече от 4000 г. са се заселили траките. Град 
Кабиле е бил столица на Охридска държава, 
начело с цар Спартак. След нахлуването на 
келтите, царската институция се заменя с град-
ско управление. Днес археолозите откриват се-
чени по онова време тук бронзови и сребърни 
монети. 

През 45 г. след Христа Кабиле става 
част от римската провинция Тракия. Градът се 
превръща в най-важният военен лагер в про-
винцията. След приемане на християнството 
той става епископски, стопански, търговски и 
културен център. Преминал през много бурни 
времена и преживял много събития, някогаш-
ният град Кабиле се е преродил в днешния Ям-
бол. 

Архитектурните останки тук са впечат-
ляващи, като голяма част от тях са консервира-
ни и реставрирани. Находките, открити при 
разкопките в подножието и по скалите на 
„Зайчи връх”, са експонирани в археологичес-

кия музей на града. 
Античният град Кабиле е сред 100-те 
национални туристически обекти. 
На около километър от резервата се 
намира манастирът „Рождество на 
Пресветата Богородица”, създаването 
на който датира от времето на импе-
ратор Константин Велики. Според 
легендата, майката на императора 
Елена изпращала хора да й носят во-
да от намиращият се тук целебен из-
вор. Днес манастирът е женски и на 
храмовия празник на 8 септември ма-

настирът се изпълва с богомолци. Много от тях 
вярват в целебната сила на водата в аязмото, 
разчитайки, че ще им донесе здраве и дълголе-
тие. 

Разказвайки всичко това, искам да бла-
годаря на директорката на Центъра по рехаби-
литация в Ямбол г-жа Иванезова, и нейният 
екип, предоставил ни възможността да се до-
коснем до своето древно минало и изобщо за 
стремежа им да разнообразяват ежедневието 
ни, като чрез организираните от тях екскурзии 
ни запознават с красотите на родината и раз-
палват в нас пламъкът на патриотизма. 

Мария ДИМОВА – 

сътрудник на ТО-Ямбол 

УНИКАЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  
РЕЗЕРВАТ КАБИЛЕ КРАЙ ЯМБОЛ 
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СТУДЕНА САЛАТА 
/предложение на Мария Димова от Ямбол/ 

 
 Продукти: 200 гр. сварено пилешко филе, 1 ч.ч. ориз, 1 морков, , зелена чушка, 100-150 гр. 
гъби, 100 гр. прясно зеле. 
 Начин на приготвяне: Оризът се вари в две чаши и половина вода, след което се измива 
със студена вода. Морковът, зелената чушка, гъбите и прясното зеле се запържват в малко олио. 
Прибавят се пилето и оризът. Позапържва се още малко и се сервира след изстудяване. Може да 
се ползва и като гарнитура към ястие от месо. 

 
САЛАТА С КУС-КУС 

/предложение на Ивелин Тодоров от Шумен/ 
 

 Продукти: 500 гр. кус-кус, 200 гр. шунка, 6-7 кисели краставички, 2 твърдо сварени яйца, 
опаковка майонеза, сол. 
 Начин на приготвяне: Кус-кусът се сварява, изцежда се, измива се със студена вода и от-
ново се изцежда. Към него се добавя ситно нарязаните шунка, краставички и варените яйца, ма-
йонезата и солта. Всичко се разбива много добре. Преди да се сервира, се оставя за малко в хла-
дилник. 

 
ХРУПКАВИ ТАТАРСКИ ЧЕБУРЕКИ (банички с месо) 

/предложение на Илия Кърджанов от Пловдив/ 
 

 Продукти за 5 порции: три и  половина чаени чаши  брашно, 1 яйце, 1 ч.ч вода, 1 с.л. малка 
бучка масло, олио за пържене. За плънката: 0,5 кг телешка кайма, 0,5 кг свинска кайма, 1 глава 
лук, нарязана на ситно, сол ,пипер ,майорана , 1 ч.ч вода  / или айрян/ 
 Начин на приготвяне: Сваряваме водата със щипка сол и  малка бучка масло. Щом заври, 
добавяме половин ч.ч брашно, като бъркаме с тел, да стане хомогенна лепкава смес. 
Сваляме от огъня и добавяме яйцето  и постепенно още 3 ч.ч брашно. Месим, за да се получи жи-
лаво тесто, като за пелмени / хинкали /. Ако е нужно добавяме още много малко вода 
/татарите имат такъв обичай - да добавят една лъжица вода в тестото). Оставяме да почине 1 час 
и пак месим. Тестото, при правилно приготвяне, не трябва да лепне по ръцете, нито по плота. 
Правилно приготвено тесто можеш да  го точиш, без да посипваш брашно! 
Приготвяне на плънката : Омесваме каймата, добавяме лука, солта,пипера, майораната и  1 ч. ч. 
водата /или айряна/. Оформяме тестото на колбас и от  него режем топка с големината на  яйце. 
Разточваме на кръгла кора 20 на 20 см. с дебелина около 3 мм. Поставяме плънка от едната стра-
на и 1 см навътре. Загръщаме да стане на полумесец и с палци притискаме краищата, за да ги  за-
лепим, после притискаме  с помощта на вилица. Слагаме олио в тиган и пържим до зачервяване. 
Сервираме веднага! 
 Чебуреките трябва да са хрупкави отвън, с мека плънка от  месо в собствен сос! 
...Яжте внимателно! ...Вътре има любопитен сок,  който бърза да се опознае с блузката ви или с 
килима... 

ПАНИРАНИ ПАТЛАДЖАНЕНИ ЕЗИЧЕТА 
/предложение на Правда Минчева от Русе/ 

 
 Продукти: 1 кг средни патладжани, 300 гр. салам /”Телешки”, „Хамбургски”, „Камчия”/, 3 
яйца,  брашно, сол, олио. 
 Начин на приготвяне: Нарязваме патладжаните на колелца с дебелина около 1 см. Посо-
ляваме и оставяме да изтече черната вода. Нарязваме колбаса  на кръгчета със същата дебелина. 
От яйцата и брашното приготвяме панировката. Между две парченца патладжан поставяме пар-
ченце салам и забождаме всичко с клечка за зъби. Така приготвените сандвичета потапяме в па-
нировката и изпържваме до златисто в сгорещената мазнина. 
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ЛОГИЧЕСКИ  И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
 Задача 1: 
 Преди 2 години Ангел е два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години  Мартин е бил че-
тири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?   
 Отговор:  
 
 Задача 2: 
 Летяло ято гъски, а насреща им гъсок. 
 -Здравейте, десет гъски!-поздравил той. 
 -Ние не сме десет.Ако и ти беше с нас и имаше още толкова, колкото сме с теб, щяхме да 
бъдем десет. 
 Колко са гъските в ятото? 
 Отговор:  
 
 Отговори на задачите от рубриката „Умеем ли да мислим творчески” от миналия 
брой: 
 На  задача 1:  Условието е да прекопирате плетеницата за 15 секунди, но никой не казва 
колко време можете да обмисляте. Започнете от центъра и чертайте отделни, лесни за копиране 
части. Може да започнете и от един от периферните елементи. Щом нарисувате една от кукички-
те, обърнете листа на 90 градуса и нарисувайте следващата. 
 
 
 
 
 На задача 2: Достатъчно е да се разположат късчетата от веригата по друг начин, за да мо-
же само три звена да се разпоят и след това запоят.   
 
 
 
 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
ЧАРЛИ ЧАПЛИН И ЖЕНИТЕ 

 Чарли Чаплин винаги е работил много и с пълно право може да бъде наречен истински 
"работохолик". Със секс се „занимавал” в периодите между филмите и в свободното си време, 
което винаги е било малко. Веднъж той сам казал: "Аз се занимавам със секс само когато ми е 
скучно." 
  Когато все пак му ставало скучно, Чаплин предпочитал да си има работа с по-млади моми-
чета. Резултат - четири брака (три от тях с жени на 18 или по-млади), 11 деца и цял харем любов-
ници. Чаплин сам се наричал "Осмото чудо на света" и много се гордеел със своята холивудска 
репутация на покорител на женски сърца. 
 Първа любовница и съпруга на Чаплин става 14-годишната Милдред Харис, за която се же-
ни през 1918 г. Чаплин и Милдред се разделят през 1920 г. без да имат деца. Следват бракове с 
16-годишната Лита Грейт – през 1924 г., който е просъществува две години, след раждането на 
две деца, с 20-годишната актриса Полин Годар през 1934 или 36 г. и последния и най-стабилен 
брак – с дъщерята на великия американски писател и драматург  Юджийн О’Нийл – Уна О’Нийл. 
Когато се запознават, тя е на 18, а той – на 54 години. 
 Преследван от пресата и политици, наричащи Чаплин "развратник" и "левичар", той, заедно 
с Уна, се преселва в Швейцария и там започва техният спокоен семеен живот. Впоследствие Чап-
лин пише: "Ако бях срещнал Уна или друга такава жена по-рано, никога нямаше да имам никак-
ви проблеми с жените. Чакал съм я цял живот, макар и да не съм го съзнавал." Чаплин и Уна имат 
8 деца. Той става баща на последното, когато вече е над 70. 

На осем години. 

Гъските в ятото са четири. 
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