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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ
„ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2012 Г.

Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2012 г. (издава се
ежемесечно - 12 броя за 2012 г.) е, както следва:

- на плоско-печатен шрифт: 8 лева
- на компакт диск в MP3 формат: 10 лева

на брайлов шрифт е безплатно по проекта за брайлисти до 30.06.2012 г.
За второто полугодие на 2012 г. (от юли до декември), абонамента за
брайлов шрифт  е 3 лева.

Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-
късно . Без заплащане на абонаментната такса такъв няма да
се прави.

Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и
писмена заявка за това!

Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
- Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или

институция - точното й наименование и името на служителя й, получаващ
списанието.

- Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок,
вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код,
град или село.

- Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен
носител, на компакт диск, на брайл за второто полугодие на 2012 г. и колко
екземпляра (например по един или по повече).

Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на
НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с
писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко
получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да
записва коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само
имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си
и те не са същите, както тази година).

Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска

кутия № 29, пощ. код. 4000, гр. Пловдив, за Нели Велкова Русинова
(пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на
подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30,
защото адресираните така писма и записи много често се губят.

Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ:
Банка ДСК - АД, клон „Пълдин”, ул. „Петко Д. Петков” № 23, гр. Пловдив,
IBAN №: BG16STSA93000002615504, BIC: STSABGSF.

Председателите да помогнат на членовете на ТО за осъществяването
на абонамента.

Срок за абонамент: 15 януари 2012 г.

до 15 януари
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ФАЛШИВАТА БАНКНОТА 
 

 Собственичката на един магазин за кожи заявила при съставянето на полицейския прото-
кол: 
 „Преди час в магазина ми влезе млад човек и купи дамска шапка за 18 лева. Той ми даде 
банкнота от 50 лева, но тъй като нямах дребни, отидох да разменя банкнотата в съседния мага-
зин. Щом като взе шапката и 32 лева, купувачът си отиде. След малко при мен дотича съседката и 
развълнувано заяви, че банкнотата е фалшива. Аз й дадох друга банкнота от 50 лева. Така че ку-
пувачът ме ощети общо със 118 лева:  
1) шапката струва 18 лева 
2) получих фалшива банкнота от 50 лева 
3) Върнах на купувача 32 лева  
4)   Загубих още 18 лева, тъй като те бяха получени от същата тази фалшива банкнота." 

Колко лева всъщност е загубила продавачката? 

ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:  
 
 
 
На задача 1: 

 Натиска се единият ключ и се изчаква 5 минути —изключва се и се включва друг. Веднага 
след това се влиза в стаята с крушките. Тази която свети е за ключа натиснат непосредствено пре-
ди влизането в стаята. Тази която на допир е топла е за ключа който е бил включен за 5 мин. Съ-
ответно тази която е студена и не свети е за ключа който не е докосван.  
 
На задача 2: 

 Стаята е била четириъгълна, в нея е имало 4 котки.(във всеки от четирите ъгли на стаята е 
седяла по една котка)  
 
На задача 3: 

 При първото притегляне поставяме в едното блюдо на везните 3 монети, в другото още 3 
монети, а останалите три остават пред нас. Ако по-леката монета е в едно от блюдата то ще се 
издигне. Ако не те ще са равни и съответно по-леката монета е в останалите три монети които все 
още не сме претеглили. И в двата случая ни остава да претеглим само 3-те монети между които 
сме установили че се намира по-леката. От тези три монети поставяме 1 в едното блюдо на везни-
те и 1 в другото блюдо. Ако едната е по-лека ще го установим веднага, ако ли не то монетата коя-
то остана пред нас и не е претеглена е по-леката.  
 
На задача 4: 

  Убиецът е Тодоров, който е излъгал, че е подпирал масата с капачка от бира, което не може 
да бъде истина, защото масите, както знаем, са трикраки, а трикрака маса не може да се клати. 

? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?    
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Сбогуваме се с Георги Илиев Карагьозов 

 

 

 

 На 16.11.2011 г. след боледуване почина нашия скъп приятел и член на ТО НАСГБ-Варна 
Георги Илиев Карагьозов. 

Загубата на този човек е тежка както за неговите близки така и за всички наши съюзни членове, 
защото ние загубихме един прекрасен, всеотдаен и активен самодеец и спортист. 

 Георги участваше във всички организационни мероприятия и със своя бодър дух, и добро-
душен характер създаваше добро настроение и позитивност в цялата организация. 

Като добър акордеонист и музикален талант благодарение на него варненските певчески групи 
винаги са печелили призиви, места и аплодирани от възхищение на публиката. Като спортист той 
извоюва много медали за ТО Варна НАСГБ, гордеехме се с неговите участия в спорта и самодей-
ността и искрено съжаляваме за неговата загуба. 

 

Поклон пред светлата му памет! 
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Заседание на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите 
в Швеция  

 
 Председателя на НАСГБ и одитор на ЕССГ Димитър Парапанов участва в 5-тото заседание 
на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, което се проведе в Стокхолм, 
Швеция, от 14 до 18.09.2011 г. Негов интерпретатор-придружител и преводач от английски език 
бе Светлозар Парапанов. 

 В заседанието взеха участие: Сергей Си-
роткин – Русия; Геир Йенсен – Норвегия; Мо-
на-Брит Брьоберг – Швеция; Даниел Алварез 
Рейес – Испания; Тамаш Гангл – Унгария; Ари 
Суутарла – Финландия; Анжела Пимпинела – 
Италия; отсъства Саня Тарцай – Хърватия; 

 Ключов въпрос за обсъждане в заседание-
то бе подготовката за Седмата конференция по 
сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепи-
те (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени 
на Европейския съюз на слепите и Третото об-
що отчетно-изборно събрание на Европейския 
съюз на сляпо-глухите, на които България и 
НАСГБ ще са домакини. 

 ИК на ЕССГ взе решение тези междуна-
родни мероприятия да се проведат от 23 до 29 октомври 2012 г. Бяха определени съставите на 
Научния комитет (Сергей Сироткин, Саня Тарцай, Геир Йенсен, Тамаш Гангъл, Димитър Парапа-
нов, Анжела Пимпинела) и на Организационния комитет (Димитър Парапанов, Саня Тарцай, 
Светлозар Парапанов), които да подготвят международните мероприятия. За разлика от предиш-
ните съвместни международни мероприятия през 2003 г. в Дания и 2008 г. в Хърватия, през 2012 
г. в България за първи път ще се проведе Форум на сляпо-глухите жени, отново под егидата на 
Европейския съюз на слепите, като с подготовката на научната му програма е натоварена Анжела 
Пимпинела. 

 Председателите на НАСГБ Димитър Парапанов и на Унгарската асоциация на сляпо-
глухите Тамаш Гангъл подписаха Партньорско споразумение по подготвения и подаден след това 
за кандидатстване проект със заглавие: „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпре-
татори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интегра-
ция” на стойност 122 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, без участие със собствени 
средства. Ако проектът бъде спечелен и финансиран, унгарски специалисти ще проведат обуче-
ние на български интерпретатори-придружители, като резултатите от обучението ще бъдат пред-
ставени на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите и Първия 
форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите, и по този начин ще се осигурят 
средства за провеждането им. 

 За провеждането на международните мероприятия се очакват също така финансови средст-
ва както от Европейския съюз на слепите, така и от Европейския съюз на сляпо-глухите. 

 Подробно подготовката за тези международни мероприятия е описана в Докладна по точка 
11. 

 Изпълнителния комитет на ЕССГ разгледа и други текущи въпроси. Членовете на ИК дадо-
ха отчети за свършеното от всеки от тях през периода след предишното заседание от май 2010 г. в 
Пловдив, България. Обсъди се сътрудничеството с други европейски организации, нови кандида-
ти за членове на ЕССГ и др. 

 Одиторите на ЕССГ Димитър Парапанов и Ари Суутарла проведоха ревизия на Ковчежника 
Мона-Брит Брьоберг, включваща сметките, баланса и счетоводството на организацията. Прихо-
дите в банковата сметка на ЕССГ (над 2000 евро) са набирани предимно от членски внос на орга-
низациите – членки, както и малки суми от дарения. Одиторите съставиха Протокол за ревизията, 
като дадоха високи оценки за работата на ковчежника и като цяло за работата на ИК за всички 
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Децата индиго 

 

 Открити са през 80-те години. За първи път от руската академия на науките от холандска 
психоложка и от американската асоциация за научни изследвания НАС. Представители са психо-
лози доктори на науките, които за първи път се сблъскват с едно ново явление. Уж това са обик-
новени деца, но когато започват да ги изследват откриват се доста необясними факти. Когато се 
вглеждат със специален уред в такова дете, виждат че то има тъмно синя аора с цвета на износе-
ни дънки. И от там вече се казват деца индиго. От друга страна имат 4 нишки ДНК в повече. От 
трета страна те са с много по развит черен дроб. Изследователите ги разделят на две големи гру-
пи. Хипер емоционални деца, които непрекъснато стават, сядат, говорят, прекъсват ви и т.н. Та-
кива деца ще влизат в полезрението и ще си мислите, че те са невъзпитани, но това не е така, те 
са просто деца индиго. 

 Другата група са хипо емоционалните. Те пък от своя страна не, че са толкова пасивни, не 
че са толкова незаинтересовани. Те много внимателно ни слушат, знаят за всичко което говорим, 
винаги могат да откликнат, но не го желаят. Просто са някъде в своя свят. От друга страна те се 
подразделят на още 4 групи, тези хипер и хипо емоционални деца.  

 На първо място това са хуманистите-тоест децата които обичат страшно много да се разда-
ват, да помагат да обгрижват някого, да се притичват на помощ. Те си остават до края такива. 

 Втората групичка артистите те се увличат от всяко изкуство могат да пишат, да рисуват, да 
пеят, да свирят и танцуват, да правят графити да бъдат рап изпълнители и т.н. Тоест изкуството 
да бъде отличително като водеща страна при тях. 

 Третата група се наричат концептуалисти – това са децата на бъдещите открития, филосо-
фите децата които предпочитат да са в своя свят, в своята черупка на идеите. Много силно вярва-
щи са и ще превърнат живота си в мисия по-късно просто те са като отвлечени. Ние много често 
мислим, че нещо им хлопа и родителите прибягват към водят ги при психолози, хоспитизират ги, 
но това е най голямата грешка, защото се потискат естествените процеси в детското развитие, а и 
това не е изход да направиш детето си нормално. В никакъв случай! Затова излязоха много книги 
и продължават да заливат пазара с литература и ще се убедите, че всяко второ дете е индиго. 

 Четвъртата група са енциклопедистите – те от всичко знаят по-малко всичко могат да съче-
тават, те са по-малко и артисти и хуманисти и концептуалисти. Особеното при тях е, че почти не 
се разбират със своите родители. Родителите също не ги разбират. Много често такива деца пося-
гат към наркотици, посягат към агресия, просто защото са безпомощни и не знаят как, бягат от 
къщи, могат да посегнат на живота си. Особено в една тинейджерска възраст. Много лесно го 
правят, те не само говорят. И тук наистина е вече много страшно. Едно момче се обесва с чорпо-
гащника на майка си в антрето заради четворката по физика. И това от страх как ще реагира май-
ка му понеже бил отличник. Друг случай е самата Петя Дубарова. Бургаската поетеса, която е 
обвинена в счупването на една машина по време на бригада. И понеже целия учителски съвет 
гласува за намаляне на поведението и. Тя знае, че не е виновна и за да излезе от тази ситуация, 
когато родителите и са на гости и тя е сама ,нагълтва се с лекарства. Малко преди това си е пос-
вирила на китара и написала последните стихове. Така изгасва една прекрасна бъдеща поетеса. 
 Децата са нещо много специално! Те са непознато нещо за нас. Нека не си мислим, че ги 
познаваме. Един ливански художник Джубран Халил Джубран, който казва че родителите дори 
на сън не могат да влезат в душите на децата си. Децата са само приютени в семействата в които 
трябва да бъдат отгледани. Затова сблъсъците между родители деца са големи. Книгата 
“Пророкът” който иска да научи повече и Теодора Димова дъщерята на Димитър Димов 
„Майките”.Трябва да се вслушваме в нашите деца да ги гледаме с уважение, с достойнство без да 
им заповядва, без да ги принуждаваме да правят нещо без да им се налагаме. Просто трябва да се 
гледа на него като на един партньор. 

ЗиС 
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Историята на най-красивата коледна песен 
Тиха нощ, свята нощ... 

 
 Независимо от това дали на Рождество навън вали сняг или духа горещ вятър от пустинята, навсякъ-
де звучи една и съща песен „Тиха нощ, свята нощ”... 
 В Европа е невъзможно човек да си представи Коледа без нея, звучи по радиото, по телевизионните 
канали, в универсалните магазини, в домовете на хората, пред коледната елха. 
 През 1831 г. в Германия „Тиха нощ, свята нощ…” се появила едновременно в два песенни сборника 
в Берлин и Дрезден. И в двата вместо името на автора пишело: „Авторите на текста са неизвестни”. Прус-
кият крал Фридрих Вилхелм IV за първи път я чул през зимата на 1853 г. Той толкова харесал коледната 
песен, че извикал придворния концерт майстор и му заповядал: „Намери ми автора на песента!” Заповедта 
на краля обаче останала неизпълнена още цяла една година и само по една щастлива случайност загадката 
намерила своето решение през декември 1854 г. 
 Директорът на хора на австрийският град Залцбург, бивш добър познат на концерт майстора на 
пруския двор, се скарал на едно от момчетата Феликс Грубер, който според него постоянно пеел грешно 
популярната вече коледна песен. На направената му забележка от ръководителя на хора юношата отгово-
рил доста самоуверено и с гордост: „У дома ние винаги пеем „Тиха нощ” точно по този начин. Моят баща 
по-добре от Вас знае как е правилно да се пее. Нали в края на краищата той е написал тази песен”. 
 Изненаданият от тази новина директор на хора, захвърляйки всички ангажименти, заминал за Хай-
лян, където живеело семейство Грубер и се уверил, че местният органист и ръководител на църковния хор 
67-годишният Франц Грубер наистина е неизвестният тайствен автор на музиката на „ Тиха нощ, свята 
нощ…”, търсен по заповед на пруския крал. За автора на текста Грубер назовал своя приятел, свещеника 
Йосев Мор. 
 Разбира се, за създаването на тази толкова обичана коледна песен се разказват какви ли не истории, 
смешни и необчайни. 
 На 23 декември 1818 година помощник викарият на църквата „Свети Николай” в Оберндорф, градче 
на 20 км. от Залцбург, Йозеф Мор с ужас открил, че мишките са прегризли меха на органа. Какво да пра-
ви? Нима може да има рождественска меса без музика! И тогава на църковния служител му хрумнала спа-
сителната мисъл: „Трябва ни тържествена песен!” 
 На лист хартия, почти на крак, той нахвърлил няколко стиха и се понесъл към съседното градче Ар-
нсдорф, където живеел учителят и органистът Грубер. След доста дълги уговорки музикантът се съгласил 
да помогне на приятеля си и написал към стиховете мелодия, която трябвало да се изпълни от двама со-
листи и хор в съпровот на китара. 
 Истината в тази история е, че „Тиха нощ, свята нощ…” наистина е прозвучала за първи път на 24 
декември 1818 г. под свода на църквата Свети Николай в Оберндорф. По-късно Карл Маухер, майстор на 
органи, няколко пъти посещавал църквата, за да ремонтира органа. Работейки там, той намерил копие от 
композицията и я отнесъл у дома. Така коледната песен бързо се разпространила отначало в Австрия, а 
после в съседна Германия. Вярно е, че много години продължавали да я смятат за тиролска народна песен 
„със съмнителен произход”.  
 Всъщност историята на песента е много по-проста и това е част от чудото. 
 Немският тест е написан от Йозеф Мор още през 1816 г., когато той е млад свещеник, назначен в 
църквата в Марифар, Австрия. Нямаме представа какво точно е вдъхновило Мор да съчини своята поетич-
на версия за раждането на Христос. Дали не е подредил думите по време на своите постоянни разходки в 
тази красива селска местност или на път към дома на своя дядо, който живеел на близо. Хубаво е, че не е 
забравил своето съчинение, когато след година се връща отново в Оберндорф. 
 Органистът Грубер имал късмет и макар със закъснение от цели 36 години, славата дошла при него 
и краят на дните си той прекарал в заслужена почит. Авторът на стиховете Мор обаче така и не дочакал да 
стане известен. Автора на стиховете Мор обаче така и не дочакал да стане да стане известен. През 1848 г., 
на 56 годишна възраст той умира в пълна нищета. Но споменът на двамата автори е жив и сега. В Оберн-
дорф под Залцбург върху църквата Свети Николай може да се види надпис: „Учителят Франц Грубер съз-
даде тук на 24 декември 1818 г. мелодията, а викарият Йозеф Мор написа също тук текста на песента 
„Тиха нощ, свята нощ”... 
 Днес песента е най- популярната коледна песен на всички континенти. Претърпяла е над 300 прево-
ди, издадена е в над 180 версии на 121 езика. Няма знаменит певец, който да не я е изпълнил поне веднъж. 
Написана от непознат музикант и скромен викарий, божественото й послание пресича граници докосва 
човешките сърца и навсякъде по света. 

Подготви: Ива Дива 
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дейности на ЕССГ. 

 На 16.09.2011 г. се проведе Учредително събрание на Международната спортна федерация 
на сляпо-глухите (МСФСГ), на което Димитър Парапанов бе избран за Президент на МСФСГ 
(подробна информация за това от Гейр Йенсен, Вицепрезидент на МСФСГ, бе изпратена до чле-
новете на УС, до председателите на ТО на НАСГБ и бе публикувана в бр.10 на сп. „Звук и свет-
лина”). 

 В културната програма, домакините на заседанието от Шведската асоциация на сляпо-
глухите ни поканиха на среща с Управителния съвет и активисти на организацията. Тя се проведе 
в Център за дейности със сляпо-глухите. В продължение на година е бил проведен проект за теат-
рално представление – пантомима с двама сляпо-глухи актьори, изнесено в театралната зала на 
Музея на технологиите, където публиката е изживяла и специалните ефекти по време на спекта-
къла (движение на въздуха, вибрации на пода и седалките, аромати и различни миризми в залата). 
Двамата актьори разказаха за впечатленията си от пиесата, която представя реализиране на тяхна 
отдавнашна мечта – как семейство от сляпо-глухи мъж и жена отиват на околосветско пътешест-
вие. 

 Заведоха ни и на посещение на Кораба-Музей „Васа”, потънал преди няколко века в залива 
на Стокхолм, а сега изваден и напълно реставриран. Сляпо-глухите можеха да се докоснат до раз-
лични възстановки на интериора на кораба (палубата за оръдията и войниците, каютите на офи-
церите) и така да получат представа за живота на един военен кораб. 

15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл” 

Сао Пауло, Бразилия, 25.09. – 02.10.2011 г. 
  

 В двата дни преди началото на конференцията – 25 и 26.09, Изпълнителния съвет (ИС) на 
Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) проведе свое заседание, в което Димитър Пара-
панов участва като одитор. 

 На заседанието участваха също: 

1) Лекс Грандия, Президент на СФСГ и член на ръководството на Датската асоциация на 
сляпо-глухите, заедно с интерпретатор-придружител неговата съпруга Анн Дестръп (общо 2 
души от Дания). 

2) Соня Маргарита Вилакрез, Вицепрезидент на СФСГ, Председател на Федерацията на ла-
тиноамериканските сляпо-глухи и Председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Еквадор, 
заедно с двама интерпретатори-придружители и един преводач от английски език (общо 4 
души от Еквадор). 

3) Геир Йенсен, Генерален секретар на СФСГ, Председател на Норвежката асоциация на 
сляпо-глухите, заедно с трима интерпретатори-придружители и преводачи от английски 
език. (общо 4 души от Норвегия) 

4) Кристоф Нилсон, Ковчежник на СФСГ, член на Управителния съвет на Шведската асо-
циация на сляпо-глухите, заедно с двама интерпретатори-придружители и преводачи от анг-
лийски език. (общо 3 души от Швеция) 

5) Езекиел Кумвенда, член на ИС като регионален представител на Африка, Председател на 
Асоциацията на сляпо-глухите в Малави, заедно с един интерпретатор-придружител и пре-
водач от английски език. (общо 2 души от Малави) 

6) Сатоши Фукушима, член на ИС като регионален представител на Азия, Председател на 
Асоциацията на сляпо-глухите в Япония, заедно с двама интерпретатори-придружители и 
един преводач от английски език (общо 4 души от Япония). 

7) Саня Тарцай, член на ИС като регионален представител на Европа, Председател на Хър-
ватската асоциация на сляпо-глухите „Додир”, заедно с двама интерпретатори-
придружители и преводачи от английски език (общо 3 души от Хърватия). 
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 Отсъстваха по уважителни причини членовете на ИС и регионални представители за Латин-
ска Америка (Александра Гаранца), за Северна Америка (Джефри Борман) и за Тихоокеания 
(Ирен Макмин). 

 Димитър Парапанов в качеството си на одитор на СФСГ изказа удовлетворение от работата 
на ИС и на ковчежника Кристоф Нилсон. Дейността на СФСГ се финансира от Шведската държа-
ва чрез кандидатстване и защитаване на ежегодни проекти. От 2009 г. насам са финансирани Кур-
сове за обучение на лидери на сляпо-глухите в Африка и провеждането на Учредително общо 
събрание на Африканската федерация на сляпо-глухите през октомври 2009 г. в Уганда, по време 
на Световната конференция „Хелън Келър” и Общото събрание на СФСГ. Финансира се и про-
веждането на две от заседанията на ИС на СФСГ. 

 15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл” се проведе на тема 
„Включване за живот на възможностите” с участието на много специалисти и сляпо-глухи от Ла-
тинска Америка, Северна Америка, Европа, Азия, Африка. Димитър Парапанов, директор на 
НЦРСГ „Хелън Келър” участва с доклад „Общуване и език при възрастните хора със сляпо-
глухота в България”. 

 Специалистите имаха възможността да обменят опит в много области, като: подпомагащи 
технологии, промени в популациите, общуване и език, преход към живота на възрастните, включ-
ващо образование, неврологични причини за сляпо-глухота, педиатрична рехабилитация, синдро-
ми, трета възраст, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. По последната тема 
пленарен докладчик бе президента на СФСГ Лекс Грандия. Същевременно той бе удостоен с Наг-
радата за особени заслуги на „Дефблайнд Интернешънъл” – световната асоциация, предлагаща 
услуги за сляпо-глухи. 

 В рамките на еднодневна културна програма, посетихме историческия център на мегаполи-
са Сао Пауло, богатите и бедните му квартали с големия контраст между тях, както и реставрира-
на къща на робовладелец отпреди два века. 

Блока подготви 

Светлозар Парапанов 

Координатор на НАСГБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последно заседание на Управителния съвет на НАСГБ за 2011 г. 

 

 На 21.11.2011 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. 
По първа точка беше приет протокола от миналото заседание. УС по втора точка прие докладната 
от председателя на НАСГБ за дейността на НАСГБ за периода 21.07.2011 г. до 20.11.2011 г. Бяха 
утвърдени за членове на НАСГБ представени от териториалните организации. УС реши да бъдат 
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А К О 
Ръдиър Киплинг 

Ако да запазиш равновесието си, 
Когато всички губят своето 
И тебе обвиняват затова; 
Ако продължаваш да вярваш в себе си, 
Когато всички се съмняват в теб 
И все пак отчиташ тяхното съмнение; 
Ако можеш да чака и да не се умориш от чакане; 
Или ако те лъжат-да не си служиш с лъжи; 
Или ако те мразят- да не излъчваш омраза 
И все пак да не бъдеш твърде добър, 
Нито да се правиш съвършен мъдрец. 
 
Ако можеш да мечтаеш 
И да не правиш мечтите си свой господар; 
Ако можеш да мислиш  
И да не превръщаш мислите си в единствена цел  
Ако можеш да приемеш триумфа и падението  
Като двама еднакви измамника; 
Ако можеш да чуеш как истината, изречена от теб, 
Се използва от подлеци 
И се превръща в подпора на глубци; 
Или да видиш как се руши онуй, 
Което цял живот си творил, 
Но да не се прекършиш и пак да почнеш да твориш, 
Дори с похабени инструменти; 
Ако можеш да загубиш и да почнеш отначало 
И никога да не продумаш за загубата си; 
Ако можеш да насилиш сърцето, нервите и муску-
лите си, 

Да ти служат още дълго, 
Когато няма нищо в теб, 
Освен Волята, която ти шепти”Дерзай”! 
 
Ако можеш да разговаряш с тълпите, 
Но да запазиш благородство; 
Или да се движиш с царе, 
Без да губиш допира с обикновеното; 
Ако нито враг нито любещ приятел 
Могат да те наранят; 
Ако всички хора са ти драги, 
Но никои твърде мил; 
Ако можеш да запълниш бягащата минута 
С шейсет достойни секунди… 
 
Твоя ще е Земята 
И всичко в нея. 
И което е по важно- 
Ти ще бъдеш Човек, приятелю мой!  
 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ДЕН 

 

Най-хубавият ден –днешния.  

Най- голямата спънка-страхът. 

Най-лесното нещо-да се заблудиш. 

Най-голямата грешка- да паднеш духом. 

Коренът на всички злини- егоизмът. 

Най-хубавото развлечение-работата. 

Най- лошото поражение-отчаянието. 

Най-добрите учители-децата. 

Най-голямото щастие- да си полезен на другите. 

Най- неприятният недостатък- лошото настроение. 

Най- красивият подарък- прошката. 

Най-добрата защита- усмивката. 

Най-доброто лекарство- оптимизмът. 

Най-мощната сила на света- вярата. 

Най- стимулиращия дар- надеждата. 

Единствената реалност- любовта. 

 

Майка Тереза  
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Предложения на Ивалина Донова София 

 1.Бабини гъсенички 
 Продукти: 1 ч.ч. и половина свинска мас, а може и половината от масло „Верея”, или немското с 
кравичката отпред. 1 ч.ч. и половина захар, 4 яйца, 3 с.л. кисело мляко, ако нямате домашно мле-
кото нека да е розова „Елена”, тъй като само тази марка е с жива закваска и ако използвате друго 
мляко няма да ви бухнат сладките, както трябва, защото другите марки имат консерванти. 1 ч.л. 
сода за хляб, 1 пакетче амонячна сода, 1 кг. Брашно- по възможност пресято, щипка сол. 

 Начин на приготвяне: Всичко се омесва много добре и с помощта на малък къдрав шприц с 
ръка натискате тестото и правите гъсенички. По желание на домакинята може да натиснете тесто-
то и да оформите розички. В намазнена тава ги печете в умерена фурна и след изваждането ги 
посипвате с пудра захар. 

 Съвет към всички домакини: Никога не слагайте какъвто и да е сладкиш в предварително 
загрята фурна. Защото отгоре и отдолу се изпича, а в средата остава сурово или недопекано. 

2. Печен свински дроб 

 Продукти: 1кг. Свински дроб, 1 к.ч. оцет, 1 ч.ч. олио, 3 с.л брашно, щипка сол. 

 Начин на приготвяне: Дробът се накисва най-малко за 2 часа в студена вода с 1 к.ч. оцет за 
премахване на лошият дъх . Измиваме го обилно под течаща вода и го нарязваме на средно голе-
ми парченца, нареждаме го в намазнена тава без да го солим. В 1 ч.ч. олио слагаме 3 с.л. брашно, 
щипка сол и разбъркваме много добре. С това заливаме дроба в тавата, като объркваме всичко 
много добре. Печем в умерена фурна като два-три пъти го разбъркваме докато стане готово. 

 

КОЗУНАЧЕНА БАНИЦА 

(Гинка Русева – Добрич ) 
 Продукти: 1 ч.ч. прясно мляко, мая, ¼ ч.ч. захар, 50 мл. олио, 1 ч.л. сол, 6 яйца, 1 ч.ч. едро 
нарязани орехи, 1 кутия локум, брашно колкото поеме за меко тесто. За сиропа: 250 мл. вода, 250 
г захар, сока на 1 лимон, 1 ванилия. 

 Приготвяне: Маята разтворена в малко млякото и малко брашно се оставя да втаса. Яйцата 
се разбиват със захарта и към получената смес се добавя половината от мазнината. След това се 
долива останалото мляко, като леко се разбърква. Добавя се и солта, замесва се възможно най-
меко тесто. Измесва се последователно с брашно и след това с мазнина докато поеме цялата маз-
нина и започне да прави мехури. Оставя се да втаса добре. След това се късат малки топки и се 
разточват на тънка кора, поръсва се с орехи и локум. Може да се добави и канела. Завива се на 
руло, като се усуква и навива на рехав охлюв, който се поставя в тава. Отново се оставя да втаса. 
Пече се като козунак на умерена фурна. Студената баница се залива с горещ сироп. Тавата се 
покрива с найлон и кърпа и се оставя да пренощува. 

 

Пържен ябълков десерт 

(Снежанка Кирчева – Пловдив) 
 Продукти: 4 ябълки, 1 ч.ч. брашно, 3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. прясно мляко, пудра захар. 

 Начин на приготвяне: Разбъркват се добре млякото яйцата и брашното до получаването на 
рядка каша. Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват наситно. Прибавят се към 
рядката каша и с лъжица се гребва от сместа и се пържи в сгорещено олио. Получават се ябълко-
ви бухтички с пудра захар. 

C!,%!,2�2,
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закупени батерии за слухов апарат и да бъдат предостави на най-нуждаещите се ползващи слухо-
ви апарати. Приет беше отчета от председателя на асоцияцията за дейността на НАСГБ за трето 
тримесечие. Прие се и отчета за провеждане на Деветия национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената само-
дейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство) и беше 
дадена висока оценка за представянето на самодейците от териториалните организации. 

УС прие информацията за участието на председателя на НАСГБ и одитор на Европейският 
съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) за заседанието на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ в Шве-
ция и за 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Брази-
лия. Членовете на УС приветстваха създаването на Международната спортна федерация на сля-
по-глухите (МСФСГ) на 16.09.2011 г. в Стокхолм, Швеция. УС актуализира плана на управител-
ният съвет на НАСГБ до края на 2011 г. Взе се решение за абонамента на списание „Звук и свет-
лина”, като обявата е публикувана в брой 11 и 12. 

УС загрижено обсъди проблема с предоставянето от държавата на интерпретаторски услу-
ги за сляпо-глухите, лични и социални асистенти за най-тежките случаи на лица със тотална сля-
по-глухота, които да бъдат и техни интерпретатори-придружители, както и за ремонта и индиви-
дуалните отливки за слуховите апарати. Да се измени чл. 116 от Закона за движение по пътищата, 
за да бъдат определени като отделна специфична група от пешеходци, сляпо-глухите, които се 
движат с червено-бял бастун, по същия начин, както слепите се движат с бял бастун. УС възложи 
на председателя на НАСГБ да търси подкрепа от Национално представителните организации на и 
за хора с увреждания за решаване на тези проблеми от Министерството на труда и социалната 
политика. 

Обсъди се подготовката за провеждането в България през октомври 2012 г. на Седмата 
конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сля-
по-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на 
Европейския съюз на сляпо-глухите. 

УС взе решение да се проведе концерт и спортна изява на самодейци и спортисти от Бъл-
гария и Международен семинар на теми „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод за 
социално включване” и „Хаптичното общуване – като възможност за комуникация при тотално 
сляпо-глухите”, от 01 до 04.12.2011 г. в гр. Истанбул, Турция, по повод на Международния ден 
на хората с увреждания 3-ти Декември. Да участват класиралите се участници самодейци, от Де-
ветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите (провел се на 
21.07.2011 г.),заели първо, второ и трето място във всички жанрове (солисти, дуети, състави), а от 
класиралите се самодейци между които има спортисти ще се включат в спортната среща с члено-
вете на организацията от Турция; членове на УС и КС на НАСГБ с техните интерпретатори-
придружители. Ако се откажат участници, да се поканят председатели и сътрудници на ТО, доп-
ринесли за развитието на спорта и самодейността, но не участвали в Празника. 

 В Благотворителните коледни продажби в Европейския Парламент в Брюксел (7 - 8.12.2011 
г.) бе определено НАСГБ да участва с предмети изработени от българските сляпо-глухи, като 
представител е тотално сляпо-глухият Емил Кръстев Димов от ТО Шумен, с интерпретатор-
придружител и с преводач на английски език. Разходите са поети изцяло от българските евроде-
путати. 

Живка Огнянова 
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В НАСГБ - „От силен вятър понесени” 
 

 На първи декември 2011г. в седалището на НАСГБ– гр. Пловдив се проведе промо-
ция на новата четвърта стихосбирка на поетичен клуб „Вдъхновение” при Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България – „От силен вятър понесени”. В нея са публикува-
ни творби на 25 автора от цялата страна. 

 Ето част от предисловието на стихосбирката: „Стихотворенията впечатляват с ярка 
чувственост, разкриваща човешки откровения както за безвъзвратно загубеното минало, 
така и за красиво бъдеще, в което са сбъднати всички мечти. От тук и разнородността в 
поетичното настроение – от носталгия и меланхолия, до неувяхващ оптимизъм. „От силен 
вятър понесени” впечатлява и с открояващия призив за повече доброта и човечност, ут-
върждавайки ги като незаменими принципи на взаимоотношения в един толерантен и въз-
вишен свят. 

 Обединяващата нишка в сборника е като че ли вятърът на съдбата, който неумолимо 
налага драстични промени в човешкия живот. Често борбата е трудна, но винаги се откри-
ват необходимите съпротивителни сили, които ни вдигат на крака и ни карат да продъл-
жим по нашия житейски път. Вероятно в това се крие и екзистенциалния смисъл – да ус-
тояваме въпреки всичко.” 

Издаването на сборника бе по повод 14 години от създаването на НАСГБ, шестия рожден 
ден на поетичния клуб и международния ден на хората с увреждане – трети декември.  

 Гости на промоцията бяха 
Димитър Парапанов – председа-
тел на асоциацията, Маринка Ма-
ринова – председател на Контрол-
ния съвет, преподаватели от 
НЦРСГ ”Хелън Клеър” – гр. 
Пловдив, сляпо-глухи от цялата 
страна с техните придружители. В 
събитието участваха осем от авто-
рите, чийто творби са поместени в 
сборника – Ангелина Кръстева от 
Стара Загора, Ганка Параскевова 
и Станчо Добрев от Варна, Калин-
ка Ковачева и Светла Маринова 
от Добрич, Лушка Маджарова от 
Лъки, Панайот Димитров от Русе. 

 Тържеството бе открито от 
Димитър Парапанов, който поздрави всички присъстващи и каза, че клуб „Вдъхновение” 
се доказа през годините и той се гордее с постиженията на членовете му. След това, дума-
та бе предоставена на водещата на събитието – председателката на клуба – Калинка Кова-
чева. Тя благодари от своя страна на Димитър Парапанов за помощта, която редовно оказ-
ва на клуба и на всички поети, които участваха в списването на книжката. Същата изрази 
надежда, усилията в тази насока да бъдат продължени и в бъдеще. Всеки от присъстващи-
те поети имаше възможността да представи някои от своите творби, публикувани в сбор-
ника. 

 Събирането приключи с добро настроение и присъстващите бяха заредени с оптими-
зъм, който преобладаващ в творбите ни. 

 

Калинка Ковачева 
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Рождество Христово 

 Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич в България се празнува през първите 
часове след полунощ, от една къща към друга започват своят поход коледарите. 

Това са млади, неоженени 
юноши и момчета на въз-
раст от 12 до 20 години (а 
понякога и повече). Те са 
облечени в национални но-
сии или празнично с наки-
чени с китки калпаци, а в 
ръцете си носят "шарени 
тояги". Шарените тояги иг-
раят важна роля в обредни-
те танци. Обикновено пър-
во коледарите влизат в къ-
щата на своят водач  –
"станеник". Ако районът е 
голям, тогава се формират 

няколко групи от коледари и всяка обхожда нейният квартал. Водачът на групата уведомява за 
началото на обхождането с пушечен изстрел. Коледарите ходят от къща на къща и през цялото 
време пеят песни, посветени на Коледа, т.е. Коледни Песни (на Младият Бог, който се е родил на 
тази нощ).  

 Репертоарът на песните е доста разнообразен. Когато, например, коледарчетата влизат в до-
ма, първата песен, която те пеят е предназначена за стопанина на къщата. След това в следващата 
песен, те изпращат поздравления до всички членове на семейството, на млади и на стари. Еднов-
ременно с това, коледарите потропват със своите тояги по земята. Собственик на къщата прикан-
ва момчетата на масата и ги черпи с вино и ракия. Ако в къщата има неомъжена девойка, тогава 
тя дава на водачът специална коледна пита. Водачът, от своя страна, повдига високо питата и се 
моли на Бог от името на цялата къща и призовава за по-добра реколта. Това обикновено е кулми-
национен момент в обреда. В допълнение към питата на коледарите подаряват плодове, парчета 
от празничната торта, вино и ракия, а в последно време и пари. Пред коледарите обикновено ти-
чат момчета на възраст под 12 години, които уведомяват собствениците с почукване на вратата, 
че към тях идват скъпите гости. И така, някои момчета ("котараци") издават котешки звуци. Дру-
гите момчета ("магарета") носят подаръците от коледарите. На следващата сутрин всички момче-
та се събират при водача за да пийнат и хапнат събраните подаръци и започват да ги делят по-
между си. Част от събраните подаръци и пари, непременно отиват за благотворителност - в църк-
вата или училището. Всеки взима питата на своето любимо момиче. Ако за дадена пита има съ-
перник, тогава се поставят залози, и който даде повече пари, той печели питата. Партито при во-
дача на коледарите понякога продължава чак до следващата сутрин. 

 В някои части на България Рождество Христово (Коледа) все още се празнува по Правосла-
вието - на 7 януари. 

ЗиС 
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Съвремеността наследница на вавилонската култура  
 Вавилонските майстори още от древността умеели да изработват огромни съдове от мед и 
сребро, умеели да ги изпъстрят с изковани или лети фигури, изобразяващи сцени от религиозния 
и военния живот на държавата.  

 В областта на тъкаческото производство силно впечатление правят дрехите, направени от 
материя, напомняща овнешко руно.  

 Във Вавилония няма камък, ето защо всички постройки, дори и най-грамадните, се строяли 
главно с неизпечени кирпичи, размесени само с малко количество изпечени. Много естествено е, 
че такива постройки лесно са се разрушавали и че най-старите от тях са се запазили до наши дни 
само в жалки останки. Една от най-интересните й характерни особености са високите кули, със-
тавляващи центъра на храмовете (зикурати). Те били посветени на бога-Слънце. В няколко етажа 
се издигали на значителна височина. В най-горното кубе се намирало светилището на бога и на 
най-горната платформа се извършвал неговият култ. Красивата легенда за „вавилонското стъл-
потворение“, запазена ни от Библията, е съставена, разбира се, под впечатлението от тоя вид пос-
тройки. Понеже нямали камък за постройките си, Шумерите и Вавилонците се стараели да покри-
ят грозния цвят на кирпичените стени на храмовете и дворците си с блестяща многоцветна пок-
ривка: с богато изтъкани килими, цветни релефи и с мозайки от разни цветни материали. „Онзи 
свят“ Вавилонците са си го представяли като мрачно място, в което всички минали във вечност-
та, запазвайки съзнанието си, били осъдени да лежат без движение за вечни времена под суровата 
власт на богинята на задгробното царство. Ето защо те отделяли сравнително по-малко внимание 
на постройката и украсата на гробниците си. Вавилонските художници насочват цялата сила на 
творческия си гений към боговете и живите хора. Всички познати ни хералдически и митически 
фигури на фантастични същества са все от Шумерски произход: грифонът, драконът, сфинксът, 
хералдическите орли и лъвове. Един от най-поразителните паметници на тая историческа скулп-
тура е намерената в Лагаш – тъй наречената стела (изправена каменна плоча) на гологлавите ор-
ли, посветена на бога от цар Еанатум, един от най-старите управители на Лагаш. Царят е предста-
вен тук като победител над неприятелите, трупащ телата им на огромни купове и празнуващ по-
бедата над тия купове тела; над стелата – в небето, над царя и войската му летят орли, отнасящи 
части от телата на убитите царски неприятели. Работата на този паметник е груба и примитивна, 
но той целият е пълен с живот и трагизъм. На другата страна на стелата е мощната фигура на бо-
га, който помага на царя в борбата му с неприятелите: в едната си ръка държи огромна мрежа, 
пълна с хванати от него неприятели на Лагаш; един по един той ги избива с големия си боздуган. 
По-изтънчени и по-изящни, по-изкусно групирани са победните сцени над неприятеля и завзема-
нето на крепостта му, дадени върху стелата на цар Нарамсин. На никой друг релеф няма такава 
маса движение, каквото виждаме тук, характерно и за фигурата на царя и фигурите на победените 
молещи за пощада.  

 Велики били успехите на Шумер и Вавилон в областта на науката и литературата, изнаме-
рена е особена система за писане. Измислени били около 350 знака, които съответствали на срич-
ки. Развитието на писмото спряло на тая точка и никога не станало алфабетно или азбучно с от-
делна буква за всеки отделен звук. По липса на камък и хартия употребявана била за писане гли-
ната. Символите или писмените знаци били писани с изострено тръстиково перо върху глинени 
тухли или цилиндри с различна форма. Поради това и писмените знаци добили вид на клин и са 
наречени „клиновидни“. Различни клинове и съчетания от тях представят отделни срички и думи. 
В Шумер и Вавилон се извършват систематизирани наблюдения, които имат за историята на чо-
вечеството огромно значение. Много от тия систематизирани наблюдения през Сирия и Мала 
Азия са дошли в Европа и чрез гърците и римляните са усвоени и от съвременната европейска 
култура: тъй например, няма съмнение, че от вавилонски произход е нашето деление на деноно-
щието на две части от по 12 часа и на годината на 12 месеца, делението на неделята на 7 дни, 
имената на тези дни според имената на планетите; от вавилонски произход са и много от и сега 
още действащите системи за мерки и теглилки. Пак вавилонски са и първите точни наблюдения 
на небесните светила, вавилонска е системата на планетите, знаците на зодиака, взаимната им 
връзка и т.н.  

 Вавилонците заедно с египтяните без съмнение трябва да бъдат считани като бащи на съв-
ременната астрономия. 
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В НАСГБ-Национално състезание по брайлово четене и грамотно писане на 
сляпо-глухите 

 На 22-ри ноември в седалището на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър” се състоя Национално 
брайлово състезание между членовете на териториалните организации от страната. Някои от 
участниците пристигнаха от вечерта, а другите пристигнаха с ранните влакове и се приготвиха за 
премерване на възможности. Комисията бе в следния състав: председател Маринка Маринова и 
членове: Снежанка Кирчева, Анна Ройдева, Деян Славов и Иван Колев, който през цялото време 
снимаше с камерата и правеше запис на състезанието. Понеже нашите хора са с много специфич-
ни увреждания и много различни помежду си, поради което се наложи да разделим участниците 
на 4 групи. Първата включваше сляпо-глухи завършили училищата за слепи, втората тези които 
са се самоубучили, третата група се състоя от начинаещи и четвъртата от тотално сляпо-глухи. 
Вълнението беше голямо, радоста от срещата и предстоящата надпревара изпълни залата с шум, 
смях и разговори. 

 В първата група се получи следното класиране: 1 Фахредин Ахмедов ТО-Шумен, 2 Иванка 
Костова ТО-Бургас и трето място Ирина Николова ТО-Стара Загора. При втората група две пър-
ви места за Кирил Дамянов ТО-Пловдив и Петко Абаджиев ТО-Харманли. При третата група 
първо място взе Калинка Ковачева ТО-Добрич, второ Искра Пръшева ТО-Пловдив и трето Анге-
лина Кръстева ТО-Стара Загора. При четвъртата група участниците се състезаваха само в писане, 
понеже няма как да проведем четенето. Дори самото писане отнема повече време, понеже на то-
тално сляпо-глухия Илия Желязков думите му се превеждаха чрез дактил на ръката и се изчаква-
ше да напише, при което пак с дактил се продължава дума по дума. А при Али Неби Ани Ройдева 
с жесто мимика му диктуваше текста. В крайна сметка и двамата получиха първо място за пра-
вилно написания текст. Искам да отбележа, че комисията беше много удивена от грамотното и 
много чистото писане на двамата участници. Без да убиждаме останалите тотално сляпо-глухите 
бяха най-добрите при писането. За това разбира се имат заслуга специалните педагози Ана Рой-
дева и Деян Славов, както и на първо място председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, който 
създаде тази асоциация, издири и се зае с развитието на тези тежки случаи, които са хора с инте-
лект и в много отношения по-добри от всички нас останалите по-леки случаи. 

Снежанка Кирчева 

Съобщение 

 Уважаеми читатели, списание „Звук и светлина” предлага от следващата година, който има 
желание да ни изпраща отговорите на криминалните загадки и логическите задачи, поместени в 
рубриката „занимателна страничка”. На всеки верен отговор ще печелите по една точка и до края 
на годината ще класираме тези, които са събрали най-голям брой точки. 

 А за рубриката „Най-бърза и евтина кулинарна рецепта” ще продължим конкурса, но при 
следните условия: След всеки брой на списание “Звук и светлина” ще очакваме вашето класиране 
на поместените в него рецепти и в края на годината ще се класират тези, за които сме получили 
най-голям брой писма. 

 Редакцията ще очаква с нетърпение участието ви, с вашите верни отговори и с радост ще 
раздаде на спечелилите наградите в края на годината. 

 Желаем на всички наши читатели весели коледни и новогодишни празници след които ви 
очакваме на страниците на нашето списание. 

Редакцията  

� � � �  
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В НАСГБ – 13 Ноември международен ден на слепия гражданин 
 

 На 11.11.2011 г. в конгресната зала на Международен панаир Пловдив се състоя тържество 
послучай: 13 ноември международния ден на слепия гражданин; 266 години от рождението на 
Валентин Аюи – основоположник на образованието на слепите в света; 131 години от рождение-
то на Хелън Келър – световно известна сляпо-глуха; 14 години от създаването на национална асо-
циация на сляпо-глухите в България и 90 години от създаването на съюза на слепите в България. 

 Гости на празника бяха: Теодора Синджерлиева, Надя Танева, Лидия Тодорова – социален 
работник и психолог към дом за възрастни хора с увреждания, БНТ и журналисти от различни 
вестници. А домакини бяха: РСО-ССБ – Пловдив и териториалните съюзни организации – Пул-
пудева и Марица; ТО-НАСГБ – Пловдив и Клуба на инвалида – Община Пловдив – Район Цент-
рален. 

 Водещи на програмата бяха: Таня Тодорова – Международно сътрудничество към НАСГБ и 
Георги Генов – председател ТСО-”Пулпудева”. 

 Както винаги в такива моменти най-активен организатор и главно движещо лице беше 
председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. Той подготви с екипа сценария на програмата, 
подсигури безплатно залата, организира изложбата и агитира самодейците за участие в концерта. 
Георги Генов председател на ТСО „Пулпудева”, също се включи в търсенето на слепи самодейци 
за участие в музикалната програма. Започнахме с представянето на специфичните възможности 
на сляпо-глухите, на тема „Индивидуалната работа - ефективна форма и метод в рехабилитацията 
и социалното включване на сляпо-глухите”. Ангел Сотиров продължи с беседа: „Учредяване и 
прохождане на Дружество на българските слепи – куриози”. През цялото време докато течеше 
програмата във фоайето имаше аранжирана изложба, на помощни технически средства и учебни 
пособия, както и произведения на изобразителното и приложното изкуство на сляпо-глухи. 

Фолклорна група „Здравец” с ръководител Златка Славо-
ва, съпровод Георги Александров (кавал) и Ваня Атана-
сова (тамбура) от Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство гр. Пловдив представиха: 
„Конче си изведох”, „Довечера ще да дойда” и „Садила 
мома; Димитър Стоянов : „Девойко, мъри хубава” и 
„Юначе, лудо и младо”. Здравко Лекишев се включи със 
свои авторски стихове, разнообразявайки настроението 
сред публиката, чрез поетичната сантименталност струя-
ща от произведенията му. Фолклорен състав за обрабо-
тен и автентичен фолклор „Тракийски цвят” при РСО на 
ССБ – Пловдив с ръководител Марин Маринов и горепо-

соченият съпровод, представиха: „Забола е Милка”, „Да би знала мила мамо” и „Тодоро, ле чер-
ноока”. Ася Бурова: „На мене ли си русо” и „Юначе, лудо и младо”; Марин Маринов: „Тръгнала 
е хубава Елица”; Ангелина Кръстева ТО-НАСГБ Стара Загора: авторско стихотворение „Искам 
само” и песните: „Кани се Кольо на Рада” и „Лажи, лажи Вере”; Георги Генов прочете стихове от 
Донка Томова и стихове от други пловдивски сляпо-глухи автори. Докато течеше програмата те-
левизията и други журналисти от местни вестници взеха интервю от Димитър Парапанов и Свет-
лозар Парапанов. Проявиха интерес към изложбата и работата на специалните педагози Ана Рой-
дева и Деян Славов, както и интерпретаторите на тотално сляпо-глухите. Медиите заявиха, че 
Димитър Парапанов единствен показва на изложбите помощно технически средства, които са не-
известни за повечето хора. Благодарим на организаторите, които дадоха възможност на хората с 
увреждания да покажат своите възможности, този ден се превърна в празник за тях. Благодарим 
сърдечно на служителите на „Международен панаир” – Пловдив, в лицето на г-жа Снежана Русе-
ва и г-жа Димитрина Кисьова. 

ЗиС 
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В НАСГБ-Приятелска среща със съседна Турция 
 

 Получихме покана за Международен семинар, концерт на самодейците на Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), посветени на Международния ден на хората с 
увреждания 3-ти Декември, които ще се проведат съвместно с организацията на слепите от Ис-
танбул, към Съюза на слепите в Турция от 01 до 04.12.2011 г. На 1-ви декември до 16 ч. – Прис-
тигаха участниците от страната в гр. Пловдив в Централно управление на НАСГБ, ул. „Весела” 
30. В 20:00 ч. Тръгнахме с автобус за Истанбул с много емоции и добро настроение. Пътуването 
почти не го усетихме, понеже организаторите на фирмата “Конфорт-S” не спряха да ни заливат с 
информация, какво ни предстои да видим. Смях, закачки и веселие ехтеше в автобуса. Когато 
пристигнахме в Истанбул, много организирано и бързо се настанихме в хотел „Бекдаш” – Три 
звезди. След кратка почивка в 9. 00 часа направихме разходка, като разгледахме Вселенската 
Патриаршия (Резиденцията Вселенския Патриарх). Направихме разходка с кораб по Босфора, 
покрай дворците „Долма Бахче Сарай”, „Чириган” и „Бейлер Бей”, крепостите „Румели Хисар”, 
„Анадолу Хисар”. Плавахме покрай къщите, където са снимани филмите „Перла” и 
„Шехерезада”. Минахме покрай Галатасарай, направихме снимки и се подсладихме с турско ка-
фе. Направи ни впечатление колко оживен беше Босфора с корабчета, лодки и много рибари. По 
покана на турските приятели посетихме техния рехабилитационен център, а след това с автобус 
ни заведоха на изложба посветена само на инвалидите. Останахме очаровани от изложбата, която 
приличаше на малко панаирно градче. Направи впечатление маркировката, по която спокойно се 
движиха слепи, с които се разминавахме обикаляйки залите. Срещнахме и много хора в инвалид-
ни колички, които се разхождаха и разглеждаха изложбата. От 16.00 часа бяхме поканени в об-
редна зала, където проведохме семинар на теми: 

 1) „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод в рехабилитацията и социалното 
включване на сляпо-глухите” 

 2) „Хаптичното общуване - важен и основен метод за комуникация с хора с тотална и прак-
тическа сляпо-глухота”. 

 След семинара нашите самодейци изнесоха концерт. Докато се лееха българските народни 
песни нашите заиграха хоро, на което поканиха и турските приятели. Не всички, но много от тях 
се хванаха и поиграха с нас. Накрая уморени, но превъзбудени се прибрахме в хотела, където ве-
черяхме в ресторант „Бекдаш” в самия хотел, включваща храна, напитки без лимит, жива музика 
и танци. Умората бързо премина и след втората наздравица дансинга беше наш. 

 На 3-ти декември посетихме същинският център на Истанбул: Разходка по пешеходната зо-
на от площад „Таксим”, по бул. „Истиклял Джадеси” с посещение на гръцката църква „Света 
Троица” и най-голямата католическа катедрала „Сан Антонио”. След това се пръснахме да паза-
руваме в магазините на „Истиклял Джадеси” – най-евтините в Истанбул. От 14.00 часа посетихме 
огромна зала, където имаше концерт от инвалиди и бяхме посрещнати с обяд. Присъствахме на 
концерта и бяхме удивени, колко много народ имаше в залата и непрекъснато пристигаха. За съ-
жаление тук ще подчертая, че при нас таква посещаемост може да бъде само мечта. След концер-
та демонстрирахме наши спортни умения, като: канадска борба, мятане на диск, тласкане на гю-
ле, шах и табла. 

 На 4-ти декември рано отново Екскурзия с автобус и кораб до Принцовите острови. 

След разходката натоварихме багажа и потеглихме обратно към България. Навръщане спряхме на 
минимаркет „Кипа”, където имахме възможност отново да пазаруваме. В Одрин спряхме на цен-
търа и посетихме една гостилница, където вечеряхме с вкусна топла шкембе чорба. Отново за 
последни разходи спряхме на границата и кой каквото носеше похарчи за подаръци и сладкиши. 
Рано сутринта се прибрахме благополучно в Пловдив и от тук, кой от където е. Искрено сме бла-
годарни на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов за този семинар и тази незабравима екс-
курзия, която успя да организира и проведе съвместно с фирма “Конфорт-S”. 

Едва ли някой от нас би отишъл в Истанбул, ако не беше това мероприятие. Да се надяваме, че 
няма да е последно! 

ЗиС  
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Саломе 

 
 Саломе е част от един библейски мит. И този мит отдавна е познат и разработен в световна-
та литература, преди да го открие нашия модернизъм. Иродиада на Стефан Маларме, текста на 
Саломе на Оскар Улайт, или Ириада на Флобер. Точно тези автори, налагат един прочет на Сало-
ме в светлина, която не отговаря на историята. А да не говорим за интереса на музиката към този 
модел, по който става осмислянето на Саломе. Според тях това е един развратен образ, разврат-
ната жена, жената хищница. Нещо, което в последствие в киното ще се превърне в жената вамп. 
Защото киното почти по същото време започва да проявява интерес към Саломе. В този сюжетен 
модел имаме следното нещо. Имаме прокълнатата любов на Саломе към Йоан кръстител, имаме 
един вещаещ нещастие, смърт, прокоба глас, имаме танца на Саломе, с който тя изисква главата 
на Йоан кръстител и смъртта. 

 Ще Ви представим библейските сведения за Саломе, а не това в което я превръщат литера-
турата, а как тя функционира исторически, като персонаж в библейските представи. 

 Саломе е дъщеря на Иродиада, която е еврейска принцеса от Иродовата династия. Омъжена 
е за чичо си Ирод втори, който е син на цар Ирод велики и Мариана втора. Нейният мъж е обви-
нен, че съзаклятничи с майка си да го убие. Не е убит, но отстранен от властта и живее с Иродиа-
да в едно от пристанищата на Палестина. Около 14-та година след Христа, Иродиада ражда дъ-
щеря, която тя нарича Саломе, или още в някои източници можете да го срещнете, като Салумиа. 
Живота, който води със семейството си Иродиада е луксозен, но без перспектива за царуване. А 
тя е била изключително властна жена, затова такъв начин на живот не се е харесвал на амбициоз-
ната и лукава Иродиада. Около 23-та година след Христа, тя се развежда с Ирод втори и се омъж-
ва втори път за друг свой чичо, това е Ирод Антипа.Той е патрарх на Галея и Верея. Този брак по 
сметка предизвиква масовото недоволство на народа. Негов изразител става Йоан Кръстител, 
който открито изобличава цар Ирод Антипа, че е взел за съпруга жената на живия си брат. Всъщ-
ност нередността не е в това, че се женят роднини помежду си, това тогава не се е смятало за не-
редно. А нередното е, че тя се жени втори път при жив съпруг. Това е нередното срещу, което 
застава Йоан Кръстител. Антипа заповядва Йоан да бъде арестуван и затворен в неговата крепост 
Махера на източния бряг на Мъртво море. На едно пиршество Иродиада изпраща дъщеря си да 
танцува и пияният Антипа обещава да й даде каквото пожелае. Подучена от майка си Саломе 
изисква главата на Йоан кръстител, която скоро е донесена на един окървавен поднос. Учениците 
на Йоан кръстител поискват тялото на предтечета и го погребват. Дъщерята на Иродиада не е на-
именована в евангелията. До тук е историческата истина за Саломе. Според съвременика на тези 
събития Йосиф Флавий тя се казва Саломе или Салумиа на еврейски шломит от шалом – мир или 
на български Мира.Танца на Саломе може да се датира приблизително към 28-29 година след 
Христа. Евангелистите Матей и Марко, които пишат на гръцки наричат Саломе порасион-
момиче, тоест те дори не използват името й. Самия факт, че тя тича при майка си за съвет какво 
да поиска, говори за това, че тя е все още дете. Когато се случва този фатален танц тя е на 12 го-
дини. След този трагичен танц Саломе е омъжена за своя чичо Ирод Филип първи-син на цар 
Ирод Велики. Филип е много по-възрастен от Саломе и когато умира бездетен през 33-та година 
след Христа, тя е само на 17 години. Към 41-ва година след Христа Саломе сключва втори динас-
тичен брак с твърде по-младия от нея Аристоло цар на Калкида и мала Армения. Той също е неин 
роднина, защото е пра-пра-внук на Ирод Велики. Тя му ражда трима сина- това са Ирод, Агрипа 
и Аристову. Интересното от тук нататък е, че портрета на Саломе е единствения на жена, който 
се появява през 57-ма година върху монетите, които се секат. Да се появи лик на жена върху мо-
нета това е изключително голям прецедент за онова време. Когато Саломе е изобразена на моне-
тата тя е на 39 години, а за да се появи на тази монета това означава, че тя е обществено призната 
личност. Личност, която се е ползвала с уважението не само на обществото си, но и на това, което 
са изпитвали домашните към нея. От тук нататък нямаме сведения за живота на тази жена, която 
принадлежи към тогавашната аристокрация. Саломе умира между 62-ра и 71-ва година след 
Христа. Всичко говори, че тя е нормален уважаван човек. От историческите сведения не се показ-
ва по никакъв начин, че тя е нравствено покварена. В такава я превръща всъщност художествена-
та литература. И музиката, защото тогава се появяват много балети и музикални сюити, които 
разработват представата за погубващата, демоничната женственост, наречена с името Саломе. 

ЗиС 
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В НАСГБ – Стъпки в правилна насока 

 

 На 22-ри ноември тази година завърши конкурса по брайлово четене и грамотно писане. 
Обяви се класирането и се раздадоха награди, които бяха в помощно технически средства. Като 
участник в другите конкурси и сега в последния, аз направих следната равносметка. Установих, 
че са направени много крачки в правилната посока. Промените в условията на провеждането на 
състезанието бяха изцяло подчинени на участниците. Това се чувстваше от всички и такова отно-
шение заслужава адмирации. При предното Национално състезание имаше условие – да се пъту-
ва по възможност само с БДЖ, при което се губи повече време. При това условие се наложи да се 
плащат: нощувки и храна, дори за тези, които живеят наблизо до Пловдив. Сега това беше спес-
тено, тоест икономисаха се средства, като брайловото състезание се проведе от 10.00 часа до 
12.00 часа. Комисията успя да се справи с 4-те групи състезатели, навреме да проведе четенето, 
писането и класирането. Затова всички състезатели успяха навреме да си хванат транспорт за об-
ратно, кой от където е. Когато пестенето не е за сметка на качеството, не ни остава друго освен 
чистосърдечно да кажем едно „Благодаря”. 

 Благодаря на журито за решението му, защото Кирил Дамянов е един равностоен и достоен 
съперник. За мен е чест, че имахме възможност да премерим способности в бързото брайлово че-
тене и грамотно писане. 

Петко Абаджиев  

� � � �  

В ТО-Асеновград - Обичта ражда светлина 

 
 Утрото е едно възкръснало начало на деня, даряващо слънце и мъдрост, радост и мечти. То 
ни приканва обич да дарим! Пълният му блясък и красота не могат да се видят от незрящи хора, 
но ги усещат с докосване, с ухание. 

 В ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите. Има топлота и обич. Има топлота и уважение. 
Тази организация, ръководена от председателя Иван Шопов, развива все по-активна дейност, в 
това число и празнуване на кръглите годишнини на членовете. 

 През 2011г. юбилярите са трима: 

Илия Гуделов – 70 г. от Поповица, дългогодишен, член на ТСО, редовно участвал в 
художествената самодейност като акордионист и гадулар, печелил много награди. 

 Костадин Ганев – 80г., нов член на ТСО, с младежки дух и много инициативен. 

 Алекси Ладжев – 70г., инженер химик, работил 30г. в СК „ Асенова Крепост”. Членува в 
ТСО от 2000г., а от 2002г. е заместник председател. Активен във всички мероприятия, 
състрадателен и внимателен към хората. Дава много от себе си, за да помогне на хората около 
себе си, затова е обичан и уважаван от всички. Допринесъл много награди за организациите, в 
които членува. Именно затова, на неговия рожден ден, клубът се оказа тесен за празнуване. 
Масите бяха отрупани със специалитети и вино – собствено производство, между което имаше и 
десет годишно вино. Цветята, както и поздравленията бяха много. Г-жа Р. Димитрова му връчи 
поздравителен адрес. Имаше стихотворение, посветено на г-н Ладжев и семейството му. Когато 
заискряха свещите на голямата и красива торта, всички запяха: „Честит да бъде този ден в който 
всеки е роден”... На хорото се заловиха много от присъстващите. 

 Прекарахме незабравими и вълнуващи часове. В празничното залата имаше веселие и 
приповдигнато настроение, а сърцата пулсираха с много обич, която ражда светлината на 
незрящото утро. 

 

 

 

Сл. Ставрева 
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В ТО Пловдив – Рибен курбан 

 

 На 06.12.2011 г. членовете на ТО-НАСГБ Пловдив и клуба на инвалида към Община Плов-
див-район централен се събраха на рибен курбан послучай Никулден, организиран от председате-
ля на НАСГБ Димитър Парапанов, Стоян Топалов и служители от църквата „св. Петка”. Тържест-
вото се откри от Димитър Парапанов, който накратко запозна хората с наскоро състоялата се сре-
ща в Истанбул. Разказа за забележителностите на града и за посрещането ни; за това колко много 
държавата полага грижи за инвалидите и при какви по-добри условия живеят, както от финансова 
гледна точка, така и от към организационна гледна точка. След това отец Георги от аязмото в с. 
Скотаре ни изнесе кратка лекция за празника Никуллден. На този ден се чества празника на един 
от най-големите светии в църковния календар за. Светиите са божи угодници които са живели на 
земята, и които чрез своя свят и благочестив и праведен живот са станали за нас еталон, пример, 
образец на вяра. Някои от тях през, когато е било гонено християнството са загинали мъченичес-
ки. Затова в календара за тях пише мъченици или велико мъченици. Такива са св. Георги, св. Ди-
митър, светите Баташки мъченици, които бяха наскоро канонизирани, а на други пише преподоб-
ни това са, като св. Петка българска, които не са живели мъченически но със своя живот са били 
пример за подражание. Например светите апостоли учениците на Христос, светите светители ка-
то св. Василий, св. Кирил и Методий, свети седмочисленици и техните ученици, със своя принос 
с богато и духовно наследство са спомогнали за утвърждаване и разпространение на християнс-
ката вяра. Такъв светец е и свети Николай чудотворец който се е прославил към края на 3 век и 
началото на 4 век. Роден около 280 година в град Мир област Ликия днешна Турция. Мир е бил 
тогава в Мала Азия но в пределите на византийската империя. От малък е възпитан в духа на 
християнските добродетели, и всички които са го познавали включително и архиепископа на гра-
да и др. духовници са виждали в негово лице техен приемник. Така той става архиерей на град 
Мир, където със своя пример поучавал хората в духа на християнските истини. 325 година е важ-
на за нас като християни понеже за пръв път тогава император Константин признава християнст-
вото като официална религия на първия вселенски събор. Точно затова той е прославен като све-
тец ние честваме св. Константин Велики и св. Елена неговата майка на 21-ви май. След признава-
нето на християнството за официална религия християните вече не са гонени и преследвани. Най- 
голямата заслуга на свети Николай са утвърдени и приети 8-те символи на вярата. От народните 
традиции знаем че св. Николай е покровител на различните обществени съсловия и групи. Но 
най-известно е че той е покровител на моряците. И това е така защото в неговото житие се разказ-
ва как в един кораб по времето на голяма буря той укротява кораба; спасява един моряк който се 
бил удавил. Затова и до ден днешен се смята за покровител на моряците и по традиция като сим-
вол се прави курбан с риба. Рибата е символ на християнството. Първите векове когато са били 
гонени християните не са могли да се събират свободно и да си говорят за вярата, църквата и 
Христос. Той е покровител още на семейното щастие. В житието пише как веднъж един баща из-
паднал в бедност, а имал три дъщери. И когато дошло време да ги задомява той нямал пари да ги 
затова. Тук свети Николай помогнал на човека като оставил до главата му, докато спи, една кесия 
с жълтици. На сутринта човека не можел да повярва на чудото, грабнал кесията и задомил дъще-
ря си. Свети Николай сторил същото когато дошло време селянина да задоми и други си двете 
дъщери. От тогава на 6-ти декември – Никулден празнуват и банкерите. 

 След интересната лекция отец Георги освети рибния курбан и раздаде на всички присъства-
щи за здраве. 

 

Снежана Кирилова 

“,ë3�2,
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Танцувай бавно 

 Едно американско момиченце болно от рак, на което лекарите дават само шест месеца жи-
вот, успява за кратко време да израстне толкова много, че написва едно писмо стихотворение на 
и няколко часа преди да умре го дава на своята майка. Това писмо ще ви проговори много за на-
шето неумение да общуваме с хората, да обръщаме внимание на най-близките, поради ред причи-
ни. 

Танцувай бавно 

Наблюдавала ли си някога децата в лунапарк? 

Или пък чу ли как пада дъждът по земята? 

Наблюдавала ли си лудия полет на пеперудата? 

Загледа ли се понякога в залеза на слънцето? 

По-добре се отпусни. Не танцувай толкова бързо. Живота е кратък. Музиката не про-
дължава завинаги. 

Тичаш ли като подгонена сърна цял ден? 

Когато питаш някого как си? Чуваш ли изобщо отговора. 

Дали вечер си лягаш прегърнала мислите си за стотици грижи? 

По-добре се отпусни, не танцувай толкова бързо, живота е кратък. 

Каза ли някога на детето си „Това ще го направим утре”. 

И в бързината не видя ли тъгата в очите му. 

Загуби контакт остави едно приятелство да завехне, защото никога нямаше време да 
кажеш на детето си здравей. 

По-добре се отпусни, не танцувай толкова бързо, живота е кратък, а музиката не про-
дължава завинаги. 

Когато тичаш като луд загубваш половината радост от пътуването. 

Като че ли хвърляш един подарък, който не отвори. 

Живота не е спринт затова отпусни се, чуй музиката преди да спре песента. 

 

 След тези силни редове, уважаеми читатели, в навечерието на семейните празници ако не 
сте успели да кажете на най-близките си хора: „Обичам те!”; „Благодаря, за всичко, което си нап-
равил за мен!”; „Добре, че те имам, ти си всичко за мен!”; „Ти си целия ми живот!”. Сега е мо-
мента да го направите! Не отлагайте за „Утре”, то може никога да не настъпи. Благодарете ако 
има за какво и казвайте често на хората, които обичате „Обичам те!”, защото това е важно за все-
ки човек. Любовта и вярата са крепили до ден днешен света и човечеството, а така е и за в бъде-
ще! 

 Нека тези редове бъдат ваша настолна книга и никога не изпадате в униние, депресия и от-
чаяние. Не трябва! Живота е хубав! Зависи от Вас с какви очи ще го погледнете. 

Снежана Кирилова  
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В ТО Пловдив – Рибен курбан 
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ката вяра. Такъв светец е и свети Николай чудотворец който се е прославил към края на 3 век и 
началото на 4 век. Роден около 280 година в град Мир област Ликия днешна Турция. Мир е бил 
тогава в Мала Азия но в пределите на византийската империя. От малък е възпитан в духа на 
християнските добродетели, и всички които са го познавали включително и архиепископа на гра-
да и др. духовници са виждали в негово лице техен приемник. Така той става архиерей на град 
Мир, където със своя пример поучавал хората в духа на християнските истини. 325 година е важ-
на за нас като християни понеже за пръв път тогава император Константин признава християнст-
вото като официална религия на първия вселенски събор. Точно затова той е прославен като све-
тец ние честваме св. Константин Велики и св. Елена неговата майка на 21-ви май. След признава-
нето на християнството за официална религия християните вече не са гонени и преследвани. Най- 
голямата заслуга на свети Николай са утвърдени и приети 8-те символи на вярата. От народните 
традиции знаем че св. Николай е покровител на различните обществени съсловия и групи. Но 
най-известно е че той е покровител на моряците. И това е така защото в неговото житие се разказ-
ва как в един кораб по времето на голяма буря той укротява кораба; спасява един моряк който се 
бил удавил. Затова и до ден днешен се смята за покровител на моряците и по традиция като сим-
вол се прави курбан с риба. Рибата е символ на християнството. Първите векове когато са били 
гонени християните не са могли да се събират свободно и да си говорят за вярата, църквата и 
Христос. Той е покровител още на семейното щастие. В житието пише как веднъж един баща из-
паднал в бедност, а имал три дъщери. И когато дошло време да ги задомява той нямал пари да ги 
затова. Тук свети Николай помогнал на човека като оставил до главата му, докато спи, една кесия 
с жълтици. На сутринта човека не можел да повярва на чудото, грабнал кесията и задомил дъще-
ря си. Свети Николай сторил същото когато дошло време селянина да задоми и други си двете 
дъщери. От тогава на 6-ти декември – Никулден празнуват и банкерите. 

 След интересната лекция отец Георги освети рибния курбан и раздаде на всички присъства-
щи за здраве. 

 

Снежана Кирилова 

“,ë3�2,
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Танцувай бавно 

 Едно американско момиченце болно от рак, на което лекарите дават само шест месеца жи-
вот, успява за кратко време да израстне толкова много, че написва едно писмо стихотворение на 
и няколко часа преди да умре го дава на своята майка. Това писмо ще ви проговори много за на-
шето неумение да общуваме с хората, да обръщаме внимание на най-близките, поради ред причи-
ни. 

Танцувай бавно 

Наблюдавала ли си някога децата в лунапарк? 

Или пък чу ли как пада дъждът по земята? 

Наблюдавала ли си лудия полет на пеперудата? 

Загледа ли се понякога в залеза на слънцето? 

По-добре се отпусни. Не танцувай толкова бързо. Живота е кратък. Музиката не про-
дължава завинаги. 

Тичаш ли като подгонена сърна цял ден? 

Когато питаш някого как си? Чуваш ли изобщо отговора. 

Дали вечер си лягаш прегърнала мислите си за стотици грижи? 

По-добре се отпусни, не танцувай толкова бързо, живота е кратък. 

Каза ли някога на детето си „Това ще го направим утре”. 

И в бързината не видя ли тъгата в очите му. 

Загуби контакт остави едно приятелство да завехне, защото никога нямаше време да 
кажеш на детето си здравей. 

По-добре се отпусни, не танцувай толкова бързо, живота е кратък, а музиката не про-
дължава завинаги. 

Когато тичаш като луд загубваш половината радост от пътуването. 

Като че ли хвърляш един подарък, който не отвори. 

Живота не е спринт затова отпусни се, чуй музиката преди да спре песента. 

 

 След тези силни редове, уважаеми читатели, в навечерието на семейните празници ако не 
сте успели да кажете на най-близките си хора: „Обичам те!”; „Благодаря, за всичко, което си нап-
равил за мен!”; „Добре, че те имам, ти си всичко за мен!”; „Ти си целия ми живот!”. Сега е мо-
мента да го направите! Не отлагайте за „Утре”, то може никога да не настъпи. Благодарете ако 
има за какво и казвайте често на хората, които обичате „Обичам те!”, защото това е важно за все-
ки човек. Любовта и вярата са крепили до ден днешен света и човечеството, а така е и за в бъде-
ще! 

 Нека тези редове бъдат ваша настолна книга и никога не изпадате в униние, депресия и от-
чаяние. Не трябва! Живота е хубав! Зависи от Вас с какви очи ще го погледнете. 

Снежана Кирилова  
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Саломе 

 
 Саломе е част от един библейски мит. И този мит отдавна е познат и разработен в световна-
та литература, преди да го открие нашия модернизъм. Иродиада на Стефан Маларме, текста на 
Саломе на Оскар Улайт, или Ириада на Флобер. Точно тези автори, налагат един прочет на Сало-
ме в светлина, която не отговаря на историята. А да не говорим за интереса на музиката към този 
модел, по който става осмислянето на Саломе. Според тях това е един развратен образ, разврат-
ната жена, жената хищница. Нещо, което в последствие в киното ще се превърне в жената вамп. 
Защото киното почти по същото време започва да проявява интерес към Саломе. В този сюжетен 
модел имаме следното нещо. Имаме прокълнатата любов на Саломе към Йоан кръстител, имаме 
един вещаещ нещастие, смърт, прокоба глас, имаме танца на Саломе, с който тя изисква главата 
на Йоан кръстител и смъртта. 

 Ще Ви представим библейските сведения за Саломе, а не това в което я превръщат литера-
турата, а как тя функционира исторически, като персонаж в библейските представи. 

 Саломе е дъщеря на Иродиада, която е еврейска принцеса от Иродовата династия. Омъжена 
е за чичо си Ирод втори, който е син на цар Ирод велики и Мариана втора. Нейният мъж е обви-
нен, че съзаклятничи с майка си да го убие. Не е убит, но отстранен от властта и живее с Иродиа-
да в едно от пристанищата на Палестина. Около 14-та година след Христа, Иродиада ражда дъ-
щеря, която тя нарича Саломе, или още в някои източници можете да го срещнете, като Салумиа. 
Живота, който води със семейството си Иродиада е луксозен, но без перспектива за царуване. А 
тя е била изключително властна жена, затова такъв начин на живот не се е харесвал на амбициоз-
ната и лукава Иродиада. Около 23-та година след Христа, тя се развежда с Ирод втори и се омъж-
ва втори път за друг свой чичо, това е Ирод Антипа.Той е патрарх на Галея и Верея. Този брак по 
сметка предизвиква масовото недоволство на народа. Негов изразител става Йоан Кръстител, 
който открито изобличава цар Ирод Антипа, че е взел за съпруга жената на живия си брат. Всъщ-
ност нередността не е в това, че се женят роднини помежду си, това тогава не се е смятало за не-
редно. А нередното е, че тя се жени втори път при жив съпруг. Това е нередното срещу, което 
застава Йоан Кръстител. Антипа заповядва Йоан да бъде арестуван и затворен в неговата крепост 
Махера на източния бряг на Мъртво море. На едно пиршество Иродиада изпраща дъщеря си да 
танцува и пияният Антипа обещава да й даде каквото пожелае. Подучена от майка си Саломе 
изисква главата на Йоан кръстител, която скоро е донесена на един окървавен поднос. Учениците 
на Йоан кръстител поискват тялото на предтечета и го погребват. Дъщерята на Иродиада не е на-
именована в евангелията. До тук е историческата истина за Саломе. Според съвременика на тези 
събития Йосиф Флавий тя се казва Саломе или Салумиа на еврейски шломит от шалом – мир или 
на български Мира.Танца на Саломе може да се датира приблизително към 28-29 година след 
Христа. Евангелистите Матей и Марко, които пишат на гръцки наричат Саломе порасион-
момиче, тоест те дори не използват името й. Самия факт, че тя тича при майка си за съвет какво 
да поиска, говори за това, че тя е все още дете. Когато се случва този фатален танц тя е на 12 го-
дини. След този трагичен танц Саломе е омъжена за своя чичо Ирод Филип първи-син на цар 
Ирод Велики. Филип е много по-възрастен от Саломе и когато умира бездетен през 33-та година 
след Христа, тя е само на 17 години. Към 41-ва година след Христа Саломе сключва втори динас-
тичен брак с твърде по-младия от нея Аристоло цар на Калкида и мала Армения. Той също е неин 
роднина, защото е пра-пра-внук на Ирод Велики. Тя му ражда трима сина- това са Ирод, Агрипа 
и Аристову. Интересното от тук нататък е, че портрета на Саломе е единствения на жена, който 
се появява през 57-ма година върху монетите, които се секат. Да се появи лик на жена върху мо-
нета това е изключително голям прецедент за онова време. Когато Саломе е изобразена на моне-
тата тя е на 39 години, а за да се появи на тази монета това означава, че тя е обществено призната 
личност. Личност, която се е ползвала с уважението не само на обществото си, но и на това, което 
са изпитвали домашните към нея. От тук нататък нямаме сведения за живота на тази жена, която 
принадлежи към тогавашната аристокрация. Саломе умира между 62-ра и 71-ва година след 
Христа. Всичко говори, че тя е нормален уважаван човек. От историческите сведения не се показ-
ва по никакъв начин, че тя е нравствено покварена. В такава я превръща всъщност художествена-
та литература. И музиката, защото тогава се появяват много балети и музикални сюити, които 
разработват представата за погубващата, демоничната женственост, наречена с името Саломе. 

ЗиС 
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В НАСГБ – Стъпки в правилна насока 

 

 На 22-ри ноември тази година завърши конкурса по брайлово четене и грамотно писане. 
Обяви се класирането и се раздадоха награди, които бяха в помощно технически средства. Като 
участник в другите конкурси и сега в последния, аз направих следната равносметка. Установих, 
че са направени много крачки в правилната посока. Промените в условията на провеждането на 
състезанието бяха изцяло подчинени на участниците. Това се чувстваше от всички и такова отно-
шение заслужава адмирации. При предното Национално състезание имаше условие – да се пъту-
ва по възможност само с БДЖ, при което се губи повече време. При това условие се наложи да се 
плащат: нощувки и храна, дори за тези, които живеят наблизо до Пловдив. Сега това беше спес-
тено, тоест икономисаха се средства, като брайловото състезание се проведе от 10.00 часа до 
12.00 часа. Комисията успя да се справи с 4-те групи състезатели, навреме да проведе четенето, 
писането и класирането. Затова всички състезатели успяха навреме да си хванат транспорт за об-
ратно, кой от където е. Когато пестенето не е за сметка на качеството, не ни остава друго освен 
чистосърдечно да кажем едно „Благодаря”. 

 Благодаря на журито за решението му, защото Кирил Дамянов е един равностоен и достоен 
съперник. За мен е чест, че имахме възможност да премерим способности в бързото брайлово че-
тене и грамотно писане. 

Петко Абаджиев  

� � � �  

В ТО-Асеновград - Обичта ражда светлина 

 
 Утрото е едно възкръснало начало на деня, даряващо слънце и мъдрост, радост и мечти. То 
ни приканва обич да дарим! Пълният му блясък и красота не могат да се видят от незрящи хора, 
но ги усещат с докосване, с ухание. 

 В ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите. Има топлота и обич. Има топлота и уважение. 
Тази организация, ръководена от председателя Иван Шопов, развива все по-активна дейност, в 
това число и празнуване на кръглите годишнини на членовете. 

 През 2011г. юбилярите са трима: 

Илия Гуделов – 70 г. от Поповица, дългогодишен, член на ТСО, редовно участвал в 
художествената самодейност като акордионист и гадулар, печелил много награди. 

 Костадин Ганев – 80г., нов член на ТСО, с младежки дух и много инициативен. 

 Алекси Ладжев – 70г., инженер химик, работил 30г. в СК „ Асенова Крепост”. Членува в 
ТСО от 2000г., а от 2002г. е заместник председател. Активен във всички мероприятия, 
състрадателен и внимателен към хората. Дава много от себе си, за да помогне на хората около 
себе си, затова е обичан и уважаван от всички. Допринесъл много награди за организациите, в 
които членува. Именно затова, на неговия рожден ден, клубът се оказа тесен за празнуване. 
Масите бяха отрупани със специалитети и вино – собствено производство, между което имаше и 
десет годишно вино. Цветята, както и поздравленията бяха много. Г-жа Р. Димитрова му връчи 
поздравителен адрес. Имаше стихотворение, посветено на г-н Ладжев и семейството му. Когато 
заискряха свещите на голямата и красива торта, всички запяха: „Честит да бъде този ден в който 
всеки е роден”... На хорото се заловиха много от присъстващите. 

 Прекарахме незабравими и вълнуващи часове. В празничното залата имаше веселие и 
приповдигнато настроение, а сърцата пулсираха с много обич, която ражда светлината на 
незрящото утро. 

 

 

 

Сл. Ставрева 
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В НАСГБ – 13 Ноември международен ден на слепия гражданин 
 

 На 11.11.2011 г. в конгресната зала на Международен панаир Пловдив се състоя тържество 
послучай: 13 ноември международния ден на слепия гражданин; 266 години от рождението на 
Валентин Аюи – основоположник на образованието на слепите в света; 131 години от рождение-
то на Хелън Келър – световно известна сляпо-глуха; 14 години от създаването на национална асо-
циация на сляпо-глухите в България и 90 години от създаването на съюза на слепите в България. 

 Гости на празника бяха: Теодора Синджерлиева, Надя Танева, Лидия Тодорова – социален 
работник и психолог към дом за възрастни хора с увреждания, БНТ и журналисти от различни 
вестници. А домакини бяха: РСО-ССБ – Пловдив и териториалните съюзни организации – Пул-
пудева и Марица; ТО-НАСГБ – Пловдив и Клуба на инвалида – Община Пловдив – Район Цент-
рален. 

 Водещи на програмата бяха: Таня Тодорова – Международно сътрудничество към НАСГБ и 
Георги Генов – председател ТСО-”Пулпудева”. 

 Както винаги в такива моменти най-активен организатор и главно движещо лице беше 
председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. Той подготви с екипа сценария на програмата, 
подсигури безплатно залата, организира изложбата и агитира самодейците за участие в концерта. 
Георги Генов председател на ТСО „Пулпудева”, също се включи в търсенето на слепи самодейци 
за участие в музикалната програма. Започнахме с представянето на специфичните възможности 
на сляпо-глухите, на тема „Индивидуалната работа - ефективна форма и метод в рехабилитацията 
и социалното включване на сляпо-глухите”. Ангел Сотиров продължи с беседа: „Учредяване и 
прохождане на Дружество на българските слепи – куриози”. През цялото време докато течеше 
програмата във фоайето имаше аранжирана изложба, на помощни технически средства и учебни 
пособия, както и произведения на изобразителното и приложното изкуство на сляпо-глухи. 

Фолклорна група „Здравец” с ръководител Златка Славо-
ва, съпровод Георги Александров (кавал) и Ваня Атана-
сова (тамбура) от Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство гр. Пловдив представиха: 
„Конче си изведох”, „Довечера ще да дойда” и „Садила 
мома; Димитър Стоянов : „Девойко, мъри хубава” и 
„Юначе, лудо и младо”. Здравко Лекишев се включи със 
свои авторски стихове, разнообразявайки настроението 
сред публиката, чрез поетичната сантименталност струя-
ща от произведенията му. Фолклорен състав за обрабо-
тен и автентичен фолклор „Тракийски цвят” при РСО на 
ССБ – Пловдив с ръководител Марин Маринов и горепо-

соченият съпровод, представиха: „Забола е Милка”, „Да би знала мила мамо” и „Тодоро, ле чер-
ноока”. Ася Бурова: „На мене ли си русо” и „Юначе, лудо и младо”; Марин Маринов: „Тръгнала 
е хубава Елица”; Ангелина Кръстева ТО-НАСГБ Стара Загора: авторско стихотворение „Искам 
само” и песните: „Кани се Кольо на Рада” и „Лажи, лажи Вере”; Георги Генов прочете стихове от 
Донка Томова и стихове от други пловдивски сляпо-глухи автори. Докато течеше програмата те-
левизията и други журналисти от местни вестници взеха интервю от Димитър Парапанов и Свет-
лозар Парапанов. Проявиха интерес към изложбата и работата на специалните педагози Ана Рой-
дева и Деян Славов, както и интерпретаторите на тотално сляпо-глухите. Медиите заявиха, че 
Димитър Парапанов единствен показва на изложбите помощно технически средства, които са не-
известни за повечето хора. Благодарим на организаторите, които дадоха възможност на хората с 
увреждания да покажат своите възможности, този ден се превърна в празник за тях. Благодарим 
сърдечно на служителите на „Международен панаир” – Пловдив, в лицето на г-жа Снежана Русе-
ва и г-жа Димитрина Кисьова. 
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В НАСГБ-Приятелска среща със съседна Турция 
 

 Получихме покана за Международен семинар, концерт на самодейците на Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), посветени на Международния ден на хората с 
увреждания 3-ти Декември, които ще се проведат съвместно с организацията на слепите от Ис-
танбул, към Съюза на слепите в Турция от 01 до 04.12.2011 г. На 1-ви декември до 16 ч. – Прис-
тигаха участниците от страната в гр. Пловдив в Централно управление на НАСГБ, ул. „Весела” 
30. В 20:00 ч. Тръгнахме с автобус за Истанбул с много емоции и добро настроение. Пътуването 
почти не го усетихме, понеже организаторите на фирмата “Конфорт-S” не спряха да ни заливат с 
информация, какво ни предстои да видим. Смях, закачки и веселие ехтеше в автобуса. Когато 
пристигнахме в Истанбул, много организирано и бързо се настанихме в хотел „Бекдаш” – Три 
звезди. След кратка почивка в 9. 00 часа направихме разходка, като разгледахме Вселенската 
Патриаршия (Резиденцията Вселенския Патриарх). Направихме разходка с кораб по Босфора, 
покрай дворците „Долма Бахче Сарай”, „Чириган” и „Бейлер Бей”, крепостите „Румели Хисар”, 
„Анадолу Хисар”. Плавахме покрай къщите, където са снимани филмите „Перла” и 
„Шехерезада”. Минахме покрай Галатасарай, направихме снимки и се подсладихме с турско ка-
фе. Направи ни впечатление колко оживен беше Босфора с корабчета, лодки и много рибари. По 
покана на турските приятели посетихме техния рехабилитационен център, а след това с автобус 
ни заведоха на изложба посветена само на инвалидите. Останахме очаровани от изложбата, която 
приличаше на малко панаирно градче. Направи впечатление маркировката, по която спокойно се 
движиха слепи, с които се разминавахме обикаляйки залите. Срещнахме и много хора в инвалид-
ни колички, които се разхождаха и разглеждаха изложбата. От 16.00 часа бяхме поканени в об-
редна зала, където проведохме семинар на теми: 

 1) „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод в рехабилитацията и социалното 
включване на сляпо-глухите” 

 2) „Хаптичното общуване - важен и основен метод за комуникация с хора с тотална и прак-
тическа сляпо-глухота”. 

 След семинара нашите самодейци изнесоха концерт. Докато се лееха българските народни 
песни нашите заиграха хоро, на което поканиха и турските приятели. Не всички, но много от тях 
се хванаха и поиграха с нас. Накрая уморени, но превъзбудени се прибрахме в хотела, където ве-
черяхме в ресторант „Бекдаш” в самия хотел, включваща храна, напитки без лимит, жива музика 
и танци. Умората бързо премина и след втората наздравица дансинга беше наш. 

 На 3-ти декември посетихме същинският център на Истанбул: Разходка по пешеходната зо-
на от площад „Таксим”, по бул. „Истиклял Джадеси” с посещение на гръцката църква „Света 
Троица” и най-голямата католическа катедрала „Сан Антонио”. След това се пръснахме да паза-
руваме в магазините на „Истиклял Джадеси” – най-евтините в Истанбул. От 14.00 часа посетихме 
огромна зала, където имаше концерт от инвалиди и бяхме посрещнати с обяд. Присъствахме на 
концерта и бяхме удивени, колко много народ имаше в залата и непрекъснато пристигаха. За съ-
жаление тук ще подчертая, че при нас таква посещаемост може да бъде само мечта. След концер-
та демонстрирахме наши спортни умения, като: канадска борба, мятане на диск, тласкане на гю-
ле, шах и табла. 

 На 4-ти декември рано отново Екскурзия с автобус и кораб до Принцовите острови. 

След разходката натоварихме багажа и потеглихме обратно към България. Навръщане спряхме на 
минимаркет „Кипа”, където имахме възможност отново да пазаруваме. В Одрин спряхме на цен-
търа и посетихме една гостилница, където вечеряхме с вкусна топла шкембе чорба. Отново за 
последни разходи спряхме на границата и кой каквото носеше похарчи за подаръци и сладкиши. 
Рано сутринта се прибрахме благополучно в Пловдив и от тук, кой от където е. Искрено сме бла-
годарни на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов за този семинар и тази незабравима екс-
курзия, която успя да организира и проведе съвместно с фирма “Конфорт-S”. 

Едва ли някой от нас би отишъл в Истанбул, ако не беше това мероприятие. Да се надяваме, че 
няма да е последно! 

ЗиС  
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Съвремеността наследница на вавилонската култура  
 Вавилонските майстори още от древността умеели да изработват огромни съдове от мед и 
сребро, умеели да ги изпъстрят с изковани или лети фигури, изобразяващи сцени от религиозния 
и военния живот на държавата.  

 В областта на тъкаческото производство силно впечатление правят дрехите, направени от 
материя, напомняща овнешко руно.  

 Във Вавилония няма камък, ето защо всички постройки, дори и най-грамадните, се строяли 
главно с неизпечени кирпичи, размесени само с малко количество изпечени. Много естествено е, 
че такива постройки лесно са се разрушавали и че най-старите от тях са се запазили до наши дни 
само в жалки останки. Една от най-интересните й характерни особености са високите кули, със-
тавляващи центъра на храмовете (зикурати). Те били посветени на бога-Слънце. В няколко етажа 
се издигали на значителна височина. В най-горното кубе се намирало светилището на бога и на 
най-горната платформа се извършвал неговият култ. Красивата легенда за „вавилонското стъл-
потворение“, запазена ни от Библията, е съставена, разбира се, под впечатлението от тоя вид пос-
тройки. Понеже нямали камък за постройките си, Шумерите и Вавилонците се стараели да покри-
ят грозния цвят на кирпичените стени на храмовете и дворците си с блестяща многоцветна пок-
ривка: с богато изтъкани килими, цветни релефи и с мозайки от разни цветни материали. „Онзи 
свят“ Вавилонците са си го представяли като мрачно място, в което всички минали във вечност-
та, запазвайки съзнанието си, били осъдени да лежат без движение за вечни времена под суровата 
власт на богинята на задгробното царство. Ето защо те отделяли сравнително по-малко внимание 
на постройката и украсата на гробниците си. Вавилонските художници насочват цялата сила на 
творческия си гений към боговете и живите хора. Всички познати ни хералдически и митически 
фигури на фантастични същества са все от Шумерски произход: грифонът, драконът, сфинксът, 
хералдическите орли и лъвове. Един от най-поразителните паметници на тая историческа скулп-
тура е намерената в Лагаш – тъй наречената стела (изправена каменна плоча) на гологлавите ор-
ли, посветена на бога от цар Еанатум, един от най-старите управители на Лагаш. Царят е предста-
вен тук като победител над неприятелите, трупащ телата им на огромни купове и празнуващ по-
бедата над тия купове тела; над стелата – в небето, над царя и войската му летят орли, отнасящи 
части от телата на убитите царски неприятели. Работата на този паметник е груба и примитивна, 
но той целият е пълен с живот и трагизъм. На другата страна на стелата е мощната фигура на бо-
га, който помага на царя в борбата му с неприятелите: в едната си ръка държи огромна мрежа, 
пълна с хванати от него неприятели на Лагаш; един по един той ги избива с големия си боздуган. 
По-изтънчени и по-изящни, по-изкусно групирани са победните сцени над неприятеля и завзема-
нето на крепостта му, дадени върху стелата на цар Нарамсин. На никой друг релеф няма такава 
маса движение, каквото виждаме тук, характерно и за фигурата на царя и фигурите на победените 
молещи за пощада.  

 Велики били успехите на Шумер и Вавилон в областта на науката и литературата, изнаме-
рена е особена система за писане. Измислени били около 350 знака, които съответствали на срич-
ки. Развитието на писмото спряло на тая точка и никога не станало алфабетно или азбучно с от-
делна буква за всеки отделен звук. По липса на камък и хартия употребявана била за писане гли-
ната. Символите или писмените знаци били писани с изострено тръстиково перо върху глинени 
тухли или цилиндри с различна форма. Поради това и писмените знаци добили вид на клин и са 
наречени „клиновидни“. Различни клинове и съчетания от тях представят отделни срички и думи. 
В Шумер и Вавилон се извършват систематизирани наблюдения, които имат за историята на чо-
вечеството огромно значение. Много от тия систематизирани наблюдения през Сирия и Мала 
Азия са дошли в Европа и чрез гърците и римляните са усвоени и от съвременната европейска 
култура: тъй например, няма съмнение, че от вавилонски произход е нашето деление на деноно-
щието на две части от по 12 часа и на годината на 12 месеца, делението на неделята на 7 дни, 
имената на тези дни според имената на планетите; от вавилонски произход са и много от и сега 
още действащите системи за мерки и теглилки. Пак вавилонски са и първите точни наблюдения 
на небесните светила, вавилонска е системата на планетите, знаците на зодиака, взаимната им 
връзка и т.н.  

 Вавилонците заедно с египтяните без съмнение трябва да бъдат считани като бащи на съв-
ременната астрономия. 
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В НАСГБ-Национално състезание по брайлово четене и грамотно писане на 
сляпо-глухите 

 На 22-ри ноември в седалището на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър” се състоя Национално 
брайлово състезание между членовете на териториалните организации от страната. Някои от 
участниците пристигнаха от вечерта, а другите пристигнаха с ранните влакове и се приготвиха за 
премерване на възможности. Комисията бе в следния състав: председател Маринка Маринова и 
членове: Снежанка Кирчева, Анна Ройдева, Деян Славов и Иван Колев, който през цялото време 
снимаше с камерата и правеше запис на състезанието. Понеже нашите хора са с много специфич-
ни увреждания и много различни помежду си, поради което се наложи да разделим участниците 
на 4 групи. Първата включваше сляпо-глухи завършили училищата за слепи, втората тези които 
са се самоубучили, третата група се състоя от начинаещи и четвъртата от тотално сляпо-глухи. 
Вълнението беше голямо, радоста от срещата и предстоящата надпревара изпълни залата с шум, 
смях и разговори. 

 В първата група се получи следното класиране: 1 Фахредин Ахмедов ТО-Шумен, 2 Иванка 
Костова ТО-Бургас и трето място Ирина Николова ТО-Стара Загора. При втората група две пър-
ви места за Кирил Дамянов ТО-Пловдив и Петко Абаджиев ТО-Харманли. При третата група 
първо място взе Калинка Ковачева ТО-Добрич, второ Искра Пръшева ТО-Пловдив и трето Анге-
лина Кръстева ТО-Стара Загора. При четвъртата група участниците се състезаваха само в писане, 
понеже няма как да проведем четенето. Дори самото писане отнема повече време, понеже на то-
тално сляпо-глухия Илия Желязков думите му се превеждаха чрез дактил на ръката и се изчаква-
ше да напише, при което пак с дактил се продължава дума по дума. А при Али Неби Ани Ройдева 
с жесто мимика му диктуваше текста. В крайна сметка и двамата получиха първо място за пра-
вилно написания текст. Искам да отбележа, че комисията беше много удивена от грамотното и 
много чистото писане на двамата участници. Без да убиждаме останалите тотално сляпо-глухите 
бяха най-добрите при писането. За това разбира се имат заслуга специалните педагози Ана Рой-
дева и Деян Славов, както и на първо място председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, който 
създаде тази асоциация, издири и се зае с развитието на тези тежки случаи, които са хора с инте-
лект и в много отношения по-добри от всички нас останалите по-леки случаи. 

Снежанка Кирчева 

Съобщение 

 Уважаеми читатели, списание „Звук и светлина” предлага от следващата година, който има 
желание да ни изпраща отговорите на криминалните загадки и логическите задачи, поместени в 
рубриката „занимателна страничка”. На всеки верен отговор ще печелите по една точка и до края 
на годината ще класираме тези, които са събрали най-голям брой точки. 

 А за рубриката „Най-бърза и евтина кулинарна рецепта” ще продължим конкурса, но при 
следните условия: След всеки брой на списание “Звук и светлина” ще очакваме вашето класиране 
на поместените в него рецепти и в края на годината ще се класират тези, за които сме получили 
най-голям брой писма. 

 Редакцията ще очаква с нетърпение участието ви, с вашите верни отговори и с радост ще 
раздаде на спечелилите наградите в края на годината. 

 Желаем на всички наши читатели весели коледни и новогодишни празници след които ви 
очакваме на страниците на нашето списание. 

Редакцията  
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В НАСГБ - „От силен вятър понесени” 
 

 На първи декември 2011г. в седалището на НАСГБ– гр. Пловдив се проведе промо-
ция на новата четвърта стихосбирка на поетичен клуб „Вдъхновение” при Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България – „От силен вятър понесени”. В нея са публикува-
ни творби на 25 автора от цялата страна. 

 Ето част от предисловието на стихосбирката: „Стихотворенията впечатляват с ярка 
чувственост, разкриваща човешки откровения както за безвъзвратно загубеното минало, 
така и за красиво бъдеще, в което са сбъднати всички мечти. От тук и разнородността в 
поетичното настроение – от носталгия и меланхолия, до неувяхващ оптимизъм. „От силен 
вятър понесени” впечатлява и с открояващия призив за повече доброта и човечност, ут-
върждавайки ги като незаменими принципи на взаимоотношения в един толерантен и въз-
вишен свят. 

 Обединяващата нишка в сборника е като че ли вятърът на съдбата, който неумолимо 
налага драстични промени в човешкия живот. Често борбата е трудна, но винаги се откри-
ват необходимите съпротивителни сили, които ни вдигат на крака и ни карат да продъл-
жим по нашия житейски път. Вероятно в това се крие и екзистенциалния смисъл – да ус-
тояваме въпреки всичко.” 

Издаването на сборника бе по повод 14 години от създаването на НАСГБ, шестия рожден 
ден на поетичния клуб и международния ден на хората с увреждане – трети декември.  

 Гости на промоцията бяха 
Димитър Парапанов – председа-
тел на асоциацията, Маринка Ма-
ринова – председател на Контрол-
ния съвет, преподаватели от 
НЦРСГ ”Хелън Клеър” – гр. 
Пловдив, сляпо-глухи от цялата 
страна с техните придружители. В 
събитието участваха осем от авто-
рите, чийто творби са поместени в 
сборника – Ангелина Кръстева от 
Стара Загора, Ганка Параскевова 
и Станчо Добрев от Варна, Калин-
ка Ковачева и Светла Маринова 
от Добрич, Лушка Маджарова от 
Лъки, Панайот Димитров от Русе. 

 Тържеството бе открито от 
Димитър Парапанов, който поздрави всички присъстващи и каза, че клуб „Вдъхновение” 
се доказа през годините и той се гордее с постиженията на членовете му. След това, дума-
та бе предоставена на водещата на събитието – председателката на клуба – Калинка Кова-
чева. Тя благодари от своя страна на Димитър Парапанов за помощта, която редовно оказ-
ва на клуба и на всички поети, които участваха в списването на книжката. Същата изрази 
надежда, усилията в тази насока да бъдат продължени и в бъдеще. Всеки от присъстващи-
те поети имаше възможността да представи някои от своите творби, публикувани в сбор-
ника. 

 Събирането приключи с добро настроение и присъстващите бяха заредени с оптими-
зъм, който преобладаващ в творбите ни. 

 

Калинка Ковачева 
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Рождество Христово 

 Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич в България се празнува през първите 
часове след полунощ, от една къща към друга започват своят поход коледарите. 

Това са млади, неоженени 
юноши и момчета на въз-
раст от 12 до 20 години (а 
понякога и повече). Те са 
облечени в национални но-
сии или празнично с наки-
чени с китки калпаци, а в 
ръцете си носят "шарени 
тояги". Шарените тояги иг-
раят важна роля в обредни-
те танци. Обикновено пър-
во коледарите влизат в къ-
щата на своят водач  –
"станеник". Ако районът е 
голям, тогава се формират 

няколко групи от коледари и всяка обхожда нейният квартал. Водачът на групата уведомява за 
началото на обхождането с пушечен изстрел. Коледарите ходят от къща на къща и през цялото 
време пеят песни, посветени на Коледа, т.е. Коледни Песни (на Младият Бог, който се е родил на 
тази нощ).  

 Репертоарът на песните е доста разнообразен. Когато, например, коледарчетата влизат в до-
ма, първата песен, която те пеят е предназначена за стопанина на къщата. След това в следващата 
песен, те изпращат поздравления до всички членове на семейството, на млади и на стари. Еднов-
ременно с това, коледарите потропват със своите тояги по земята. Собственик на къщата прикан-
ва момчетата на масата и ги черпи с вино и ракия. Ако в къщата има неомъжена девойка, тогава 
тя дава на водачът специална коледна пита. Водачът, от своя страна, повдига високо питата и се 
моли на Бог от името на цялата къща и призовава за по-добра реколта. Това обикновено е кулми-
национен момент в обреда. В допълнение към питата на коледарите подаряват плодове, парчета 
от празничната торта, вино и ракия, а в последно време и пари. Пред коледарите обикновено ти-
чат момчета на възраст под 12 години, които уведомяват собствениците с почукване на вратата, 
че към тях идват скъпите гости. И така, някои момчета ("котараци") издават котешки звуци. Дру-
гите момчета ("магарета") носят подаръците от коледарите. На следващата сутрин всички момче-
та се събират при водача за да пийнат и хапнат събраните подаръци и започват да ги делят по-
между си. Част от събраните подаръци и пари, непременно отиват за благотворителност - в църк-
вата или училището. Всеки взима питата на своето любимо момиче. Ако за дадена пита има съ-
перник, тогава се поставят залози, и който даде повече пари, той печели питата. Партито при во-
дача на коледарите понякога продължава чак до следващата сутрин. 

 В някои части на България Рождество Христово (Коледа) все още се празнува по Правосла-
вието - на 7 януари. 

ЗиС 
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Предложения на Ивалина Донова София 

 1.Бабини гъсенички 
 Продукти: 1 ч.ч. и половина свинска мас, а може и половината от масло „Верея”, или немското с 
кравичката отпред. 1 ч.ч. и половина захар, 4 яйца, 3 с.л. кисело мляко, ако нямате домашно мле-
кото нека да е розова „Елена”, тъй като само тази марка е с жива закваска и ако използвате друго 
мляко няма да ви бухнат сладките, както трябва, защото другите марки имат консерванти. 1 ч.л. 
сода за хляб, 1 пакетче амонячна сода, 1 кг. Брашно- по възможност пресято, щипка сол. 

 Начин на приготвяне: Всичко се омесва много добре и с помощта на малък къдрав шприц с 
ръка натискате тестото и правите гъсенички. По желание на домакинята може да натиснете тесто-
то и да оформите розички. В намазнена тава ги печете в умерена фурна и след изваждането ги 
посипвате с пудра захар. 

 Съвет към всички домакини: Никога не слагайте какъвто и да е сладкиш в предварително 
загрята фурна. Защото отгоре и отдолу се изпича, а в средата остава сурово или недопекано. 

2. Печен свински дроб 

 Продукти: 1кг. Свински дроб, 1 к.ч. оцет, 1 ч.ч. олио, 3 с.л брашно, щипка сол. 

 Начин на приготвяне: Дробът се накисва най-малко за 2 часа в студена вода с 1 к.ч. оцет за 
премахване на лошият дъх . Измиваме го обилно под течаща вода и го нарязваме на средно голе-
ми парченца, нареждаме го в намазнена тава без да го солим. В 1 ч.ч. олио слагаме 3 с.л. брашно, 
щипка сол и разбъркваме много добре. С това заливаме дроба в тавата, като объркваме всичко 
много добре. Печем в умерена фурна като два-три пъти го разбъркваме докато стане готово. 

 

КОЗУНАЧЕНА БАНИЦА 

(Гинка Русева – Добрич ) 
 Продукти: 1 ч.ч. прясно мляко, мая, ¼ ч.ч. захар, 50 мл. олио, 1 ч.л. сол, 6 яйца, 1 ч.ч. едро 
нарязани орехи, 1 кутия локум, брашно колкото поеме за меко тесто. За сиропа: 250 мл. вода, 250 
г захар, сока на 1 лимон, 1 ванилия. 

 Приготвяне: Маята разтворена в малко млякото и малко брашно се оставя да втаса. Яйцата 
се разбиват със захарта и към получената смес се добавя половината от мазнината. След това се 
долива останалото мляко, като леко се разбърква. Добавя се и солта, замесва се възможно най-
меко тесто. Измесва се последователно с брашно и след това с мазнина докато поеме цялата маз-
нина и започне да прави мехури. Оставя се да втаса добре. След това се късат малки топки и се 
разточват на тънка кора, поръсва се с орехи и локум. Може да се добави и канела. Завива се на 
руло, като се усуква и навива на рехав охлюв, който се поставя в тава. Отново се оставя да втаса. 
Пече се като козунак на умерена фурна. Студената баница се залива с горещ сироп. Тавата се 
покрива с найлон и кърпа и се оставя да пренощува. 

 

Пържен ябълков десерт 

(Снежанка Кирчева – Пловдив) 
 Продукти: 4 ябълки, 1 ч.ч. брашно, 3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. прясно мляко, пудра захар. 

 Начин на приготвяне: Разбъркват се добре млякото яйцата и брашното до получаването на 
рядка каша. Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват наситно. Прибавят се към 
рядката каша и с лъжица се гребва от сместа и се пържи в сгорещено олио. Получават се ябълко-
ви бухтички с пудра захар. 

C!,%!,2�2,
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закупени батерии за слухов апарат и да бъдат предостави на най-нуждаещите се ползващи слухо-
ви апарати. Приет беше отчета от председателя на асоцияцията за дейността на НАСГБ за трето 
тримесечие. Прие се и отчета за провеждане на Деветия национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената само-
дейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство) и беше 
дадена висока оценка за представянето на самодейците от териториалните организации. 

УС прие информацията за участието на председателя на НАСГБ и одитор на Европейският 
съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) за заседанието на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ в Шве-
ция и за 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Брази-
лия. Членовете на УС приветстваха създаването на Международната спортна федерация на сля-
по-глухите (МСФСГ) на 16.09.2011 г. в Стокхолм, Швеция. УС актуализира плана на управител-
ният съвет на НАСГБ до края на 2011 г. Взе се решение за абонамента на списание „Звук и свет-
лина”, като обявата е публикувана в брой 11 и 12. 

УС загрижено обсъди проблема с предоставянето от държавата на интерпретаторски услу-
ги за сляпо-глухите, лични и социални асистенти за най-тежките случаи на лица със тотална сля-
по-глухота, които да бъдат и техни интерпретатори-придружители, както и за ремонта и индиви-
дуалните отливки за слуховите апарати. Да се измени чл. 116 от Закона за движение по пътищата, 
за да бъдат определени като отделна специфична група от пешеходци, сляпо-глухите, които се 
движат с червено-бял бастун, по същия начин, както слепите се движат с бял бастун. УС възложи 
на председателя на НАСГБ да търси подкрепа от Национално представителните организации на и 
за хора с увреждания за решаване на тези проблеми от Министерството на труда и социалната 
политика. 

Обсъди се подготовката за провеждането в България през октомври 2012 г. на Седмата 
конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сля-
по-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на 
Европейския съюз на сляпо-глухите. 

УС взе решение да се проведе концерт и спортна изява на самодейци и спортисти от Бъл-
гария и Международен семинар на теми „Индивидуалната работа – ефективна форма и метод за 
социално включване” и „Хаптичното общуване – като възможност за комуникация при тотално 
сляпо-глухите”, от 01 до 04.12.2011 г. в гр. Истанбул, Турция, по повод на Международния ден 
на хората с увреждания 3-ти Декември. Да участват класиралите се участници самодейци, от Де-
ветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите (провел се на 
21.07.2011 г.),заели първо, второ и трето място във всички жанрове (солисти, дуети, състави), а от 
класиралите се самодейци между които има спортисти ще се включат в спортната среща с члено-
вете на организацията от Турция; членове на УС и КС на НАСГБ с техните интерпретатори-
придружители. Ако се откажат участници, да се поканят председатели и сътрудници на ТО, доп-
ринесли за развитието на спорта и самодейността, но не участвали в Празника. 

 В Благотворителните коледни продажби в Европейския Парламент в Брюксел (7 - 8.12.2011 
г.) бе определено НАСГБ да участва с предмети изработени от българските сляпо-глухи, като 
представител е тотално сляпо-глухият Емил Кръстев Димов от ТО Шумен, с интерпретатор-
придружител и с преводач на английски език. Разходите са поети изцяло от българските евроде-
путати. 

Живка Огнянова 
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 Отсъстваха по уважителни причини членовете на ИС и регионални представители за Латин-
ска Америка (Александра Гаранца), за Северна Америка (Джефри Борман) и за Тихоокеания 
(Ирен Макмин). 

 Димитър Парапанов в качеството си на одитор на СФСГ изказа удовлетворение от работата 
на ИС и на ковчежника Кристоф Нилсон. Дейността на СФСГ се финансира от Шведската държа-
ва чрез кандидатстване и защитаване на ежегодни проекти. От 2009 г. насам са финансирани Кур-
сове за обучение на лидери на сляпо-глухите в Африка и провеждането на Учредително общо 
събрание на Африканската федерация на сляпо-глухите през октомври 2009 г. в Уганда, по време 
на Световната конференция „Хелън Келър” и Общото събрание на СФСГ. Финансира се и про-
веждането на две от заседанията на ИС на СФСГ. 

 15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл” се проведе на тема 
„Включване за живот на възможностите” с участието на много специалисти и сляпо-глухи от Ла-
тинска Америка, Северна Америка, Европа, Азия, Африка. Димитър Парапанов, директор на 
НЦРСГ „Хелън Келър” участва с доклад „Общуване и език при възрастните хора със сляпо-
глухота в България”. 

 Специалистите имаха възможността да обменят опит в много области, като: подпомагащи 
технологии, промени в популациите, общуване и език, преход към живота на възрастните, включ-
ващо образование, неврологични причини за сляпо-глухота, педиатрична рехабилитация, синдро-
ми, трета възраст, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. По последната тема 
пленарен докладчик бе президента на СФСГ Лекс Грандия. Същевременно той бе удостоен с Наг-
радата за особени заслуги на „Дефблайнд Интернешънъл” – световната асоциация, предлагаща 
услуги за сляпо-глухи. 

 В рамките на еднодневна културна програма, посетихме историческия център на мегаполи-
са Сао Пауло, богатите и бедните му квартали с големия контраст между тях, както и реставрира-
на къща на робовладелец отпреди два века. 

Блока подготви 

Светлозар Парапанов 

Координатор на НАСГБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последно заседание на Управителния съвет на НАСГБ за 2011 г. 

 

 На 21.11.2011 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. 
По първа точка беше приет протокола от миналото заседание. УС по втора точка прие докладната 
от председателя на НАСГБ за дейността на НАСГБ за периода 21.07.2011 г. до 20.11.2011 г. Бяха 
утвърдени за членове на НАСГБ представени от териториалните организации. УС реши да бъдат 
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А К О 
Ръдиър Киплинг 

Ако да запазиш равновесието си, 
Когато всички губят своето 
И тебе обвиняват затова; 
Ако продължаваш да вярваш в себе си, 
Когато всички се съмняват в теб 
И все пак отчиташ тяхното съмнение; 
Ако можеш да чака и да не се умориш от чакане; 
Или ако те лъжат-да не си служиш с лъжи; 
Или ако те мразят- да не излъчваш омраза 
И все пак да не бъдеш твърде добър, 
Нито да се правиш съвършен мъдрец. 
 
Ако можеш да мечтаеш 
И да не правиш мечтите си свой господар; 
Ако можеш да мислиш  
И да не превръщаш мислите си в единствена цел  
Ако можеш да приемеш триумфа и падението  
Като двама еднакви измамника; 
Ако можеш да чуеш как истината, изречена от теб, 
Се използва от подлеци 
И се превръща в подпора на глубци; 
Или да видиш как се руши онуй, 
Което цял живот си творил, 
Но да не се прекършиш и пак да почнеш да твориш, 
Дори с похабени инструменти; 
Ако можеш да загубиш и да почнеш отначало 
И никога да не продумаш за загубата си; 
Ако можеш да насилиш сърцето, нервите и муску-
лите си, 

Да ти служат още дълго, 
Когато няма нищо в теб, 
Освен Волята, която ти шепти”Дерзай”! 
 
Ако можеш да разговаряш с тълпите, 
Но да запазиш благородство; 
Или да се движиш с царе, 
Без да губиш допира с обикновеното; 
Ако нито враг нито любещ приятел 
Могат да те наранят; 
Ако всички хора са ти драги, 
Но никои твърде мил; 
Ако можеш да запълниш бягащата минута 
С шейсет достойни секунди… 
 
Твоя ще е Земята 
И всичко в нея. 
И което е по важно- 
Ти ще бъдеш Човек, приятелю мой!  
 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ДЕН 

 

Най-хубавият ден –днешния.  

Най- голямата спънка-страхът. 

Най-лесното нещо-да се заблудиш. 

Най-голямата грешка- да паднеш духом. 

Коренът на всички злини- егоизмът. 

Най-хубавото развлечение-работата. 

Най- лошото поражение-отчаянието. 

Най-добрите учители-децата. 

Най-голямото щастие- да си полезен на другите. 

Най- неприятният недостатък- лошото настроение. 

Най- красивият подарък- прошката. 

Най-добрата защита- усмивката. 

Най-доброто лекарство- оптимизмът. 

Най-мощната сила на света- вярата. 

Най- стимулиращия дар- надеждата. 

Единствената реалност- любовта. 

 

Майка Тереза  

� � � �  
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Историята на най-красивата коледна песен 
Тиха нощ, свята нощ... 

 
 Независимо от това дали на Рождество навън вали сняг или духа горещ вятър от пустинята, навсякъ-
де звучи една и съща песен „Тиха нощ, свята нощ”... 
 В Европа е невъзможно човек да си представи Коледа без нея, звучи по радиото, по телевизионните 
канали, в универсалните магазини, в домовете на хората, пред коледната елха. 
 През 1831 г. в Германия „Тиха нощ, свята нощ…” се появила едновременно в два песенни сборника 
в Берлин и Дрезден. И в двата вместо името на автора пишело: „Авторите на текста са неизвестни”. Прус-
кият крал Фридрих Вилхелм IV за първи път я чул през зимата на 1853 г. Той толкова харесал коледната 
песен, че извикал придворния концерт майстор и му заповядал: „Намери ми автора на песента!” Заповедта 
на краля обаче останала неизпълнена още цяла една година и само по една щастлива случайност загадката 
намерила своето решение през декември 1854 г. 
 Директорът на хора на австрийският град Залцбург, бивш добър познат на концерт майстора на 
пруския двор, се скарал на едно от момчетата Феликс Грубер, който според него постоянно пеел грешно 
популярната вече коледна песен. На направената му забележка от ръководителя на хора юношата отгово-
рил доста самоуверено и с гордост: „У дома ние винаги пеем „Тиха нощ” точно по този начин. Моят баща 
по-добре от Вас знае как е правилно да се пее. Нали в края на краищата той е написал тази песен”. 
 Изненаданият от тази новина директор на хора, захвърляйки всички ангажименти, заминал за Хай-
лян, където живеело семейство Грубер и се уверил, че местният органист и ръководител на църковния хор 
67-годишният Франц Грубер наистина е неизвестният тайствен автор на музиката на „ Тиха нощ, свята 
нощ…”, търсен по заповед на пруския крал. За автора на текста Грубер назовал своя приятел, свещеника 
Йосев Мор. 
 Разбира се, за създаването на тази толкова обичана коледна песен се разказват какви ли не истории, 
смешни и необчайни. 
 На 23 декември 1818 година помощник викарият на църквата „Свети Николай” в Оберндорф, градче 
на 20 км. от Залцбург, Йозеф Мор с ужас открил, че мишките са прегризли меха на органа. Какво да пра-
ви? Нима може да има рождественска меса без музика! И тогава на църковния служител му хрумнала спа-
сителната мисъл: „Трябва ни тържествена песен!” 
 На лист хартия, почти на крак, той нахвърлил няколко стиха и се понесъл към съседното градче Ар-
нсдорф, където живеел учителят и органистът Грубер. След доста дълги уговорки музикантът се съгласил 
да помогне на приятеля си и написал към стиховете мелодия, която трябвало да се изпълни от двама со-
листи и хор в съпровот на китара. 
 Истината в тази история е, че „Тиха нощ, свята нощ…” наистина е прозвучала за първи път на 24 
декември 1818 г. под свода на църквата Свети Николай в Оберндорф. По-късно Карл Маухер, майстор на 
органи, няколко пъти посещавал църквата, за да ремонтира органа. Работейки там, той намерил копие от 
композицията и я отнесъл у дома. Така коледната песен бързо се разпространила отначало в Австрия, а 
после в съседна Германия. Вярно е, че много години продължавали да я смятат за тиролска народна песен 
„със съмнителен произход”.  
 Всъщност историята на песента е много по-проста и това е част от чудото. 
 Немският тест е написан от Йозеф Мор още през 1816 г., когато той е млад свещеник, назначен в 
църквата в Марифар, Австрия. Нямаме представа какво точно е вдъхновило Мор да съчини своята поетич-
на версия за раждането на Христос. Дали не е подредил думите по време на своите постоянни разходки в 
тази красива селска местност или на път към дома на своя дядо, който живеел на близо. Хубаво е, че не е 
забравил своето съчинение, когато след година се връща отново в Оберндорф. 
 Органистът Грубер имал късмет и макар със закъснение от цели 36 години, славата дошла при него 
и краят на дните си той прекарал в заслужена почит. Авторът на стиховете Мор обаче така и не дочакал да 
стане известен. Автора на стиховете Мор обаче така и не дочакал да стане да стане известен. През 1848 г., 
на 56 годишна възраст той умира в пълна нищета. Но споменът на двамата автори е жив и сега. В Оберн-
дорф под Залцбург върху църквата Свети Николай може да се види надпис: „Учителят Франц Грубер съз-
даде тук на 24 декември 1818 г. мелодията, а викарият Йозеф Мор написа също тук текста на песента 
„Тиха нощ, свята нощ”... 
 Днес песента е най- популярната коледна песен на всички континенти. Претърпяла е над 300 прево-
ди, издадена е в над 180 версии на 121 езика. Няма знаменит певец, който да не я е изпълнил поне веднъж. 
Написана от непознат музикант и скромен викарий, божественото й послание пресича граници докосва 
човешките сърца и навсякъде по света. 

Подготви: Ива Дива 
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дейности на ЕССГ. 

 На 16.09.2011 г. се проведе Учредително събрание на Международната спортна федерация 
на сляпо-глухите (МСФСГ), на което Димитър Парапанов бе избран за Президент на МСФСГ 
(подробна информация за това от Гейр Йенсен, Вицепрезидент на МСФСГ, бе изпратена до чле-
новете на УС, до председателите на ТО на НАСГБ и бе публикувана в бр.10 на сп. „Звук и свет-
лина”). 

 В културната програма, домакините на заседанието от Шведската асоциация на сляпо-
глухите ни поканиха на среща с Управителния съвет и активисти на организацията. Тя се проведе 
в Център за дейности със сляпо-глухите. В продължение на година е бил проведен проект за теат-
рално представление – пантомима с двама сляпо-глухи актьори, изнесено в театралната зала на 
Музея на технологиите, където публиката е изживяла и специалните ефекти по време на спекта-
къла (движение на въздуха, вибрации на пода и седалките, аромати и различни миризми в залата). 
Двамата актьори разказаха за впечатленията си от пиесата, която представя реализиране на тяхна 
отдавнашна мечта – как семейство от сляпо-глухи мъж и жена отиват на околосветско пътешест-
вие. 

 Заведоха ни и на посещение на Кораба-Музей „Васа”, потънал преди няколко века в залива 
на Стокхолм, а сега изваден и напълно реставриран. Сляпо-глухите можеха да се докоснат до раз-
лични възстановки на интериора на кораба (палубата за оръдията и войниците, каютите на офи-
церите) и така да получат представа за живота на един военен кораб. 

15-та Световна конференция на „Дефблайнд интернешънъл” 

Сао Пауло, Бразилия, 25.09. – 02.10.2011 г. 
  

 В двата дни преди началото на конференцията – 25 и 26.09, Изпълнителния съвет (ИС) на 
Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) проведе свое заседание, в което Димитър Пара-
панов участва като одитор. 

 На заседанието участваха също: 

1) Лекс Грандия, Президент на СФСГ и член на ръководството на Датската асоциация на 
сляпо-глухите, заедно с интерпретатор-придружител неговата съпруга Анн Дестръп (общо 2 
души от Дания). 

2) Соня Маргарита Вилакрез, Вицепрезидент на СФСГ, Председател на Федерацията на ла-
тиноамериканските сляпо-глухи и Председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Еквадор, 
заедно с двама интерпретатори-придружители и един преводач от английски език (общо 4 
души от Еквадор). 

3) Геир Йенсен, Генерален секретар на СФСГ, Председател на Норвежката асоциация на 
сляпо-глухите, заедно с трима интерпретатори-придружители и преводачи от английски 
език. (общо 4 души от Норвегия) 

4) Кристоф Нилсон, Ковчежник на СФСГ, член на Управителния съвет на Шведската асо-
циация на сляпо-глухите, заедно с двама интерпретатори-придружители и преводачи от анг-
лийски език. (общо 3 души от Швеция) 

5) Езекиел Кумвенда, член на ИС като регионален представител на Африка, Председател на 
Асоциацията на сляпо-глухите в Малави, заедно с един интерпретатор-придружител и пре-
водач от английски език. (общо 2 души от Малави) 

6) Сатоши Фукушима, член на ИС като регионален представител на Азия, Председател на 
Асоциацията на сляпо-глухите в Япония, заедно с двама интерпретатори-придружители и 
един преводач от английски език (общо 4 души от Япония). 

7) Саня Тарцай, член на ИС като регионален представител на Европа, Председател на Хър-
ватската асоциация на сляпо-глухите „Додир”, заедно с двама интерпретатори-
придружители и преводачи от английски език (общо 3 души от Хърватия). 

� � � �  
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Заседание на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите 
в Швеция  

 
 Председателя на НАСГБ и одитор на ЕССГ Димитър Парапанов участва в 5-тото заседание 
на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, което се проведе в Стокхолм, 
Швеция, от 14 до 18.09.2011 г. Негов интерпретатор-придружител и преводач от английски език 
бе Светлозар Парапанов. 

 В заседанието взеха участие: Сергей Си-
роткин – Русия; Геир Йенсен – Норвегия; Мо-
на-Брит Брьоберг – Швеция; Даниел Алварез 
Рейес – Испания; Тамаш Гангл – Унгария; Ари 
Суутарла – Финландия; Анжела Пимпинела – 
Италия; отсъства Саня Тарцай – Хърватия; 

 Ключов въпрос за обсъждане в заседание-
то бе подготовката за Седмата конференция по 
сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепи-
те (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени 
на Европейския съюз на слепите и Третото об-
що отчетно-изборно събрание на Европейския 
съюз на сляпо-глухите, на които България и 
НАСГБ ще са домакини. 

 ИК на ЕССГ взе решение тези междуна-
родни мероприятия да се проведат от 23 до 29 октомври 2012 г. Бяха определени съставите на 
Научния комитет (Сергей Сироткин, Саня Тарцай, Геир Йенсен, Тамаш Гангъл, Димитър Парапа-
нов, Анжела Пимпинела) и на Организационния комитет (Димитър Парапанов, Саня Тарцай, 
Светлозар Парапанов), които да подготвят международните мероприятия. За разлика от предиш-
ните съвместни международни мероприятия през 2003 г. в Дания и 2008 г. в Хърватия, през 2012 
г. в България за първи път ще се проведе Форум на сляпо-глухите жени, отново под егидата на 
Европейския съюз на слепите, като с подготовката на научната му програма е натоварена Анжела 
Пимпинела. 

 Председателите на НАСГБ Димитър Парапанов и на Унгарската асоциация на сляпо-
глухите Тамаш Гангъл подписаха Партньорско споразумение по подготвения и подаден след това 
за кандидатстване проект със заглавие: „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпре-
татори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интегра-
ция” на стойност 122 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, без участие със собствени 
средства. Ако проектът бъде спечелен и финансиран, унгарски специалисти ще проведат обуче-
ние на български интерпретатори-придружители, като резултатите от обучението ще бъдат пред-
ставени на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите и Първия 
форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите, и по този начин ще се осигурят 
средства за провеждането им. 

 За провеждането на международните мероприятия се очакват също така финансови средст-
ва както от Европейския съюз на слепите, така и от Европейския съюз на сляпо-глухите. 

 Подробно подготовката за тези международни мероприятия е описана в Докладна по точка 
11. 

 Изпълнителния комитет на ЕССГ разгледа и други текущи въпроси. Членовете на ИК дадо-
ха отчети за свършеното от всеки от тях през периода след предишното заседание от май 2010 г. в 
Пловдив, България. Обсъди се сътрудничеството с други европейски организации, нови кандида-
ти за членове на ЕССГ и др. 

 Одиторите на ЕССГ Димитър Парапанов и Ари Суутарла проведоха ревизия на Ковчежника 
Мона-Брит Брьоберг, включваща сметките, баланса и счетоводството на организацията. Прихо-
дите в банковата сметка на ЕССГ (над 2000 евро) са набирани предимно от членски внос на орга-
низациите – членки, както и малки суми от дарения. Одиторите съставиха Протокол за ревизията, 
като дадоха високи оценки за работата на ковчежника и като цяло за работата на ИК за всички 
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Децата индиго 

 

 Открити са през 80-те години. За първи път от руската академия на науките от холандска 
психоложка и от американската асоциация за научни изследвания НАС. Представители са психо-
лози доктори на науките, които за първи път се сблъскват с едно ново явление. Уж това са обик-
новени деца, но когато започват да ги изследват откриват се доста необясними факти. Когато се 
вглеждат със специален уред в такова дете, виждат че то има тъмно синя аора с цвета на износе-
ни дънки. И от там вече се казват деца индиго. От друга страна имат 4 нишки ДНК в повече. От 
трета страна те са с много по развит черен дроб. Изследователите ги разделят на две големи гру-
пи. Хипер емоционални деца, които непрекъснато стават, сядат, говорят, прекъсват ви и т.н. Та-
кива деца ще влизат в полезрението и ще си мислите, че те са невъзпитани, но това не е така, те 
са просто деца индиго. 

 Другата група са хипо емоционалните. Те пък от своя страна не, че са толкова пасивни, не 
че са толкова незаинтересовани. Те много внимателно ни слушат, знаят за всичко което говорим, 
винаги могат да откликнат, но не го желаят. Просто са някъде в своя свят. От друга страна те се 
подразделят на още 4 групи, тези хипер и хипо емоционални деца.  

 На първо място това са хуманистите-тоест децата които обичат страшно много да се разда-
ват, да помагат да обгрижват някого, да се притичват на помощ. Те си остават до края такива. 

 Втората групичка артистите те се увличат от всяко изкуство могат да пишат, да рисуват, да 
пеят, да свирят и танцуват, да правят графити да бъдат рап изпълнители и т.н. Тоест изкуството 
да бъде отличително като водеща страна при тях. 

 Третата група се наричат концептуалисти – това са децата на бъдещите открития, филосо-
фите децата които предпочитат да са в своя свят, в своята черупка на идеите. Много силно вярва-
щи са и ще превърнат живота си в мисия по-късно просто те са като отвлечени. Ние много често 
мислим, че нещо им хлопа и родителите прибягват към водят ги при психолози, хоспитизират ги, 
но това е най голямата грешка, защото се потискат естествените процеси в детското развитие, а и 
това не е изход да направиш детето си нормално. В никакъв случай! Затова излязоха много книги 
и продължават да заливат пазара с литература и ще се убедите, че всяко второ дете е индиго. 

 Четвъртата група са енциклопедистите – те от всичко знаят по-малко всичко могат да съче-
тават, те са по-малко и артисти и хуманисти и концептуалисти. Особеното при тях е, че почти не 
се разбират със своите родители. Родителите също не ги разбират. Много често такива деца пося-
гат към наркотици, посягат към агресия, просто защото са безпомощни и не знаят как, бягат от 
къщи, могат да посегнат на живота си. Особено в една тинейджерска възраст. Много лесно го 
правят, те не само говорят. И тук наистина е вече много страшно. Едно момче се обесва с чорпо-
гащника на майка си в антрето заради четворката по физика. И това от страх как ще реагира май-
ка му понеже бил отличник. Друг случай е самата Петя Дубарова. Бургаската поетеса, която е 
обвинена в счупването на една машина по време на бригада. И понеже целия учителски съвет 
гласува за намаляне на поведението и. Тя знае, че не е виновна и за да излезе от тази ситуация, 
когато родителите и са на гости и тя е сама ,нагълтва се с лекарства. Малко преди това си е пос-
вирила на китара и написала последните стихове. Така изгасва една прекрасна бъдеща поетеса. 
 Децата са нещо много специално! Те са непознато нещо за нас. Нека не си мислим, че ги 
познаваме. Един ливански художник Джубран Халил Джубран, който казва че родителите дори 
на сън не могат да влезат в душите на децата си. Децата са само приютени в семействата в които 
трябва да бъдат отгледани. Затова сблъсъците между родители деца са големи. Книгата 
“Пророкът” който иска да научи повече и Теодора Димова дъщерята на Димитър Димов 
„Майките”.Трябва да се вслушваме в нашите деца да ги гледаме с уважение, с достойнство без да 
им заповядва, без да ги принуждаваме да правят нещо без да им се налагаме. Просто трябва да се 
гледа на него като на един партньор. 

ЗиС 
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ФАЛШИВАТА БАНКНОТА 
 

 Собственичката на един магазин за кожи заявила при съставянето на полицейския прото-
кол: 
 „Преди час в магазина ми влезе млад човек и купи дамска шапка за 18 лева. Той ми даде 
банкнота от 50 лева, но тъй като нямах дребни, отидох да разменя банкнотата в съседния мага-
зин. Щом като взе шапката и 32 лева, купувачът си отиде. След малко при мен дотича съседката и 
развълнувано заяви, че банкнотата е фалшива. Аз й дадох друга банкнота от 50 лева. Така че ку-
пувачът ме ощети общо със 118 лева:  
1) шапката струва 18 лева 
2) получих фалшива банкнота от 50 лева 
3) Върнах на купувача 32 лева  
4)   Загубих още 18 лева, тъй като те бяха получени от същата тази фалшива банкнота." 

Колко лева всъщност е загубила продавачката? 

ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:  
 
 
 
На задача 1: 

 Натиска се единият ключ и се изчаква 5 минути —изключва се и се включва друг. Веднага 
след това се влиза в стаята с крушките. Тази която свети е за ключа натиснат непосредствено пре-
ди влизането в стаята. Тази която на допир е топла е за ключа който е бил включен за 5 мин. Съ-
ответно тази която е студена и не свети е за ключа който не е докосван.  
 
На задача 2: 

 Стаята е била четириъгълна, в нея е имало 4 котки.(във всеки от четирите ъгли на стаята е 
седяла по една котка)  
 
На задача 3: 

 При първото притегляне поставяме в едното блюдо на везните 3 монети, в другото още 3 
монети, а останалите три остават пред нас. Ако по-леката монета е в едно от блюдата то ще се 
издигне. Ако не те ще са равни и съответно по-леката монета е в останалите три монети които все 
още не сме претеглили. И в двата случая ни остава да претеглим само 3-те монети между които 
сме установили че се намира по-леката. От тези три монети поставяме 1 в едното блюдо на везни-
те и 1 в другото блюдо. Ако едната е по-лека ще го установим веднага, ако ли не то монетата коя-
то остана пред нас и не е претеглена е по-леката.  
 
На задача 4: 

  Убиецът е Тодоров, който е излъгал, че е подпирал масата с капачка от бира, което не може 
да бъде истина, защото масите, както знаем, са трикраки, а трикрака маса не може да се клати. 

? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?    

1 

Сбогуваме се с Георги Илиев Карагьозов 

 

 

 

 На 16.11.2011 г. след боледуване почина нашия скъп приятел и член на ТО НАСГБ-Варна 
Георги Илиев Карагьозов. 

Загубата на този човек е тежка както за неговите близки така и за всички наши съюзни членове, 
защото ние загубихме един прекрасен, всеотдаен и активен самодеец и спортист. 

 Георги участваше във всички организационни мероприятия и със своя бодър дух, и добро-
душен характер създаваше добро настроение и позитивност в цялата организация. 

Като добър акордеонист и музикален талант благодарение на него варненските певчески групи 
винаги са печелили призиви, места и аплодирани от възхищение на публиката. Като спортист той 
извоюва много медали за ТО Варна НАСГБ, гордеехме се с неговите участия в спорта и самодей-
ността и искрено съжаляваме за неговата загуба. 

 

Поклон пред светлата му памет! 
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