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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	На 20.07.2011 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). 
	Бяха приети протокола на УС от 07.04.2011 г. и информацията от председателя на НАСГБ за дейността на НАСГБ за периода 08.04. – 20.07.2011 г. УС утвърди като сляпо-глухи членове представени като кандидати от ТО. Взе се решение да бъдат осребрени фактурите за индивидуални отливки на седем сляпо-глухи члена. Не бяха предоставени помощно технически средства, съгласно чл. 2 от Наредбата за осигуряване на ПТС на сляпо-глухите членове на НАСГБ:
„Чл.2 Когато в държавната субсидия на НАСГБ за съответната година не е предоставен параграф за Помощни технически средства, такива ще се предоставят на най-нуждаещите се, приоритет са тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания от средствата от параграфа за НЦРСГ по преценка на екипа и заповед на директора на НЦРСГ. Ще се преценя строго индивидуално за потребността на всеки отделен случай според финансовите възможности. Отпада Формулярът–молба за помощни технически средства. Молби със свободен текст се изпращат до директора на НЦРСГ, от клиенти, преминаващи рехабилитация в Центъра.” Наредбата за ПТС е изпратена до всички председатели на ТО на НАСГБ с писмо с Изх. № 97 / 14.04.2011 г.
Приети бяха информациите–оценки за проведените годишни отчетни събрания на ТО на НАСГБ. Отбелязано беше, че в малките организации посещаемостта е била по-голяма, отколкото в големите ТО. УС на НАСГБ се запозна и даде положителна оценка за информацията на председателя за подготовката на Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство). Актуализиран бе плана за дейността на УС за второто шестмесечие на 2011 г. УС прие за сведение отчета на председателя КС за ревизиите на териториалните организации на НАСГБ. УС обсъди задълбочено издаването на списание „Звук и светлина” и определи Снежанка Кирилова Кирчева за редактор на списание „Звук и светлина”. Отчета за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” за второто полугодие на 2011 г. беше приет. УС прие за необходимо участието на председателя на НАСГБ като одитор на ЕССГ в заседанието на Изпълнителния комитет в Швеция през септември 2011 г. и като одитор на СФСГ в 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Бразилия с доклад. Задълбочено беше обсъден проблема с интерпретаторско-придружителските услуги на сляпо-глухите. УС задължи председателя да продължи да отстоява правото на сляпо-глухите пред МТСП и правителството да получат целева помощ за интерпретатор-придружител от 13 лева – 5 лева за придружител като сляп и 8 лева като преводач на глухи. УС беше информиран за въведени нови технически учебни пособия в НЦРСГ „Хелън Келър” – Смесител за микрофон и компютър за обучение на сляпо-глухи, Аудиометър и Програматор за настройка на слухов апарат с цел по-качествената рехабилитация на слепите с увреден слух. За дългогодишната и всеотдайна дейност в системата на ССБ и НАСГБ (2001 г. – 2011 г.) като счетоводител и излизането й в заслужена активна почивка, УС награждава Нанка Минкова Георгиева с „Медал за особени заслуги”. 	Бяха разгледани и други проблеми в териториалните организации на НАСГБ.
Живка Огнянова


ДО ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕ „ЗВУКИ И СВЕТЛИНА”:

Уважаеми читатели,
	Публикуваме данните за контакт на фирма „Фори” – Габрово, която предлага помощно технически средства от които се интересуват много от членовете както на НАСГБ, така и ССБ.

Фори Габрово
уеб сайт: http://www.fori-bg.com/
Габрово 5300, кв. Стефановци
ул. Георги Стефанов 74
тел/факс: 066/ 80 51 96
GSM: 0888/816 730; 0888/816 731; 
0896/737 436; 0896/737 437, 
GSM цех: 0888/461 071
e-mail: fori1972@abv.bg
Дрогерия ФОРИ
ул. Брянска 5
тел: 066 80 31 85
GSM: 0885/191 415; 0887 876831


Димитър Парапанов, 
Председател на НАСГБ

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
	Как така се случва, че хората със сляпо-глухота пеят, рисуват, танцуват и въобще творят във всички жанрове на изкуството? Или въобще се занимават със спорт? За някои хора това е загадка, а всъщност отговорът е много прост. Сляпо-глухотата има различни степени на увреждане. Сред изпълнителите има личности, които от рано страдат от глухота, а в по-зряла възраст започват да губят зрението си. Те са с огромни възможности в областта на художествената самодейност. Глухите с намалено зрение се изявяват в пантомимата, в синхронно пеене с жест и мимика, танци, изобразителното и приложно изкуство. Сред сляпо-глухите с остатъчен слух и пълна загуба на зрение преобладават лица с ранна слепота и по-късно настъпило увреждане на слуха. Повечето от тях компенсират слуховото си нарушение със слухов апарат. Преди настъпването на слуховото увреждане те са били дългогодишни школувани самодейци, инструменталисти, певци както и спортисти, занимаващи се с шахмат, табла и спортове, достъпни за зрително затруднени. След увреждането на слуха благодарение на остатъчния си слух и използването на по-мощен апарат те продължават да се занимават и изявяват, като певци и музиканти, индивидуално или в състав. В музикалните ансамбли и дуети допускаме, дори насърчаваме половината изпълнители да са зрящи и чуващи, за да помогнат да се постигне безупречна хармония. Всеки човек търси място за изява, включително и този, на който природата е отнела някои сетива, затова всяка година Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и УС на НАСГБ организират и провеждат празници за тези хора. Така и тази година на 21.07.2011 г. в гр. Пловдив, в зала „България”, в конгресния център на „Международен панаир” – Пловдив, се проведе деветият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ осмия национален празник на художествената самодейност с изложба на изобразително изкуство и приложно и изящно изкуство, под патронажа на министър председателя на Република България — Бойко Борисов. С тези празници НАСГБ дава възможност на членовете на асоциацията — от тотално сляпо-глухите до сляпо-глухите с остатъчен слух и зрение да изявят и докажат своите възможности в любителското творчество и изкуство. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов от името на УС приветства и откри Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Пловдив, като пожела добро настроение, позитивни емоционални преживявания и успехи в изявата. 
	Водещият Деян Славов прочете получените поздравителни адреси по случай празника от Министър председателя на Р. България Бойко Борисов, Кмета на Община Добрич—Детелина Николова, Валентина Симеонова и други.
	Гости на празника бяха:
Милен Добрев – старши експерт на отдел „Интеграция на хората с увреждания” към дирекция „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика и секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет
Катя Минова – Директор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив и Нина Трайкова— Главен експерт в дирекцията.
Петя Бакалова – експерт от Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив
Гергана Речева – Специалист Социални дейности в Дом за възрастни хора с физически увреждания в гр. Пловдив;
Силвия Вайсилова и Петя Грудева – представители на Сдружение „Мария Кюри” – Пловдив;

	Журито беше в състав : Председател доц. Д-р Светла Калудова Станилова ръководител катедра – музикален фолклор, академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр Пловдив. Членове: Спаска Джангозова специалист по жестомимичен език, синхронно пеене с жест и мимика и художествено слово с жест и мимика, Емил Милев – поет, Васил Караиванов – художник, Павлина Костова – музикант и главен експерт отдел култура на Община Пловдив.
	Програмата продължи с жанра “Специфични възможности на тотално сляпо-глухите”, в който Емил Димов се придвижва към сцената, чрез хаптична комуникация. Али Неби отправя своя поздрав към присъстващите: „Добре дошли приятели добри, днес е фестивален ден с усмивки озарен. Ние всички сме различни с таланти специфични.”, а Емил поздрави с: „На разноликата ни сцена, радостта е споделена. Пожелаваме на всички вас да се забавлявате заедно с нас”. Искра Пръшева поднесе своята разнообразна програма с жест и мимика, както в синхронното пеене, така и в рецитиране на стихотворение. С радост искам да отбележа, че изпълненията с жест и мимика все повече се налагат в нашите програми, имайки предвид включването и на други сляпо-глухи, които се опитват да се изявят в тази област. Преди година това направи Недялка Камбурова от Кърджали, а тази година Калинка Ковачева от Добрич и заслужено спечели второ място. Освен това, изпълнението на дует „Настроение” от ТО на НАСГБ – Пловдив в жанр “Естрада” с песента „Експрес танго”, в съпровод от Искра Пръшева, която предаваше текста на песента с жест и мимика, танцувайки в синхрон с музиката. Искра направи същото и при изпълнението на Ангелина Кръстева от ТО на НАСГБ Стара Загора, със солово изпълнение на песента „Зайде Зайде” в жанр “Народно пеене”. Надяваме се, че за в бъдеще и други сляпо-глухи самодейци освен Искра Пръшева, ще се изявяват в синхронно пеене с жест и мимика в синхронен съпровод с други самодейци. 
В осмия национален фестивал на художествената самодейност се включиха самодейци от повечето организации на НАСГБ, но най-добрите получиха награди за положения труд и артистичното си изпълнение. Всеки беше дал от себе си оригиналност и изключителна прецизност при подбора на песните, стихотворенията и рециталите, които успяхме с удоволствие да слушаме на 21.07.2011 г. Убеждаваме се за пореден път, че имаме сериозни, отговорни и талантливи членове, с които можем да се гордеем, и на които можем винаги да разчитаме, че където и да отидат, ще ни представят както подобава. Благодарим на всички участници за прекрасните изпълнения, на които имахме възможност да се насладим и ги поздравяваме за спечелените награди с пожелания за още по-високи успехи!
	На първо място аплодисменти за ТО на НАСГБ София, които се представиха само с двама участника, но те извоюваха две първи места. Първо място и златен медал за Ивалинка Донова в жанр класическо пеене – соло. За пореден път тя доказа, че е ненадмината на сцената и дано още дълги години да ни радва със своите изпълнения. Първо място и златен медал получи и Георги Чернев в жанр художествено слово от чужд автор.
ТО на НАСГБ Пловдив извоюваха най-много медали – общо 11 на брой, от които: 5 първи места със златни медали; фолклорна група „Здравец” с художествен ръководител Златка Славова в жанр народно пеене в състав: дует „Настроение” от Димка и Кирил Дамянови в жанр „Стари градски песни”; дует „Настроение” в жанр „Естрадно пеене”; Милка Дечева в жанр „Народно пеене „ – соло; Станка Арабаджиева в жанр „Изложба приложно изкуство”; 3 втори места със сребърни медали – Елена Гутман в жанр „Изложба изящно изкуство”; Гинка Примова в жанр „Изложба приложно изкуство” и дует Милка Дечева и Катерина Михайлова в жанр „Народно пеене”; 3 трети места с бронзови медала – Катя Парапанова в жанр „Изложба изящно изкуство”; Димка Дамянова в жанр „Художествено слово лично творчество” и Кирил Дамянов в жанр „Естрадно пеене” – соло.
	ТО на НАСГБ Русе извоюваха общо осем медала, от които: две първи места със златни медали има Иван Жеков в жанр „Инструментал” – соло и „Народно пеене” – соло; три втори места със сребърни медала – Правда Минчева и Недка Тодорова в жанр "Класическо пеене” – дует и в жанр „Естрадно пеене” – дует, Анелия Джигнарова в жанр „Народно пеене” – соло; 3 трети места с бронзови медали – две трети места за група „Нежни чувства” с художествен ръководител Иван Жеков и Правда Минчева в жанр „Естрадно пеене” – соло.
	ТО на НАСГБ – Добрич извоюваха общо 7 медала, от които: 2 първи места със златни медали на фолклорна група „Антица” в жанр „Стари градски песни” – състав и дует Станчо Станчев и Мария Андреева в жанр „Народно пеене” – дует; четири втори места със сребърни медали имат – Светла Маринова в жанр „Художествено слово от чужд автор”, Калинка Ковачева в жанр „Художествено слово с жест и мимика”, две втори за Станчо Станчев в жанр стари „Градски песни” – соло и жанр „Инструментал” – соло; едно трето място с бронзов медал за Калинка Ковачева и Светла Маринова в жанр „Художествено слово” – състав.
	ТО на НАСГБ Шумен извоюваха пет медала, от които – 2 първи места със златни медали на Еленка Петрова в жанр „Стари градски песни” – соло и Янко Стайков в жанр „Изложба приложно изкуство”; 1 второ място със сребърен медал на група „Еделвайс” с художествен ръководител Даниела Йорданова и корепетитор Милен Михов в жанр „Стари градски песни” – състав; 2 трети места с бронзови медали на Върбинка Станкова и Йорданка Стайкова в жанр „Стари градски песни” – дует; Еленка Петрова и Даниела Йорданова в жанр “Народно пеене” дует.
	ТО на НАСГБ – Варна извоюваха 4 медала, от които: 2 първи места със златни медали на Станислав Парушев в жанр „Естрадно пеене” – соло и Ганка Параскевова в жанр „Изложба изящно изкуство”; 2 втори места със сребърни медали на Станчо Добрев и Ганка Параскевова в жанр „Стари градски песни” – дует и Ганка Параскевова в жанр „Художествено слово” – лично творчество. Забележително при варненската група, е че при малък брой представители (трима), те заслужено извоюваха четири почетни медала.
	ТО на НАСГБ Стара Загора спечелиха три медала, от които – 2 първи места със златни медали на Ангелина Кръстева в жанр „Художествено слово – лично творчество” и група „Загорски полъх” в жанр „Художествено слово” – състав; 1 трето място с бронзов медал за Божана Малева в жанр „Художествено слово от чужд автор”. Тук искам да отворя скоби и да кажа, че изненада беше представянето на старозагорци, понеже досега нямахме много изяви на тази организация. Затова ще се радваме Пловдив да е трамплинът за по нататъшни успехи на тези самодейци.
	ТО на НАСГБ Неделино спечелиха два медала, от които –1 първо място със златен медал на Стойко и Стефка Карамфилови в жанр „Народно пеене” – дует и 1 второ място със сребърен медал за битова група „Родопски глас” в жанр „Народно пеене” – състав.
	ТО на НАСГБ Харманли спечелиха 2 втори места с 2 сребърни медала: на Маргарита Янакиева в жанр “Стари градски песни” - соло и на групата в жанра „Художествено слово” – състав с участници Диана Делчева, Калинка Стайкова и Росен Якимов.
	ТО на НАСГБ – Асеновград извоюваха едно трето място с бронзов медал на Лушка Маджарова в жанр „Изложба приложно изкуство”.
	ТО на НАСГБ Ямбол извоюваха едно първо място със златен медал на Митко Колев Димитров в жанр „Народно пеене” – соло.
	Представителите от НЦРСГ „Хелън Келър” спечелиха три първи места със златни медали в жанр „Специфични възможности на сляпо-глухите” с участници Али Неби, Емил Кръстев и Искра Пръшева; а Искра Пръшева спечели още две първи места със златни медали в жанра „Художествено слово с жест и мимика” и жанр „Синхронно пеене с жест и мимика”.
	Обезателно искам да подчертая, както се изказват журналистите, че единствено председателят на НАСГБ Димитър Парапанов изложи и специфичните помощно технически средства за хора с увреждания, за които много от хората изобщо не знаят. Изложени бяха брайлов принтер и брайлов дисплей и посетителят можеше нагледно да види как се работи с тях; плочи, шила, говорящи термометри и апарати за кръвно налягане; брайлови и говорящи ръчни часовници и будилници; бастуни– червено бели за сляпо-глухи и бели за слепи хора; мощен телефон с усилвател на звука в слушалката; мощен звънец за телефон; мощен звънец за входна врата; безжични слушалки; пейджър безжична вибрационна сигнализираща система; безжична микрофонна система „Микролинк”; аудиометър за изследване на слуха; програматор за настройване на слухови апарати; Аудио смесител (тренажор) свързващ се с микрофон и компютър за обучение на сляпо-глухи; монофонатор. 
	Накрая да си пожелаем да е жив и здрав председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и да организира и за в бъдеще, такива празници, а ние да се включваме и участваме активно в тях!
“З и С”

Делници и празници
В ТО - Пловдив:
ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ПРАВИ
С ЛЮБОВ НОСИ МНОГО ЩАСТИЕ

	На 9 и 10 юли в град Перник се проведе Петият международен многожанров фестивал на хората с физически увреждания. Това е едно от значимите събития, което всички наши организации очакват с нетърпение.
	Певци, поети и музиканти се готвят почти цяла година, за да покажат най-доброто от себе си.
	Дует "Настроение” също тръгна за фестивала с амбиция за превземане на челните места и за достойно представяне на културната столица на България – град Пловдив. Самото ни пътуване беше цяло приключение. До последния момент не знаехме дали изобщо ще ходим в Перник. Нямахме сигурен водач, после намерихме един, ама какъв водач – не ти е работа. В края на краищата тръгнахме. Честно казано, така не сме пътували никога. Аз с микробуса на "Успех”, а другата половина на дует ”Настроение” Димето и нашата прословута водачка - с ЖП транспорта.
Много пъти съм казвал, че ние ощетените по някакъв начин от природата сме по-добре в доста отношения от здравите. Като се събрахме в Перник, Димето ми разказа за тяхното пътуване:
 ...Не можеш да си представиш какво чудо беше, Кире – казва ми тя. Пристигаме в София и когато почнахме да слизаме от влака, вместо да ме хване за ръката и да ме свали по стъпалата, тя отиде при един човек на перона, 10 минути го моли да дойде с нея и двамата заедно да ме свалят от влака, сякаш съм чувал с картофи.
	Аз дълго се смях, припомняйки си как на няколко души които са ме водили съм обяснявал, че сляп човек не се бута отзад, не се дърпа отпред като магаре, най-малкото пък трябва да се носи на ръце. Достатъчно е да го хванеш дори само за малкият пръст на едната ръка и всичко е О кей. Та така с воденето на слепи.
	Искам обаче да ви разкажа за самия фестивал. Той се провежда на площада пред читалището в квартал "Църква” на Перник. Сцената е уникална в архитектурно отношение. Изградена е по европейски стандарт, като са изпълнени и най-високите изисквания за придвижване на хора с физически увреждания. Специално построената серпентина дава възможност на участниците в инвалидни колички свободно да се придвижват навсякъде, където пожелаят. С две думи, разполагахме с необходимите удобства за музикално-поетичните ни изяви. И всичко това благодарение на голямото сърце и неуморимия дух на човека-организация–Ани Тороланска.
	Изпълнението на дует "Настроение” по програма беше около 12 ч., но докато се замъкнем до Перник стана 12, 30 ч. Понеже бяхме изтървали графика, наложи се да изчакаме. Някъде към 15 ч. дойде и нашият ред. Участието ни беше с две песни:–"Експрес танго” и "Музика и любов”. Започнахме пеенето супер нахъсано, с много настроение. Както се казва, няма да излагаме името на дуета я. По време на втората песен се случи нещо непредвидено. Нали сме си и малко глухи, опитах се с жестове да накарам тон режисьора да усили звука. Той обаче вместо това грабнал колоната с намерението да я премести по-близко до нас. Изведнъж всичко спря. Музиката и микрофоните тотално се бяха изключили от уредбата по време на местенето. Това обаче не ни стресна, и ние продължихме нашето изпълнение акапелно. По едно време момчето пусна сингбека от припева на втората песен. Хванахме се веднага за музикалния съпровод, и така до края. Имах чувството, че сме на кастинг в "Мюзик айдъл". Случи се това от което единствено съм се притеснявал, да не ни спре сингбека. След Перник вече и това притеснение отпадна. Просто трябва да продължиш напред и каквото стане. Златният медал с който беше награден дует "Настроение” ни накара за пореден път да се убедим, че всичко което се върши с любов, носи много щастие.
	Когато фестивалът приключи, организаторите ни настаниха за нощувка в младежкия център в село Ковачевци. След обилната вечеря се събрахме всички заедно и продължихме с песни и танци до късно през нощта. Някои от изпълнителите дори изобщо не спаха. Нали се знае, че от сън спомени няма. Времето си тече безвъзвратно и трябва да се използва всеки един момент за създаване на удоволствия. Другото са подробности.
Кирил Дамянов
В ТО - Шумен:
ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ В ГРАДА НА СЕДЕМТЕ ТЕПЕТА


	На 21.07.2011 . в гр. Пловдив се проведе Деветият национален празник на специфичните възможности, включващ Осми национален фестивал на художествената самодейност и изложба на приложното и изящното изкуство. За нас този фестивал беше един от най-добрите от досега проведените. С радост искам да отбележа, че с всяка измината година фестивалите се провеждат на все по-високо ниво. И този път журито, в лицето на председателя Доц. Д-р Светлана Станилова и останалите членове беше най-компетентното, най-професионалното и най-лъчезарното. С непрекъснатата усмивка на лицата си, то ни насърчаваше и вдъхновяваше за най-добра изява, която можем да покажем на сцена. Всяка организация се постара да даде най-доброто и хубавото на което е способна. Щастливи сме, че група „Еделвайс” от ТО на НАСГБ – Шумен показа на какво е способна и постигна отлични резултати, благодарение на редовните репетиции от месец април до сега, които не се оказаха напразни. От родния си град тръгнахме с желанието и мисълта за много добро представяне и за наша радост, резултатите са налице: седем медала; два златни, един сребърен и четири бронзови. Първо място – златен медал получи Янко Стайков за дърворезба. Еленка Христова – златен медал за соловото изпълнение на песента „Целувката на Ана” – в жанра „Стари градски песни”. Второ място със сребърен медал – група „Еделвайс” – жанр „Стари градски песни”. Трето място с два бронзови медала извоюва дует – Йорданка Стайкова и Върбинка Станкова в жанра „Стари градски песни” с песента „Недей тъгува”. И трето място с два бронзови медала в жанр „Народно пеене„ – дует Еленка Христова и Даниела Йорданова.
	Благодарим от сърце на организаторите в лицето на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, на ръководството на Международния панаир гр. Пловдив за предоставената ни зала „България”, на ресторант „Олимпик” за доброто обслужване, вкусната храна, за прекрасните и незабравими мигове, прекарани в града на седемте тепета. Не на последно място благодарим и на кмета на Община Шумен – Красимир Костов за предоставения ни превоз до Пловдив и обратно. Трудно мога да опиша изживените емоции, доброто настроение, вълнуващата среща с приятели, допринесли за успехите и добрите резултати, които дълго ще сгряват сърцата на шуменци. Върнахме се доволни, щастливи и удовлетворени, малко изморени от дългия еднодневен път, но готови отново да се втурнем за изява на сцена и да доказваме таланта си.
Върбина Станкова
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И
 УС НА НАСГБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАПАНОВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НА УС,
Група „Еделвайс” на ТО на сляпо-глухите гр. Шумен най-сърдечно Ви благодари за отличната организация при провеждането на Осмия национален празник на художествената самодейност и на приложното и изящното изкуство в гр. Пловдив на 21.07.2011 год.
От сърце благодарим за прекрасните условия и преживените мигове и емоции в града на тепетата.
Поздравяваме Ви за неизчерпаемата енергия и Ви пожелаваме много здраве, вяра и сили за преодоляване на проблемите!

С УВАЖЕНИЕ: ТО НА НАСГБ – ГР. ШУМЕН

В ТО - Добрич:
ЖИВОТА НЕ Е САМО В ЧЕРНО И БЯЛО
	Чрез тези редове искаме да изкажем нашата благодарност към организаторите на Деветия национален празник на художествената самодейност на НАСГБ, провел се в гр.Пловдив на 21.07.2011 г. 
	Обстановката в зала „България” беше прекрасна, а журито с председател Доц. Д-р Светла Станилова бе много прецизно. С всяка изминала година фестивалите се провеждат на по-високо ниво. Самодейците се явяват с чувство за отговорност и желание да покажат най- доброто от себе си. Конкуренцията е много голяма.
	Ние добруджанци, сме доволни от постигнатите резултати. Потрудихме се доста и успехите са налице. Групата ни беше от 8 самодейци и спечелихме 7 медала : 2 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. Благодарим от сърце на Мария Паскалева – ръководител на състав за стари градски песни „Антица”, която го ръководи вече 7 години и то на доброволни начала. До сега винаги е бил на първо място. Благодарим и на Светла Маринова, която подготви и озвучи седмия пореден рецитал – „Те написаха историята с кръв”. Благодарност изказваме и към Маргарита Димитрова, Мария Андреева, Ваня Петкова, Калинка Ковачева и музикантите Валентин Георгиев и Станчо Станчев. Топли думи отправяме и към кмета на Община гр. Добрич – Детелина Николова, която за пореден път ни предостави безплатен транспорт.
	Поздравяваме всички самодейци, като им желаем здраве, борбен дух и нека се радваме на малките и дребни неща, защото животът не е само в черно и бяло, но има и други оттенъци.
Калинка Ковачева

В ТО - Пловдив:
НЕ СЕКВАТ НАГРАДИТЕ НА ТАЛАНТЛИВИТЕ САМОДЕЙЦИ

	Дойде дългоочаквания Девети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите включващ: Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на приложното, изобразителното и изящно изкуство, който се състоя на 21.07.2011 г. в зала България в „Международен панаир” - Пловдив. Цяла година самодейците се подготвяха за посрещане на този празник и представянето им беше отлично. Доволни сме от спечелените награди, които са: 5 златни медала, 3 сребърни и 3 бронзови, тоест общо 11 медала. Наред с подготовката, организацията и участието на самодейците в други фестивали и концерти, те успяха да подготвят нова програма, специално за празника и заслужено си получиха наградите за положения труд. Гордеем се с нашите самодейци, защото те навсякъде ни представят отлично и с всеки изминат ден израстват все по професионално. Желаем им от сърце да продължават така да се развиват и нека наградите за техния труд и талант не секват. Искаме да изкажем благодарности на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов за избора на изключително прецизното жури, за стегнатата организация, за посрещането и обслужването на участниците в това грандиозно мероприятие, казвам грандиозно, защото въпреки кризата обхванала цялата страна той успява да поддържа все още на високо ниво самодейността и спорта при сляпо-глухите, както и рехабилитационното обучение на клиентите в НЦРСГ „Хелън Келър”. Благодарим и на Илия Кърджанов, който неотлъчно стоя цял ден на изложбата и обясняваше на желаещите гости и журналисти да разгледат и научат повече за изложените експонати. Благодарим на водещия Деян Славов, който се справи отлично със задачата си и бързо се ориентираше в ситуации на промяна в програмата и успяваше да уведоми навреме участниците за следващата изява. Изобщо благодарим на всички, взели участие в Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите и нека да си пожелаем да сме живи и здрави, за да участваме и провеждаме още такива празници, наситени с позитивност и положителни емоции, които дълго време да сгряват сърцата ни.
Снежана Кирилова 

В ТО - Бургас:
ДЕН ЗА ЕМОЦИИ, ТОПЛИНА И СЪРДЕЧНОСТ 
	По случай 90 години от създаването на ССБ и 30 години от учредяването на териториалните организации към съюза, в гр. Средец в читалище „Пробуда” се проведе изложба на художника Стоян Филев. Този дългогодишен самодеец е член на ТСО-Средец и това не е първата, а третата подред изложба в този град. В гр. Бургас Филев има още две самостоятелни изложби. Ние, сляпо-глухите от ТО на НАСГБ Бургас бяхме официално поканени на това мероприятие. Изненадани бяхме от сърдечното посрещане, от организацията и многолюдните гости, уважили с присъствието си Стоян Филев. Тук бяха представители на Община Средец, на социални грижи, на читалище „Пробуда”, директори на дома за стари хора и дома за сираци, на училища и детски градини, бивши учители, дружествата на инвалидите, на диабетиците и различни политически партии. Присъстваше и радио възела на Средец, който отрази цялото мероприятие на другия ден по радиото. Изложбата се откри от Бинка Монева - председател на ТСО - Средец, а поета Манол Манолов представи художника и неговите картини. Характерно за творчеството на Стоян Филев са пейзажите от града и региона, но този път се беше пробвал с портрети и символики, а също така с ново подреждане на картините групирани по сезони и местности. Незабравими ще останат портретите на „Стария художник” и „Кацнал гълъб на женска длан”, чието послание е толкова силно и поразяващо, че остава завинаги в съзнанието на човек. С тази изложба Стоян Филев доказа, че отлично се справя не само с пейзажите, но и с рисуването на портретни образи. След разглеждането на изложбата, празникът продължи с четене на произведения на Манол Манолов и Белчо Белев. Бяха зададени редица въпроси към двамата поети, които са членове на ТСО-Бургас. Тържеството не беше лишено от цветя, усмивки и много поздравления. Този слънчев 12-ти май ще бъде запомнен с много емоции, топлина и сърдечност. Надяваме се, че и за в бъдеще Стоян Филев ще ни събира и радва със своето прекрасно творчество. 
Иванка Костова 


В ТО - Пловдив:
ИЗКУСТВОТО ОБИКНЕШ ЛИ ГО ВЕДНЪЖ,
 ОСТАВА ЗАВИНАГИ В ТЕБ!

Още един фестивал на глухите – 24 подред, остана в историята! Характерното за него е, че е вторият с участието на братя и сестри по съдба от съседни държави –Македония и Сърбия. В програмата на фестивала се забеляза очебийното присъствие на участници, които в продължение на години не сме виждали на сцена, също така ни изненада и участието на нови изпълнители. Най интересното беше, че за първи път участва сляпо-глухата Искра Пръшева от ТО на НАСГБ - Пловдив и член на РО на СГБ - Дупница. Тя изпълни две народни песни с жестомимичен превод, като заедно с това танцуваше в пълен синхрон с ритъма на музиката. Нямаха край аплодисментите и поздравленията от колеги и зрители. Журито лично поздрави сляпо-глухата Искра Пръшева за уменията и артистичната й изява. Забележителното е, че Искра сама си подготвя репертоарите, сама избира текстовете и сама подготвя изпълнението. След като прецени, че е готова показва какво е подготвила на познати и колеги и разчита на тяхната преценка. Няма учители, няма ръководители. Гордеем се с нашата талантлива, амбициозна и борбена колежка, която с всяко участие носи медали и награди за организацията. Искра доказа, че изкуството, обикнеш ли го, никога не умира и остава завинаги в теб!
	Накрая, когато на сцената се изви голямо и дълго македонско хоро, всички усетихме колко са богати душите ни и как именно това богатство ни свързва и прави вечни приятели!
Петра Ганчева

В ТО - Русе:
НЕКА ДОБРОТО ДА ПРЕБОРИ ЗЛОТО!

Откакто ТО на НАСГБ Русе се сдоби със самостоятелен клуб, животът в организацията стана по-интересен и по-разнообразен. И преди чествахме рождени дни и именни дни на наши членове, но сега е много по-различно. През месец юни поздравихме юбилярите на организацията със скромни подаръчета и понеже бяха от сърце се видя че, стоплиха и сгряха душите на хората. Нашите юбиляри: Иван Жеков, Росица Маринова, Марийка Крумова, Панайот Димитров и Виолета Петрова събраха членовете в клуба и отпразнувахме, както подобава юбилеите им с музика, песни и танци. Всяка година през месец юни в Русе се провежда празникът „Златната гъдулка”, а тази година на него нашия ръководител Иван Жеков взе златен медал, а Янко Димов спечели сребърен медал. Групата ни за стари градски песни „Нежни чувства” на Петия юбилеен празник на Републиканския фестивал в Перник на хората с увреждания, се представи много добре. Получи Диплом втора награда за цялостно изпълнение, като се има предвид, че общият брой на участниците е 1600. За нашите самодейци, които представиха Русе с изпълненията си, е гордост, че се наредиха сред първите изпълнители.
	Това го доказахме и в Пловдив на 21-ви юли 2011 г. на Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, организиран от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов. Ръководителят Иван Жеков се постара да подбере най-добрите самодейци, които ни представиха на много високо ниво. За целта подготвихме специални костюми за изпълнителите, които впечатлиха публиката и журито, както се разбра после от коментарите. Резултатът е: два златни, пет сребърни, и три бронзови медала. Да са ни честити! Радваме се, че във в. „Бряг” и в. „Утро” са отразени успехите на нашите добре представили се самодейци със снимки и похвални статии. ТУС на ТО-НАСГБ Русе пожелава много здраве на всички участници в това трудно време. И нека доброто да пребори злото!
Панайот Димитров

В ТО - Пловдив:
„СТО ГОДИНИ ВЕСЕЛБА”

	Близо 1 600 души от цяла България участваха в петия фестивал за хора с увреждания в квартал Църква в Перник, който вече е традиционен домакин на тази уникална сама по себе си проява. Фестивалът продължи два дни - 9 и 10 юли. Проявата се финансира от Агенцията за хората с увреждания и община Перник. Тричленно жури, с председател Мими Иванова и членове Развигор Попов и перничанинът Красимир Спасов, оценяваше участниците. На отличниците на фестивала бяха раздадени 18 комплекта златни, сребърни и бронзови медали, а също и грамоти. За първи път на осем от най-добре представилите се изпълнители беше връчен плакет с инкрустиран камък от Родопите със златен примес. 
	Имаше голямо разнообразие във възрастовата граница на 120-те състава и индивидуални участници - от 9 до 91 години, които представиха традиционен фолклор и съвременно изкуство в над 21 жанра. Участваха и гости от Гърция, Сърбия и Македония. 
	След официалната част, на която председателят на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски пожела успех на всички участници, Снежана Георгиева откри фестивала с песента „100 години веселба”, по музика на нашумелия български сериал „Софиянци в повече”. Тя я изпълни като автор на текста. Свое изкуство показа и художничка, която рисуваше с устни, а едно дребно момиче от Смолян с удивителен глас, също впечатли публиката, която го извика на „бис”. Сляпо-глухата членка на ТО на НАСГБ - Пловдив и член на РО на СГБ – Дупница - Искра Пръшева, очарова зрителите с песента „Темна е мъгла паднала” - танцуваше и пееше едновременно. И заслужено получи грамота за третото си място! Поздравяваме я от сърце за успеха!
 Петра Ганчева
В ТО - Стара Загора:
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В ДВА ФЕСТИВАЛА 
	След медалите по канадска борба самодейците от териториалната организация на сляпо-глухите в Стара Загора, се включиха на Републиканския фестивал за хора с увреждания в Перник. Това беше Петия юбилеен фестивал, затова и участниците в него са били над 1600 души. Компетентното жури, с председател Мими Иванова, решило, че с изпълнение на рецитала „Човешко щастие” старозагорци заслужават Диплом за второ място. Това съобщи за „Старозагорски новини” Ангелина Кръстева, председател на организацията в Стара Загора. Стиховете на Димчо Дебелянов, Пеньо Пенев и Дамян Дамянов, които старозагорци са подготвили под ръководството на актрисата Иванка Антонова, са впечатлили и жури, и публика. А може би и новото знаме, което Общината е дало на старозагорската организация, специално за случая, също е донесло късмет. Само десет дни по-късно, на 21-ви юли, организацията участва в Деветия национален фестивал на специфичните възможности в Пловдив, организиран от Председателя на НАСГБ Димитър Парапанов. Там вече наградите са били за всеки жанр по отделно.
	На фестивала нашенци печелят златен медал за изпълнението на рецитала „Човешко щастие” от състав „Загорски полъх”, златен медал за Ангелина Кръстева за изпълнение на авторско стихотворение и бронзов медал за Божанка Малева за изпълнение на стихотворение от чужд автор. Сляпо-глухите от ТО-Стара Загора благодарят на Община Стара Загора за финансовата подкрепа, позволила им участие и на двата фестивала.
От в. „Старозагорски новини”.

В ТО - Добрич:
ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА АКТИВНАТА ПОЗИЦИЯ 
И ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ 

	На 27.07.2011г. ние, сляпо-глухите от ТО на НАСГБ - Добрич се срещнахме с кмета на Община Добрич - Детелина Николова. Срещата бе инициирана от кмета по повод поредните отличия на организацията ни на Националния фестивал в гр. Пловдив. Сляпо-глухите изразихме признателност за активната позиция и подкрепа на Община Добрич в живота и работата на дружеството ни. Председателката връчи на кмета албум със снимки от Фестивала и DVD диск с изпълнения на самодейните състави към организацията. Златка Ганева й подари макрамета – лична изработка, а 91 годишната Анка Радева поднесе на г-жа Николова красив букет, набран от нейната цветна градина. В знак на уважение към достойните усилия и талант, кметът връчи на организацията ни почетен плакет с герба на Община Добрич и комплект чаши за клуба.
	Разделихме се, като обещахме, че и в бъдеще ще работим с ентусиазъм за добруването на хората с двойни сензорни увреждания. Детелина Николова ни увери, че общината ще продължи да съдейства активно в клубния живот на организацията и да подкрепя всички събития и инициативи, които се организират.
Калинка Панайотова

Силуети
С ПОГЛЕД КЪМ АНТИЧНАТА КУЛТУРА 

	Демокрацията в Атина предлагала през пети век на гражданите пълна свобода на мислите, интересите и речите. Тя предоставяла на населението да живее на всекиму както си иска. Малко по-консервативни били само в областта на религиозния живот. Те давали на хората да говорят и мислят, каквото си щат, но ревниво пазили старите религиозни традиции, на които по-късно става жертва самия Сократ. Населението ревниво пазело и съблюдавало най-много култа. Поради това проповедникът на атомистичната теория Анаксагор бил принуден да напусне отечеството си и да отиде в изгнание. Но към заченките на зараждащото се единобожие и то така, както се проявяват в есхиловите произведения, народът се отнасял с внимание и сериозност. И така атинската драма издигнала високо нивото на религиозното умосъзерцание. Такава е била обстановката, при която са създадени великите придобивки на гръцката мисъл и на гръцкото изкуство. Едно от най-великите създания на атинския гений през пети век е трагедията, чийто творец е Есхил. Техническата реформа в диалога на трагическия хор с втори разказвач и това въвеждане на втори актьор довежда свещеното действие при дионисовия празник до същинска драма, същинска трагедия, която в основните й черти от Есхил сме наследили и ние. Диалогът на актьорите, прекъсван от хоровите песни, дава възможност на Есхил да представя пред очите на зрителите покъртителни картини на дълбоки душевни преживявания, допълвайки ги в песните на хора с мисли и чувства на автора. Есхил взима сюжети не толкова от живота, а главно от митовете, които сами по себе си са пълни с безкрайно разнообразие от цветисти разкази из живота на героите и боговете, понеже много лесно от тях се намират сюжети за човешка драма. Както Есхил, така и приемниците му групирали драмите си в трилогии. Три драми с един сюжет и заключителна сатирична драма - пародия накрая: на всяка е трябвало да бъде завършена сама за себе си и с останалите е била свързана само с общите си действащи лица. От грамадния брой трагедии написани от Есхил, които се предполага, че са 90 на брой, до нас са достигнали само седем. Една от тях е „Орестия”, в която се разказва покъртителната драма за отмъщението на един син на майка си за убийството на бащата, мъченията на съвестта у сина и изкуплението им. В „Персия” Есхил, като изключение е взел за сюжет великата току що изживяна персийска война, в която сам той взел дейно участие, сражавайки се като прост войник в маратонския бой. По всеобщата преценка на целия античен свят, към която изцяло се присъединява и съвременната литературна критика, Есхил – от художествено гледище не само е създал трагедията, а е дал най-съвършените й образци, ненадминати и до днес още нито в античността, нито в съвременността.
	По-млад съвременник на Есхил е бил Софокъл. Броят на трагедиите бил още по-голям от този на Есхил, познати ни са 111 заглавия, но до нас са достигнали само седем и половината от една сатирическа драма. С общ сюжет са свързани три взети от историята на тиванската царстваща династия - Едип цар, Едип Колоний и Антигона, обаче във всяка от тях е обработен отделен напълно завършен епизод.
	Най-младият съвременник и съперник на Есхил и Софокъл е Еврипид, който става любимия трагически поет в късногръцкия и римския свят, но който не се е ползвал с особено голям успех приживе. Той ни е завещал своите 19 трагедии от общия им брой 75. Главното значение на атинската драма е поразителното литературно съвършенство, езиковото богатство и езикова красота, безкрайно разнообразие и красиви образи, изключително майсторско стихосложение и майсторска разработка на сюжетите. А уникалното в трагедията е, че за пръв път поетите показват на хората собствената им душа. Изкарват пред очите им развитието в тази душа пред самата себе си, с околните, с общество и държава, с божиите и човешки закони. Мъчно е да се предаде с няколко думи богатото съдържание на тези трагедии от пети век. Мъчно може да се прокара някаква съществена отличителна разлика между тримата еднакво велики поети. За историята на атинската култура е достатъчно да изтъкнем факта, че появата на атинската трагедия е начало на рязката промяна в целия мироглед на хората по онова време. Зрителите излизали от театъра, отнасяйки със себе си цял един нов свят, от представи и идеи. Научили се да се вглеждат по дълбоко в собствената си душа и другояче да се отнасят към душевните преживявания на близките си.
	Също такова влияние проявило върху атиняните и комедията. Тя се развива по-късно от трагедията при това под силно нейно влияние. Създателите на комедията са Евполис, Кратин и Аристофан, от които добре познаваме само Аристофан. Запазени са само 11 комедии от всичките му 44, като всичките са посветени на пелопонеските войни. Комедията никъде не засяга митологически сюжети, съдържанието си тя черпи от впечатленията на съвременния ежедневен живот. Тя не се интересува от душевните преживявания на човека. Във фантастична високо комична форма тя разглежда злободневни въпроси, а понякога дори въпроси само от даден момент. Комедията била нещо като голяма политическа социална катедра, от която авторът беседва с атинските граждани, осмивайки всичко, което по негово мнение е достойно за весел, понякога закачлив, а понякога дори злобен, но винаги откровен смях. Въпросите, които поставяли комедията и трагедията пред атиняните в художествено поетично осветление, са същите тези въпроси, на които са се натъквали и атинските граждани в катадневния си живот. 
“З и С”

От първо лице
НЕ ИСКАМ ОТ НИКОГО НИЩО, САМО ДА БЪДА СВОБОДЕН! 

	Живея в гр. София и съм един от учредителите на НАСГБ с председател Димитър Парапанов. В началото бяхме малко, но сега нещата са много различни. Имаме си вече 26 организации в страната и продължаваме да работим за обхващане и на райони, където не сме успели да издирим сляпо-глухи. Роден съм на 17 декември 1968 г. в София. Още по рождение се е разбрало, че съм сляп, но това не e попречило на майка ми да излезе от родилния дом с гордо вдигната глава, както всички останали майки. Тя е решила, че ще ме отгледа и ще ми даде необходимото възпитание и образование, което няма да ме отличава от връстниците ми. Гордея се с моята майка, както може би много мои съратници, че си имаме родители герои. Защото е геройство да останеш верен на детето си и твърдо да отстояваш неговите потребности и интереси. Завърших училището за слепи деца — по онова време — „Николай Островски”, днес „Луи Брайл” в София през 1987 г. Веднага след училище ме приеха обща климатология в геолого-географския факултет на софийския университет „Климент Охридски”. Но поради липсата на зрение и невъзможността за четене на географски карти, се наложи да се прехвърля в историческия факултет, където през 1993 г. завърших катедра „История на Византия и Балканите”. Още като студент през 1992 г. започнах работа в радио „Благоевград”, в предаването „Дискусионен вторник”, където водех национален календар. На следващата 1993 г. започнах в частното софийско радио 99. Там бях водещ в нощния блок – "Въпросите на папагала Станчо". После станах за една година застрахователен агент към сръбската компания „Винер брокер”. Работих и по един проект за промяна на психологическите нагласи към слепите наречен "Достойно партньорство”. През 1994 г. постъпих на обучение в рехабилитациония център за слепи в Пловдив. Никога няма да забравя ония компютри Правец! Изкарах там само два урока под Дос. Тези машини бяха неописуеми! Мъжки, синтетичен глас, отвратителен акцент, дрезгав и фъфлещ. След края на втория урок казах на преподавателката, че ще умра от скука и не искам да си губя времето. Така че Дос не овладях изобщо. Минаха много години и дойде времето на Уиндоус и Гергана. Поради спомените, които имах от неприятния досовски глас реших, че в Пловдив никога няма да отида на компютри. Чаках половин година и тогава късметът ми проработи — попаднах на курс във фондация „Хоризонти”. Имах и друг страхотен късмет, защото попаднах на най-добрия, казвам отговорно най-добрия преподавател за слепи – Гюнер Мехмед. На този човек дължа всичко, което постигнах. Беше ми предложено индивидуално обучение в „Хоризонти”, заради проблема със слуха ми. Но аз прецених, че с помощта на един радиочестотен микрофон и приемник няма да имам никакви трудности. Така че отказах индивидуалното обучение и се включих в група, която само след две занятия категорично изпреварих. След края на курса за начинаещи последва курс за работа с Интернет за напреднали. Но прецених, че това не ми е достатъчно и изкарах и трети, на който придобих специалност „Работа с екранен четец”. Искам да подчертая, че всичките курсове, в които придобих умения и знания изкарах в група. Още в началото забелязах, че ми се удава да преподавам и обяснявам програмите и всичко останало доста достъпно. И поради това, четвъртият курс, който изкарах беше за компютърни обучители. От 2008 г. фактически работя частно, като преподавател на слепи хора. Когато говорим за слепите и компютъра трябва да кажем, че благодарение на него интеграцията може да стане факт! Преди всичко се освободих от необходимостта да търся хора, които да ми четат каквото и да било —  повярвайте ми усещането е супер! Още по-невероятно е усещането, когато бъдеш освободен от БТК и монополисти, като него. Да усещаш виртуалната скорост, с която пътуваш от точка до точка само за секунди, дори да чуваш как отсрещния човек си поема дъх! Няма вече проблеми с това как ще мине деня. Освободен бях от зависимостта и от нашите фонотеки. Четеш, каквото искаш, а не каквото ти дадат, както ставаше доскоро. С една дума, едва ли мога да изброя всичките радости, на които се радвам. Владея английски на компютърно ниво много добре. Също така говоря немски, испански и сърбохърватски. Работя с Уиндоус изцяло на английски. Нямам против да ползвам БГ преводи на някои програми но добрите преводи за жалост са малко. Така, че на английски предпочитам и заради лекотата на самата работа. Запознанствата, които осъществих са поне 300. Далеч не всички са сполучливи, но като цяло процента на добрите запознанства в мрежата не е висок. Добре е хората, които учат сега компютърна грамотност, да имат предвид, че не всичко „що лети из нета, се яде”.
	Всеки човек е различен, от някои научавам по нещо, други пък ме подтискат.
Затруднения при работата с компютър аз нямам, но нека тези, които сега започват да знаят, че това е необятна материя, която не може да бъде обхваната от нито един човек. Трудности винаги могат да възникват и тогава всичко е въпрос на поведение пред компютъра. Най-обичам да живея със спомени не по-ранни от вчера. И планове за бъдещето правя за не по-късно от утре. С една дума най-обичам това, което ми се случва, докато си правя други планове. На колегите, които сега ще започнат с компютъра, искам да кажа няколко неща:
	Не се захващайте с компютъра ако:
учите компютърна грамотност, защото искате да избягате от семейната обстановка;
не се захващайте, защото така е модерно;
не се захващайте, ако душата ви не ви зове и ако няма да жертвате безсънни нощи;
не се захващайте също, ако целите постигане на социални контакти с хората от учебния център;
не се захващайте само, защото ви е писнало от празните вечери;
не се захващайте също и ако ви е страх от техниката.
	Но ако сте решили твърдо:
	Работете спокойно, подчертавам спокойно! Не пресилвайте себе си, не се сравнявайте с мен или Гюнер или еди кой си. Не искайте да учите комуникации преди да сте овладели клавиатурата. Не искайте Интернет без да имате познания! Не забравяйте, че компютърът е машина, но не е без душа и ще усети бързо вашето отношение към него, независимо какво е то. И най-важното от всичко: учете Уиндоус само на английски независимо дали ви харесва, иначе ще останете 100% инвалиди на виртуалното пространство J. 
	В нета никой не те пита сляп ли си или не. Мотото ми е "Не искам от никого нищо, само да бъда свободен!”
Христо Марков 

Щрихи от родината
ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ ''СВЕТА БОГОРОДИЦА ПАНАГИЯ''
	Този храм е изграден през 1602 г. в местността Аязмото в клоните на един бряст, където един неизвестен българин открива иконата на св. Богородица. Не е ясно как се е озовала тя там, но това е била чудотворна икона, тъй като не се е крепяла на клоните, а е висяла във въздуха. Хората решили да я снемат и занесат във Варна. И тогава станало чудо, когато натоварили иконата на колата на случайно минаващ турчин, воловете отказали да тръгнат. Същото се повторило и с миналия покрай тях грък. Накрая иконата била пренесена от млад българин. Впечатлени от чудото хората решили, че където спрат воловете на българчето там ще построят черква, но това се случило до площада в тогавашния център на града. По време на робството всички християнски храмове се градели тихомълком и така, че да не бият на очи и да не са по-високи от два метра. Затова храмът е вкопан ниско в земята. По време на строителството се оказало, че и в миналото тук е имало малка черква. Първоначално основният кораб бил широк
седем метра и дълъг осем метра. През 1640 г. след пожар, черквата е възстановена и разширена, като с годините се оформя сегашния й вид. До 1914 г. тя е
под опеката на гръцката митрополия, след това е затворена за десетина години, а през 1924 г., след идването на българския й настоятел е отворена отново.
	Особено интересен е иконостасът на "Малката Света Богородица". Според историческите данни той е направен през 1896 г. Изработен е от тъмно дърво, вероятно орех или кипарис, наситен с православни символи и богато орнаментиран. За съжаление майсторът на този шедьовър е неизвестен, но рисунъкът напомня дебърската школа. Иконите в черквата са истинско съкровище и малко храмове могат да се похвалят с такова богатство, твърдят експерти. Единственото противоречие е, че повечето ликове на светците гледат на юг, а не на запад. Легендата разказва, че когато за пръв път донесли иконата на св. Богородица Чудотворна, те я поставили на източната страна. Сутринта, незнайно как тя била на северната. Това се повторило няколко пъти, докато накрая миряните решили да я оставят там, където я отнася провидението. Миряните приели да нарушат канона, но не и божията воля.
	В описанието си на турските укрепления братя Шкорпил изказват мнението, че тук би могъл да бъде гробът на Владислав Варненчик. Те правят този извод от показанията на Х. Мергест, който бил пленен по време на сражението от 1444 г., и според когото кралят бил погребан в една малка черквица. "Света Богородица Панагия" била най-старата черква във Варна и по времето на Шкорпил, от което вероятно идва и този извод. 

„З и С” 





Традиции
ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ АВГУСТ 
1 август — Ден на градинаря
Св. мъченици Седем братя Макавеи — В народния календар от първия ден на август се празнуват дванадесетте дни Макавеи. Всеки Макавей се нарича на един месец, започвайки от септември и по това, какво ще бъде времето през този ден, се предсказва времето през наречения на него месец. В Северозападна България на първия Макавей всички зетьове се събират в дома на тъста си. След обща гощавка най-големият подгонва по-младите с тулум (малък мях) из двора и ги бие. Народът осмисля тези действия като обичай за плодовитост на овце, крави и кобили. В християнския календар Макавеи се свързва със седемте братя-мъченици Макавеи, майка им Соломония и учителя им Елеазар. По време на сирийското господство, наложено на еврейския народ от завоевателя Антиох Епифан, те остават верни на Мойсеевия закон и загиват за вярата си.

15 август — Голяма Богородица. Именници: Мария, Мариана, Марияна. Обредна трапеза: жито, царевица, тиганици, варена тиква, прясна пита, каша от пиле, грозде и диня.
Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично, Голяма чьорква в народния календар на този ден се почита св. Богородица като покровителка на майчинството и жените, защитничка на семейното огнище. Раздават се, предварително осветени в църква, от първите плодове за сезона грозде, дини, както и обредни хлябове за здраве и за Бог да прости умрелите. За здраве се колят курбани и се правят сборове, обикновено, където св. Богородица е патрон на местната църква. В Търновско се месят и раздават кравайчета за здраве на воловете, както на Власовден на други места. В християнската религия празникът е свързан със смъртта на Божията майка. На 64 г. възраст Богородица се моли в Елеонската планина, когато се явява архангел Гавраил с палмова клонка в ръка и възвестява, че след 3 дни духът й ще се пресели в царството небесно. 	Преди да умре, тя пожелава да види още веднъж всички апостоли, след което ангелите идват да приберат душата й. Погребана е в пещера до Гетсиманската градина, която на третия ден от смъртта остава празна, тъй като светицата възкръсва.

20 август — Св. 37 мъченици. Пловдивски Пророк Самуил. Именници: Самуил

26 август — Мъченици Адриан и Наталия. Именници: Адриан, Адриана

29 август — Отсичане на главата на св. Йоан Кръстител (Секновение,  Обсечение) според традиционните народни схващания на Секновение денят и нощта се стигат, т.е. стават равни по времетраене. Вярва се, че на този ден змиите и гущерите се прибират в своите леговища. Скриват се и демоните на природата юди и самодиви. Смята се за лош ден (тежък празник), по време на който не трябва да се работи и да се започва нищо ново. Вярването за отрязаната глава на св. Йоан забранява да се ядат плодове и зеленчуци с червен цвят – дини, ябълки, домати. Не се пие и червено вино. Православната църква свързва празника с отсичането на главата на св. Йоан Кръстител и носи още названието Обсечение, Св. Йоан с отсечена глава, Църн св. Йоан. В житието на светеца е упоменато, че св. Йоан Кръстител е обезглавен по желание на царица Иродиада, която встъпвайки в брак с брата на мъжа си, е порицана от Йоан Предтеча. Учениците погребват тялото му, а главата остава като реликва. Константин Велики я премества в гр. Емеса. По-късно е последователно пренасяна в Халкидон, Цариград и Комана. На същия ден в България се празнува и християнският празник Св. Седмочисленици, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий) ученици на св. св. Кирил и Методий.
30 август — Св. Александър Йоан и Павел-патриарси Цариградски. Именници: Алеко, Александър, Александра

31 август — Полагане пояса на Пресвета Богородица Свещеномъченик Киприан Картагенски Св. Генадий, патриарх Цариградски Именници: Гено, Гена

За конкурса
АЛАМИНУТ С ТИКВИЧКИ И ПАТЛАДЖАНИ
(предложение на Снежанка Кирчева — Пловдив)
	Продукти: 3-4 тиквички, 2 патладжана, 4 яйца, 200 гр. сирене, 1 к.ч. олио и сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Тиквичките и патладжаните се обелват, измиват и нарязват на малки кубчета, след което се задушават в олиото и малко вода до омекване. Посоляват се на вкус, може и черен пипер ако обичате лютиво. Сместа се изсипва в тавичка, без да се омазнява предварително, защото в тиквичките и патладжаните вече има олио. Разбиваме яйцата и натрошаваме сиренето в тях, след което ги изсипваме в тавичката, объркваме с патладжаните и тиквичките и равномерно разстиламе сместа в тавичката и печем до зачервяване в умерена фурна.
	Забележка: За тези, които не обичат постни ястия могат да добавят 250-300 гр кайма и да се получи мусака с тиквички и патладжани.

АЛАМИНУТ С ГЪБИ И ЯЙЦА
(предложение на Хасмик Варданян — Пловдив)
	Продукти: 4 яйца, 300 гр. гъби, 250 гр. кайма, 200 гр. кашкавал и сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Яйцата се сваряват и се нарязват на кубчета заедно със суровите гъби, които се посоляват на вкус. Към тях се прибавят каймата, която може да омесите с подправки по желание и настъргания кашкавал. Всичко добре се омесва, като блат и в предварително намазнена тавичка се разстила равномерно. Запича се в умерена фурна до зачервяване.

ХАЙВЕР ОТ ТИКВИЧКИ
(предложение на Петранка Георгиева — Русе)
	Продукти: 3-4 тиквички, олио, половин глава чесън, сол, черен пипер, копър, магданоз и лимонов сок.
	Начин на приготвяне: Тиквичките се обелват и се настъргват, и се поставят в закрит съд да врат, докато се изпари всичката вода. След като сместа изстине, се прибавя капка по капка олио колкото поеме. Подправя се със счукан чесън, сол, черен пипер, копър, магданоз и лимонов сок.
БЪРЗИ ПАЛАЧИНКИ
(предложение на Панайот Димитров — Русе)
	Продукти: 1 и половина водна чаша прясно мляко, 3 яйца, 1 водна чаша брашно, щипка сол, половин ч.л. сода за хляб и 2 пакетчета ванилия.
	Начин на приготвяне: Разбиват се яйцата, като се сипва по малко от брашното, в което са сложени содата и солта, и по малко от млякото, докато свърши. Намазва се обилно с масло дъното на една по голяма тавичка и се поставя във фурната да се затопли, в много топлата тавичка изсипваме разбитата смес и се пече около десет минути. Още топла, палачинката се намазва по желание със сирене, кашкавал, руска салата, сладко и др. Навива се на руло и се нарязва на малки палачинки.
МЕДЕНКИ
(предложение на Себиле Исмаил — Шумен)
	Продукти:500 гр.брашно тип 500, 250 гр. мед, 125 гр.пудра захар, 100 гр.масло, 2 яйца, 1 пакетче канела на прах, половин ч.л. амонячна сода.
	Начин на приготвяне: Медът се загрява. Към маслото, разбито на пяна, се прибавят едно по едно яйцата, захарта и медът, а содата се сипва в брашното, заедно с подправките. Омесва се тесто, от което разточваме кори и изрязваме различни фигурки. Меденките се намазват с яйце и се поръсват със смлени орехи. Пекат се в умерена фурна.

ПИЛЕШКА МЛЕЧНА СУПА
(предложение на Евдокия Якимова — Добрич)
	Продукти: 1 пиле, 1-2 моркова, 1 глава целина, 1 ч.ч. прясно мляко, 2 с.л. бяло вино, 1 глава лук, няколко зърна черен пипер, щипка смлян черен пипер, 3 с.л. олио, 1 с.л. брашно, магданоз, сол.
	Начин на приготвяне: Заливаме пилето със 7 ч.ч. студена вода и го сваряваме с нарязаните на кубчета целина и моркови, зърната черен пипер и сол на вкус. Прецеждаме бульона, а месото отделяме от костите и нарязваме на ситно. Задушаваме нарязаният на ситно лук заедно с брашното, след което заливаме с виното, прясното мляко и бульона. Когато супата заври прибавяме и месото. Ври до готовност и след сваляне от котлона прибавяме смления черен пипер и магданоза. В този вид супата се поднася за консумиране. 

Здраве
БАБИНИ РЕЦЕПТИ

~~ Стомашно разстройство – да се пие чай от джоджен;
~~ Сърцебиене (на нервна почва) – болният да настърже половин килограм лимони с кората, да прибави 200 гр. мед и 40 смлени кайсиеви ядки. Да взема от сместа сутрин и вечер по 1 с.л.
~~ Тромбофлебит – бял свински дроб се посолява със сяра и три вечери поред се превързва болното място;
~~ Трудно зарастващи рани – правят се промивки с отвара от билката зарасличе;
~~ Укрепващи, очистващи бани – прави се обливане с вода от сварени поотделно пелин, лайка, анасон и смрадлика;
~~ Ухапване от насекоми – откъснат лист от зеления бъз веднага предотвратява и сърбежите и отока;
~~ Хемороиди (външни) – 1-во: сварява се билката бяло подъбиче и се правят седящи бани в подходящ съд. 2-ро: правят се седящи бани с вода от сварена билка водно пипериче;
~~ Хроничен бронхит – чай от невен: всяка сутрин се пие на гладно по 1 ч.ч. в продължение на три седмици;
~~ Цистит – когато узрее царевицата, съберете прясна коса, изсушете я на сянка и я приберете в торбичка от тензух. При цистит пийте топъл чай от тази коса всеки ден по 1-2 ч.ч;
~~ Ревматизъм – от орехово дърво когато цъфти, се изкопава от дълбочина около 60 см. част от корен — първата жила с дебелина един пръст като се отрязва от дънера на около 20 см., след което се пуска в шише пълно с 1 л. зехтин. Бутилката се заравя на мястото на откопаното коренче на 60 см. дълбочина и престоява в земята 40 дни. Когато се извади, се съхранява на тъмно място. 	Болният се маже с този зехтин от петите до врата, т.е. цялото тяло, докато зехтинът свърши;
~~ Разширени вени – 1-во: зелени орехчета, залети със зехтин, който да ги покрие, поставени в стъклен съд, престояват 40 дни на слънце. Болният си маже краката, докато сместа свърши. 2-ро: Обут в памучни чорапи болният да ходи сутрин по росата в планинска ливада. Когато добре се намокрят чорапите, да останат на краката и да изсъхнат на слънчеви лъчи.

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ БЕЗ ДИЕТА?
Ограниченията не са задължителни, за да постигнем желания ефект.
	Ограничаващата диета е истинско мъчение за мнозина. А и мотивацията за отслабване изчезва още при първите признаци за връщане на теглото в старите граници. При някои нещата се усложняват още, защото след спиране на диетата, килограмите им се качват дори повече (т.нар. йо-йо ефект).
	За всички вас, отчаяни от неуспешните си опити да отслабнете, предлагаме няколко доказали своя успех начина да регулирате теглото си без особени ограничения:
	1. Определете си продължителността на всяко хранене
	Например нагласете таймера на 20 мин., като ядете по-бавно от обичайното. Наглед странен, това е един от най-доказалите ефекта си навици за отслабване без сложен диетичен план. Наслаждавайте се на всяка хапка, но спрете веднага, щом времето изтече. Бавното хранене дава неподозирано удоволствие от храната, при това в по-малки порции. Бързото й поглъщане блокира сигналите на тялото, че няма нужда от повече – така идва и преяждането.
	2. Спете повече
	Ако спите само с час повече всяка вечер, може да отслабнете с 6-7 кг. годишно – това сочат резултатите от различни изследвания. Когато сънят замества мързеливите дейности, включително яденето вечер пред телевизора, без усилия поеманите калории ще намалеят с 5-6%. Разбира се, резултатите варират при отделните хора. Но сънят помага и по друг начин – доказано е, че недоспиването повишава апетита и чувството за глад.
	3. Включете в менюто си повече зеленчуци
	Ако сложите в чинията си три порции зеленчуци за вечеря, вместо една, вероятно ще ги изядете без усилия. По-голямото разнообразие (независимо от типа храна) мами хората да ядат повече – а яденето на повече плодове и зеленчуци е чудесен начин за отслабване. Високото съдържание на фибри и вода засища без да се приемат излишни калории. Ако готвите зеленчуци, нека е без мазнина. Слагайте на салатите лимонов сок и подправки вместо да ги заливате с мазни сосове.
	4. Повече и по-често — супа
	Добавяйте супа (тип бульон) поне към едно от храненията. 

Усмивки 
ВИЦОВЕ ЗА АДВОКАТИ

	Следовател към обвиняем:
- Имате ли алиби за времето на престъплението?
- Да, в каква валута го искате?
J J J
	Американска кино звезда попаднала в съда в Италия.
	Преди процеса провела следния разговор с адвоката си:
- Ами аз не знам италиански, как ще отговарям в съда?
- Няма проблем. Отговаряш на съдията само със “Si senior” и другото остави на мене.
След делото кино звездата попитала адвоката:
- Всичко наред ли е?
- Да, но ти каза едно “si” в повече и сега си съпруга на съдията.
J J J
	Един адвокат трябвало да защитава в съда арменец. Той трябвало да докаже, че арменецът не е имал отношения с известна жена. И адвокатът много добре се справял
с задачата си до онзи момент, когато в залата на съда не довели детето на жената.
Детето поразително приличало на арменеца.
Адвокатът се смутил от приликата, но направил усилие над себе си и казал:
- Господа съдии, приликата още нищо не доказва. Човек с човек си прилича. И аз имам едно дете, което поразително прилича на един мой комшия…
J J J
- Как не ви беше съвестно да убиете човек само заради един-единствен долар?
- Долар по долар милион става, господин съдия.
J J J
	Млад прокурор се явява в съда по делото на жена, която била обидена от своята съседка. 	Прокурорът моли жената да повтори обидните думи, с които я е нарекла съседката.
– Извинете, господин прокурор, но аз не мога да повторя тези думи! – отговаря потърпевшата. – Това бяха толкова гадни думи, че не подобава на никой порядъчен
човек да ги чуе…
– Ами тогава се приближете – предлага прокурорът – и ги прошепнете в ухото на съдията…
J J J
– Кое е най-голямото изпитание на човека?
– Да слуша фъфлещ адвокат как разпитва заекващ свидетел пред недочуващ съдия. 
J J J
	Млади родители трябвало да отидат при адвокат, за да подпишат някакви документи, но не успели да намерят бавачка за малкия си син и затова се наложило да го вземат със себе си. Но нещата се проточили повече от предвиденото и малкият започнал да пищи с пълно гърло.
– Да затворим ли вратата, за да не притеснява колегите ви? – попитала майката.
– Няма проблем! – отговорил адвокатът. – Те ще си помислят, че е някой от клиентите ми, който току-що е получил сметката! 


ЛОГИЧЕСКИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

	Задача 1:
	Вие сте в студена къща през зимата. Тъмно е, а Вие имате само една кибритена клечка...
	В къщата има 1 свещ и 1 печка на дърва...

	Въпрос: Кое ще запалите първо?

	Задача 2:
	Трима селяни влезли в един хан да си починат и обядват. Поръчали на съдържателката да свари картофи, а самите те заспали. Стопанката сварила картофите, но не събудила пътниците, а оставила паницата с ястието на масата и излязла. Събудил се един селянин, видял картофите и за да не буди другарите си, преброил картофите, изял своя дял и отново заспал. Скоро се събудил друг. Той нямал понятие, че един от другарите му е изял своя дял. Затова преброил останалите картофи, изял една трета част от тях и пак заспал. Накрая се събудил и третият, предполагайки, че се е събудил първи, той преброил останалите картофи от паницата и изял една трета част. В този момент се събудили и останалите двама и видели, че в паницата са останали 8 картофа. Едва тогава разбрали каква е работата.

	Пресметнете колко картофа е оставила стопанката в паницата, по колко са изяли всички и по още колко трябва да изяде всеки, така че всички да получат по равен брой картофи?

	Задача 3:
	Има един български град, на който първата сричка е име на музикална нота,
втората му сричка е име на известен композитор, а третата е име на Египетски Бог.

	Въпрос: Кое е името на града?

	Задача 4:
	От един кораб е провесена въжена стълба. Разстоянието между две стъпала е 20 см. Стълбата е потопена във водата до 4-тото стъпало (броейки от края, който е във водата). Идва прилив. Нивото на водата се покачва с 40 см.

	Въпрос: Още колко стъпала от стълбата ще потънат във водата?

	Задача 4:
	Едно семейство живее на осмия етаж в жилищен блок. При изкачване синът им ползва асансьора до петия етаж. Оттам до осмия етаж той се качва пеша. При слизане влиза в асансьора от осмия етаж и слиза на партера.
	Въпрос: Защо при изкачване синът не ползва асансьора от петия до осмия етаж?
* * *
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 
КАК МОЖЕ... ЩОМ КАТО...?
	Стрезов е възкликнал:„ – Как може водата в чашата, която се намира в кухнята, да не се е изпарила, щом като водата във вазата, налята по същото време, се е изпарила?" Следователно чашата с вода е налята скоро, т. е. Петров се е връщал в апартамента си.

