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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001  „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС
СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз
 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА
	В изпълнение на проект „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) от 20.05.2013 г. до 24.05.2013 г. в гр. Пловдив, хотел „Новотел“, проведе Международна конференция по сляпо-глухотата, на тема: „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“. 
	В конференцията бяха поканени и участваха 150 души от целевата група на проекта (сляпо-глухи, интерпретатори-придружители и експерти) от 12 страни-членки на Европейски съюз: България, Словения, Унгария, Белгия, Финландия, Италия, Швеция, Испания, Великобритания, Гърция, Германия и Полша. Сред българските участници имаше сляпо-глухи лица с тотални и тежки комбинирани слухови и зрителни увреждания, техни интерпретатори-придружители, специалисти от дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция на незрящи (Сливен, Ямбол, Тополовград, Шумен, Бургас, Варна, Добрич и Перник), училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, училище за деца с увреден слух – Търговище.  
	Като гости присъстваха експерти от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Пловдив, Дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив, Регионален офис на Агенция за хора с увреждания (АХУ), преподаватели и студенти от специалността „Специална педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, председателят на Съюза на слепите в България (ССБ) г-н Васил Долапчиев, председателят на Съюза на глухите в България (СГБ) г-н Васил Панев, регионалните председатели на ССБ и СГБ.  
	Гости на конференцията бяха и сляпо-глухи и техни интерпретатори-придружители от Норвегия, Русия, Хърватия, Швейцария и Казахстан. 
	На 20 май се проведе пресконференция в хотел „Новотел“, на която г-н Димитър Парапанов – председател на НАСГБ и г-н Светлозар Парапанов – ръководител на проекта представиха напредъка на проекта и темата на международната конференция.
	Г-жа Анджела Пимпинела – експерт от Италия и г-жа Санна Паасонен – експерт от Финландия дадоха оценка на важността на извършените до момента дейности.
	На пресконференцията участваха Българска национална телевизия (БНТ) чрез Специализираното предаване за хора с увреден слух и Нова Българска Телевизия (NBT), които отразиха и последващите дни на Международната конференция (21-23 май 2013 г.) чрез интервю на NBT на 21.05.2013 г. с участието на Димитър Парапанов и Светлозар Парапанов и отделно издание на Специализираното предаване за хора с увреден слух на БНТ, посветено изцяло на международната конференция, което беше излъчено на 7 юни 2013 г. 
	Във фоайето на хотел „Новотел“ бе аранжирана малка изложба от произведения от сляпо-глухи от България, която предизвика интерес сред всички участници. 
	Първият ден на Международната конференция – 21 май, бе посветен на Форума на жените със сляпо-глухота, на тема: „Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество“. 
	Бяха изнесени докладите: 
	 – „Сътрудничеството – наша първа цел като сляпо–глухи жени” от г-жа Анжела Пимпинела, (Италиански съюз на слепите), член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите;
	– „Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени“ от г-ца Боряна Коскина, председател на ТО – Казанлък към НАСГБ;
	– „Текущи предизвикателства при сътрудничеството: мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни“ от г-жа Санна Паасонен, член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите;
	– „Четирикратната дискриминация на сляпо-глухите жени“ от г-жа Саня Тарцай, вицепрезидент на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ);
	В последвалите дискусии, сляпо-глухите жени споделиха своите впечатления за изключването от обществото и за включването в обществото. Беше обсъдена и приета Резолюция на Форума на жените със сляпо-глухота. 
	Втория и третия работни дни на Международната конференция – 22 и 23 май 2013 г., бяха посветени на Конференцията по сляпо-глухотата, в рамките на която беше представен опита и се проведоха обсъждания между участници от организации, работещи със сляпо-глухи от Европейския съюз. 
	Бяха изнесени докладите: 
	– „Участие и интеграция в обществото” от г-жа Надежда Петкова, гл. експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на МТСП; секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на Р. България. 
	– „Влиянието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания върху сляпо-глухите хора и настоящата реалност в Европа” от г-н Волфганг Ангерман, президент на Европейския съюз на слепите (ЕСС); 
	– „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция” от г-н Димитър Парапанов, председател на НАСГБ, одитор на ЕССГ;
	– „Интерпретаторско-придружителските услуги за сляпо-глухи лица: Полският опит“ от Грегорз Козловски (Полша), Президент на Асоциация за помощ на сляпо-глухите;
	– „Насилие в училище над гръцко сляпо-глухо момиче“ от г-жа Ефросини Зафейри – психолог и музикален терапевт, специализирала в работата със сляпо-глухи деца и г-жа Диаманто Матса – майка на сляпо-глухо момче и президент на Гръцка асоциация за сляпо-глухи „Хелиотроп“; 
	– „Методика за обучение на интерпретатори-придружители на алтернативни методи на комуникация“ от г-ца Анна Ройдева – експерт по проекта, специален педагог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ към НАСГБ;
	– „Какви са новостите при интерпретирането за сляпо-глухи в Европа” от г-жа Саня Тарцай – вицепрезидент на ЕССГ;
	– „От мечта към реалност – правата на сляпо-глухите и отговорностите на обществото” от   г-н Сергей Сироткин, президент на ЕССГ; 
	– "Обучение на деца с множество увреждания и сляпо-глухи“ от г-жа Емануела Кръстева, учител в СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София.
	– „Методи за общуване за сляпо-глухи и интерпретаторско-придружителски услуги в Испания“ от г-н Франсиско Тригуерос, президент на Испанска асоциация на сляпо-глухите;
	В свободното време бе проведено 3-то Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите, на което бяха избрани нови ръководни органи за следващия мандат от 4 години: 
Изпълнителен комитет (ИК) на ЕССГ в състав:
Президент: Саня Тарцай – Хърватия
Вице-президент: Сеппо Юрванен – Финландия
Генерален секретар: Сергей Флейтин – Русия
Ковчежник: Гейр Йенсен – Норвегия
Пет члена на ИК: Барбара Верна (Италия), Франциско Тригуерос (Испания), Джули Рана (Великобритания), Петер Ванхуут (Белгия), Тамаш Гангл (Унгария). 
Двама одитори на ЕССГ: Димитър Парапанов (България) и Мари Лагерстрьом (Швеция)
Трима члена на Комисията по изборите за следващото Общо събрание през 2017 г. във Финландия: Председател: Оле Елвесвеен (Норвегия), членове: Надежда Голован (Русия) и Ари Суутарла (Финландия). 
Светлозар Парапанов
Ръководител на проекта
 
Инвестиране във вашето бъдеще! 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
 


Проект “Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано
предприятие БГАСИСТ ООД”, договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

 ЗАВЪРШВА ПРОЕКТЪТ "ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
БГАСИСТ ООД”
	Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички". Проектът е на стойност 62 155,01 лв. и с продължителност 16 месеца. 
	Екипът на БГАСИСТ ООД с компетентната помощ  на главен експерт от Отдел „Мониторинг и оценка” на програмата Божидар Сандев успешно се справи с нелеките формални изисквания при реализацията и отчитането на проекта на различните негови етапи. Пенка Христова (ръководител проект) и Анастасия Гоцева (координатор) съумяха да организират, координират и администрират успешното изпълнение на проекта до настоящия момент, а надяваме се и занапред, до окончателното му приключване. 
	Основните цели на проекта бяха: 
	- Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и пълноценна трудова реализация.
	- Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в човешки капитал.
	За постигането на тези цели бяха извършени дейности, съответстващи на идеите и насоките, заложени в конкретната схема за финансиране "Шанс за всички".
	- Проведоха се обучения за придобиване на професионална квалификация както за служителите, работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, които след това бяха назначени на работа. Общо 5 служители на фирмата придобиха професионалната квалификация маркетолог, което е съобразено с дейността на фирмата.
	
- Проведоха се и две обучения за придобиване на ключови компетентности. Двама служители изучаваха английски език, а други четирима - Инициативност и предприемачество. Това се отрази благоприятно върху ефективността на работата им и комуникацията с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на професионалната квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно се подобри качеството на предлаганите услуги, възможностите за консултации и участие в други проекти, свързани с хората с увреждания.
	- За новоназначените двама служители бяха оборудвани работни места, създадени бяха добри условия за работа. За тях беше осигурено наставничество при овладяване на новата професия, а също и асистентска помощ по време на трудовия процес.
	Бяха закупени и помощни средства (брайлов дисплей и говорещ диктофон), които улесняват работата на служителите с увреждания, помагат им да бъдат по-прецизни при изготвяне на документация и приемане на поръчки.
	В изпълнение на дейностите по проекта, консултантска фирма разработи Стратегия за развитие на човешките ресурси във фирмата.
	През месец януари 2013 г. бе проведена работна среща в неформална среда на служителите на фирма БГАСИСТ ООД, с което те затвърдиха своята съвместна работа като екип. 
	През втората половина на месец юни предстои провеждането на заключителен семинар, на който ще бъдат поканени медии, представители на целевата група и представители на други специализирани предприятия, кооперации и НПО за споделяне на натрупания опит. Това ще е начин за мултиплициране на ефектите от изпълнението на проекта. На семинара се очаква да присъстват всички, които желаят да научат повече за Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“, за конкретната схема „Шанс за всички“, за реализацията на проекти, свързани с обучение и заетост на хора с увреждания. 
	Ефектът от извършените дейности е дълготраен, защото чрез проекта се инвестира предимно в човешки ресурси. Придобитите от служителите знания и опит, им вдъхват увереност в собствените сили и увеличават възможностите им за бъдеща реализация на трудовия пазар. Всеки от тях е с позитивна мотивация за пълноценна трудова реализация и за инвестиране в обучение и самообразоване през целия живот. 

Иван Доброволов


Инвестира във вашето бъдеще! 
Този документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по схема
BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
	Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БГАСИСТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Делници и празници
СЛАВЯНСКА ПРЕГРЪДКА

	На 20.05.2013 г. от 18.00 ч. в концертна зала “Добрич”, под патронажа на Славянска литературна и артистична академия и Община Добрич, се проведе 7-ият Международен фестивал на поезията – “Славянска прегръдка”. Поети от ТО Добрич, членове на клуб “Вдъхновение” към НАСГБ – Светла Маринова, Кръстинка Петрова, Руска Ангелова и Златка Ганева имахме удоволствието да присъстваме на този форум. Водеща беше добруджанската поетеса Елка Няголова, която откри фестивала със стихове за братята Кирил и Методий и България. Заместник кметът на Община Добрич поздрави присъстващите с много топли думи и пожелания за успех на фестивала. Почетен гост на събитието беше и първият демократично избран президент на България - г-н Желю Желев, който бе посрещнат с бурни аплодисменти по добруджански. Всички участници и гости от славянските страни бяха поканени на сцената и получиха по една българска роза. Музикални поздрави отправиха: хорът на учителките, хор “Добруджански звуци”, детски хор “Маестро Захари Медникаров”, изпълнение на пиано, флейта и оперни арии от млади изпълнители. Със своите песни хърватски певец изправи публиката на крака. Вечерта завърши с общо изпълнение на химна на братята Кирил и Методий – “Върви, народе възродени” от певци и публика. 
Светла Маринова
В ТО-Горна Оряховица: 
ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН
	По радио София съобщиха, че на 24.05-25.05.2013 г., на поляните над манастира Св. Св. Петър и Павел, намиращ се над гр. Лясковец, ще се чества ден на овцевъдите и там известният Ути Бъчваров ще готви агнешки курбан за всички гости на празника. Тази новина веднага доведе до решение на ТО на НАСГБ и ТО на ССБ Горна Оряховица, да се организираме и посетим манастира. Една група от членската маса се събрахме и с няколко коли потеглихме към манастира. Още със слизането ни лъхна чистият и свеж горски въздух, мирисът на свежа трева смесен с миризмата на курбана, който вече се вареше в казан върху огън. След малко усетихме и мириса на скара и бира, ухаещ заедно с музиката от гайди, кавали и прекрасни песни. Бяха изкарани маси, столове и каси, които служеха за сядане, за да има възможност всички да поседнат и се насладят на програмата и природата. Ние се настанихме около една маса, наизвадихме багажа, направихме салатите, сипахме по чашите, чукнахме се за наздраве и зачакахме курбана, за да опитаме на живо вкусотиите на Ути Бъчваров. Докато чакахме се извиха кръшни хора и ръченици. Настроението се приповдигна и се почувствахме много доволни от пребиваването си в тази местност. Имаше разпъната шатра, в която демонстрираха как става стригането на овцете и доенето им. Всеки можеше да опита да дои или да пробва да остриже някоя овца. Така дойде обяд и се наредихме на опашката да чакаме да си получим купичка курбан. Докато се нижеше опашката Ути Бъчваров разказваше смешки и разсмиваше хората. Когато стигнах до него се здрависахме, пожелахме си весел празник и за момент аз не знаех къде се намирам от щастие, че лично се срещам с телевизионна звезда като Ути. Никога няма да забравя тази среща и ще остане завинаги в сърцето ми като мил и драг спомен. Изядохме си курбана с удоволствие и апетит, а купичката си запазих за спомен. На връщане удовлетворени и весели се прибрахме пеша и не разбрахме как ги взехме тези 5 км. Във вицове, смях и песни. Така прекарахме един незабравим прекрасен ден сред природата и пожелаваме на всички наши колеги и те да имат това щастие да изживеят такова приключение.
Иван Лицов

15 ГОДИНИ ТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ДОБРИЧ
 
Териториалната организация на сляпо-глухите в гр. Добрич е учредена на 27-ми май 1998 г. В нея членуват хора със зрителни и слухови увреждания. Към момента броят на членовете е 40 човека, живущи в града и областта. Председател от самото учредяване е Калинка Ковачева. Тя е и член на Управителния съвет на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
	Една от основните задачи на организацията, е да приобщава хора с двойното сензорно увреждане. Желаещите да подобрят качеството си на живот, се насочват към обучения в Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич или Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър” гр. Пловдив, където престоят им е безплатен.
	Друга важна задача на Териториалната организация е да поощрява развитието на различните възможности и заложби на членовете си. За тези, които предпочитат да спортуват, създадохме спортен клуб през 2005 г. с име „Устрем”. Хората, чиито любимо занимание е поезията и обичат да творят, членуват в поетичен клуб “Вдъхновение” към НАСГБ. Председател е Калинка Ковачева. През 2004 г., се създаде група за автентичен фолклор, а година по-късно сформирахме състав “Антица” за стари градски песни с ръководител – дългогодишния читалищен деятел – Мария Паскалева. 
	Работим усилено за повишаване информираността на нашите членове по редица въпроси, свързани с българската история, литература и музика. Чести гости в клуба ни са лекари, краеведи, поети, писатели и др. Лектори периодично са и представители на Дирекция “Социално подпомагане”.
	Животът на организацията е динамичен. Ние се включваме във всички значими събития в града. Участваме с ентусиазъм и в различни състезания между хора с увреждания, в които обикновено се представяме достойно. Живо доказателство за това са експонираните отличия и медали от нашите участия.
	В заключение желая да отправя сърдечна благодарност към всички приятели, които щедро ни подават своята десница. Териториалната организация не би била това, което е без подкрепата на ръководството на НАСГБ, Община Добрич, Лайънс клуб, Дирекция “Социално подпомагане”, сладкарски цех “Оникс”, аптека Стария Добрич, Народно читалище “Йордан Йовков”, Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич и много други. Не на последно място желая да поздравя членовете на организацията и да им пожелая здраве и вяра за по-хубави дни за нас – хората с двойно сензорно увреждане!
Калинка Ковачева 
 Председател на ТО Добрич

В ТО – Дулово:  
ОТЧЕТНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ
	На 06.06.2013 г. в читалището на с. Черник, община Дулово, се проведе годишно-отчетно събрание. Сътрудничката на организацията ни прочете изготвения от председателя доклад за 2012 г. Поканени бяха гости от социални грижи и кмета на гр. Дулово, а ние им благодарим, че винаги се отзовават и подкрепят за събрания, събития и мероприятия. Бяха прочетени имената на всички, допринесли за развитието на ТО – НАСГБ Дулово. Гордеем се, че имаме добри спортисти, които са представяли организацията ни успешно и са завоювали грамоти и медали. Имаме и членове, участвали успешно във фестивали и конкурси по брайлово четене и писане, където са извоювали челни места. Присъстваха всички членове на организацията с техните придружители и останахме много доволни. Гордеем се, че Али постига всичко за нас и за организацията ни винаги с успех. Отправяме и благодарности към тези, които винаги ни подават ръка в трудни моменти. Искрено благодарим на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, че ни покани да присъстваме на Международната конференция в гр. Пловдив. Надяваме се и за напред да сме все така задружни, да постигнем още по-големи успехи за ТО-НАСГБ Дулово, както и за цялата асоциация, да сме още силни и здрави за да сбъднем всички наши желания и мечти.
Ивелина Стефанова
 

Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
 - продължение - 
 
	Половин час по-късно, двамата наместници получиха нови послания от юг. Йоан Ватаци бе преминал на полуострова с големи войски и кумански наемници, отправени към Солун.
	– Той иска да сломи солунското деспотство, преди да си премери силите с нас – каза замислено Игнатий – прав си бил, Александре. Севастократорът мълчеше, като се ослушваше.
	– Къде отидоха тези деца? – каза той като на себе си. – Допреди малко чувах гласовете им. И бързо слезе долу, подири с очи. Калоян си дялкаше свирка от върбова пръчица.
	– Къде е Калиман? – попита тревожно баща му, разяден от необяснимо безпокойство.
	– Той се качи на Дардан и отиде към водоемите.
	Севастократорът обиколи всички дворчета и градини. На една полянка Дардан спокойно пасеше сам. Александър усети пот да избива по челото му. Къде беше Калиман? Безумие замъгли за миг разума му. Къде беше малкият цар? Момчето, над което той бдеше ден и нощ, готов да даде живота си зарад него… Изведнъж сърцето му подскочи. Кръвта се разля в блажено успокоение по жилите му. Малкият спеше връз зелената трева под сянката на гъсто олистен орех. Наместникът бързо се затече, разтърси малкия за рамото.
	– Какво правиш тука? Не знаеш ли, че не се спи изпотен и сгорещен на сянка? Ставай веднага.
	Калиман пъргаво рипна, почна да търка очи.
	– Много се изморих… Беше топло… Рекох за малко да си почина, пък съм заспал.
	– Ела. Мащеха ти е дошла и иска да те види.
	– Майка Ирина ли? Аз я видях вече! Тя идва при мене и каза, че ще ми подари сребърни стремена.
	Александър сви ядно устни. Ирина обещаваше дарове, каквито той не можеше да направи, защото бе забранил да се пръскат пари за скъпи и излишни предмети. Защо искаше да спечели обичта на малкия си завареник?
	– Друго не ти ли каза мащеха ти?
	Калиман се замисли. След това се засмя.
	– Да. Тя ми каза: „Колко си изпотен! Друг път да не яздиш толкова много. Слез си почини малко. Ето там има хубава сянка…“ – Малкият поклати глава, въздъхна. – Майка Ирина много се грижи за мене…
	Севастократорът изтръпна. По-добре беше Калиман да бъде запазен по-крепко от тези грижи. И реши веднага да назначи един неотлъчен телохранител при малкия венценосен сирак.
	Двамата братя седяха под натежалите гроздове на лозницата, около ниската трапеза, отрупана с богати ястия, които майка им бе приготвила. От много години двамата й синове не се бяха събирали заедно, а тази вечер очакваха да се прибере и баща им от панаира. Престарелият дядо седеше връз едно кебе, с кръстосани крака, жадно заслушан в разговора на младите. Едрият стрелец отпи от ракията си и каза:
	– И какво смяташ сега да правиш със своето шаръчийство? Днес само два пътя има, за да стане човек нещо. Да бъдеш войник или духовник…
	Добрил сведе чело, въздъхна:
	– Духовник… Аз почитам нашата християнска вяра, ала не чувствам влечение към монашеския живот… Или не, бих станал, но само ако бъда монах-странник, който пътува да събира помощи за манастирите, да видя широк свят, да разгледам прочутите църкви на Цариград, страната на ломбардите и алеманите, на фръзите и кастилците… Ала ти искаш да кажеш, че би трябвало да стана владика. Да князувам над паството си и да сядам отдясно на царя… Не, това не ми е по угодата. Дочуха керванът да се завръща. Витан скочи и заедно с брата си тръгна към портата, отвори я широко, подпря двете крила. – Ала знаеш ли… Като си искал да странстваш по широката земя, да наситиш очите си с невиждани неща, защо ти беше още толкова млад да си окачиш тая верига? – И той посочи годежния пръстен.
	Добрил се засмя и поклати глава.
	– Ти не ги разбираш тия неща, Витане… Не съм и помислял гнездо да свивам, в дом да засядам. Просто така. Обичам Януда… И искам да се оженя, за да бъда винаги с нея, да слушам гласа и смеха й, да се радвам на хубостта й… Какъв домошар ще стана не знам…
	– Умът ти се е изплъзнал… А тя? Обича ли те, такъв, занесен…
	Шаръчията се замисли и забрави да отговори. Един внезапен, познат глас се провикна в далечината. Двамата братя се спуснаха. Звънците на яките тесалийски коне отекнаха вече съвсем близо. Когато ги зърна, и двамата тъй млади, стройни, напети, старият търговец усети как едри сълзи замъгляват взора му. Той изтри бързо очите си и подаде десница за целувка. Тримата се упътиха към къщи, където майката ги чакаше на прага.
	– Най-сетне да ви видя всички събрани… – пошъпна развълнувано тя и добави като на себе си – може би за пръв и последен път се случва това…
	Разположиха се отново под лозницата, за да разгледат даровете, които бащата носеше от далечните страни. Търговецът разтвори едни кожени дисаги, почна да вади оттам чудни и ценни неща:
	– Ето ви шест сребърни чаши. За гости в светъл празник… Това е червена арагонска кожа, ще си направя разлат стол, като домовладика…
	– Не щеш ли като на болярин? – промърмори шеговито старият дядо.
	– Ето един напръстник от слонова кост.
	Жена му и двамата синове се изсмяха.
	– Това ще е за Януда… – каза весело майката;
	– Коя е тази Януда? – се удиви търговецът.
	Още по-весел смях се разля из градината. Бащата трепна. Усети се. Изви взор към по-големия син.
	– Да не мислиш да се жениш, Витане?
	Добрил се изчерви, скри ръце зад гърба си. Витан мълчеше, загледан усмихнат в малкия си брат. Търговецът изгледа смаян втория си син. Прихна в гръмогласен смях. Плесна по бедрата си.
	– Ти ли бе, момченце? Ами чакай тогава… Имам нещо по-хубаво, като за невеста. Един гердан от сив кехлибар, донесен чак от страната на черните. Я си покажи ръцете… Та откъде имаш тоя скъп камък?
	– Добрил е вече висока особа… – каза надменно майката. – Той се сватосва с една рода на батошевския болярин… А този пръстен му е дар от самия царски наместник, севастократора Александър…
	Бащата отвори уста и не можа нищо да каже от смайване. Дядото поклати глава и тихичко измърмори нещо, което искаше да напомни скромния им произход. Ала винаги бе така. Никой не бе доволен от това, което има, от положението което заема. Ако изнемогваше в неволя, ламтеше за имот и богатства. Ако беше богат, жадуваше за почести и знатност. Ако имаше и високо достойнство, съжаляваше, че му липсва това, което имаше най-бедният и което никой не ценеше: младост, хубост, любов… 

От „Последния Асеновец–
Боянския майстор.” –
 Фани Попова Мутафова
 

От първо лице
ИНТЕРВЮ С АНЖЕЛА ПИМПИНЕЛА ОТ ИТАЛИАНСКИЯ 
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ, ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
 
	–  Как се роди идеята за първия форум на сляпо-глухите жени?
	– Тъй като съм член на комисията по сляпо-глухота към Европейския съюз на слепите ми бе дадена задача за някакво обединение на всички сляпо-глухи жени в Европа – от там дойде идеята. Първо да изпратим въпросник до всички членове на Европейския съюз на слепите, от какво имат нужда и какви идеи и предложения биха дали те самите за подобряване живота на сляпо-глухите. На изпратените анкетни карти всички отговориха, което много ме изненада и дори шокира, защото навсякъде беше посочена дискриминацията като най-наболял проблем. В анкетните карти участваха 45 членки на Европейския съюз и това говори за европейско ниво. След окончателното получаване на анкетите, започнах да мисля къде могат да се съберат всички тези жени и тогава ми дойде идеята за провеждането на първия форум на сляпо-глухите жени. 
	Бях приятно изненадана, че на тази анкета получих отговор от около шейсет сляпо-глухи жени от България. Така се роди идеята покрай Международната европейска конференция в България, да се проведе и първият форум на сляпо-глухите жени.
	– Срещахте ли някакви трудности по време на обучението си?
	– При мен нещата се случваха постепенно. Преди да започна обучението си, предварително използвах Малосси. Малосси е специална, едноръчна азбука. Аз знаех какви увреждания имам, но не знаех какви може да има всяко човешко същество, затова се снабдих с литература, от която да се запозная с всички възможни увреждания. Започнах да уча в университета специалност "Развитие на човешките ресурси". Нямаше никакви други сляпо-глухи, аз бях единствена. Нямах нито интерпретатор, нито преводач, нямаше кой да ми каже как да правя тези неща. Вършех всичко според моите методи и се приспособявах към ситуацията. Посещавах един нормален университет, но след моето завършване на университета и друг сляпо-глух човек може да положи същите изпити. Необходимите ми учебници са напечатани на брайл. При завършването си получих най-високата възможна диплома в този университет. Най-ценното през цялото мое обучение са услугите на института за слепи Sant'Alessio. Това ми даде стимул да направя важна крачка с преводачите и асистентите. Оценявам тяхната необходимост и нужда. Най-голямата подкрепа от този институт е преводът на всички учебници на брайл и, че ми осигуриха интерпретатор, който посещаваше с мене лекциите и чрез Малосси, ми предаваше цялата информация. 
	– Как успяваш да усетиш отношението на човека отсреща при комуникация?
Ако човекът знае Малосси, при допира се усеща, но ако не може да има личен контакт- допир на ръка с ръка, разчитам само на интерпретатора, но колкото и да разчитам на него, от отговорите, си създавам някаква представа. Например запомням думи или цели изречения, от които вадя заключения за характера му и начина му на съществуване, за да мога да го преценя. Например, както слепия по гласа си представя говорещия срещу него, и аз си правя някаква представа за човека от допира или начина на изказване. 
	–  Вярвате ли, че ще имате много последователи и ще доведете до реализация идеята си?
	–  Една от големите крачки днес са технологиите, чрез Интернет можеш да споделяш и получаваш идеи, които да препращаш, да се съгласяваш или отхвърляш. Така че се надявам, че ще доведем нещата до пълна реализация.
	– Давате ли си сметка каква крачка е този първи форум на сляпо-глухите жени?
	– Аз съм отговорен човек и си давам сметка какво предизвикателство е този форум за всички сляпо-глухи жени. Моя характер е такъв, че мога да получавам малко или много, но да доведа до реализация това, което съм започнала. Или да направя първата крачка, да отворим очите на другите какво се случва по света, така да се каже. Има много хора, които ми помагат, които ме подкрепят, но има контрасти в отношенията с всеки поотделно. Отношенията са различни.
	– Как виждате сляпо-глухите жени в бъдеще?
	– Вчера на форума се казаха много важни неща за бъдещето на сляпо-глухата жена и вярвам, че всяка една ги е почувствала. Такъв форум за сляпо-глухата жена се провежда защото всички ние заедно почувствахме нуждата от него. И вярвахме в идеята.
	Провеждането му е доказателството, че ние имаме възможността да правим това, да се борим за нашите права, да сме равноправни с всички останали. Ние имаме нужното образование и възможности да постигнем това което искаме. 
	– Какво очаквате от своя живот?
	– Много лично, но благодаря за този добър въпрос. Моите дела говорят за мен самата. На практика живея ден за ден, не искам да планирам нещата далеч в бъдещето защото знам своите увреждания, но все пак аз съм доволна за всеки един ден от моя живот. Искам да бъда полезна с всеки един ден от него. Това, което правя в момента, изпълва целия ми живот и той е зает с проблеми, свързани със сляпо-глухите жени. Да се боря за проблемите и правата на сляпо-глухите жени е моето призвание. Мисля, че с това съм намерила своето място в живота. 
	– С какви трудности се сблъсквате в ежедневието си?
	–  Според мен, нямам трудности, така съм свикнала с тях в ежедневието си, че не ги смятам за такива, гледам оптимистично на живота, гледам глобално на нещата. 
	–  Какво ви дава сили да се борите с трудностите в живота?
	–  Моето несъгласие да бъда изолирана ми дава сили да се боря с трудностите в живота. Не искам да бъда спирана от нищо, което се случва с останалите. 
	– Имате ли пътеводна звезда, която ви води в трудния житейски път?
	– Трябва да имам някаква пътеводна звезда, която ме пази, защото понякога отпускам нещата и те се случват от само себе си. Не давам всичко до последно, че "трябва-трябва", просто ги оставям и те се случват. Ние всички имаме по един ангел хранител и вяра, която не можем да обясним, но тя ни дава и силите в ежедневието да живеем. 
	– Смятате ли, че сте постигнали всичко в живота, за което сте мечтали?
	– Аз вярвам, че ние постоянно мечтаем. Мечтите ни и пътищата, които сме поели са твърде много. Приключваме една мечта и започваме нова. Като човешки същества, ние искаме да имаме повече и повече. Тоест да постигнем колкото можем повече. Аз смятам, че не трябва да се приключва с една мечта. Животът продължава и ние заедно с него. Най-важното, за което мечтая сега, е да осъществя учредяването на Национална асоциация на сляпо-глухите в Италия. В момента правителството има малко проблеми, но се надявам, че след решаване на споровете, ще се справя и ще доведа нещата до край.
	– Как ви възприемаха в института и каква им беше първата реакция към вас?
	– Отношението на преподавателите беше много позитивно, защото предварително бяха запознати с моите проблеми, заболявания и начин на комуникация. Специалността ми беше "Развитие на човешките ресурси". За тях беше предизвикателство да ме обучават и затова беше толкова позитивно. Имах щастието да попадна на един преподавател, който се хвърли на сто процента да ми е в помощ. Изключително много ми помогна неговият контакт с останалите преподаватели за тяхното отношение към мен. С мен се отнасяха абсолютно еднакво, както към останалите студенти. Получих увреждането си точно на половината на моето обучение. След което прекъснах един период от време за да се адаптирам. Имах щастието да отида в частно училище, където овладях нови методи за обучение, които ми помогнаха да довърша образованието си.
	– Последни думи и пожелания?
	– Наистина се надявам и пожелавам българските сляпо-глухи приятели да бъдат снабдени с всичките им необходими неща, от които имат нужда. Надявам се това да стане за вас, както и за нас в Италия. За мен беше удоволствие интервюто!
 
	Интервюто се проведе от Снежанка Кирчева, благодарение на помощта и сътрудничеството на Александър Георгиев, както и преводача и интерпретатора на Анжела. 
 

Приятели от близо и далеч
НЕВИЖДАЩА СРЪБСКА ПОЕТЕСА В ПЛОВДИВ
	29 май т. г. малката зала на Националния център за рехабилитация на слепи е препълнена почти до краен предел. Невиждащата поетеса Неделька Лозаич – председател на Международната лига на слепите есперантисти, отговаря на десетките въпроси за живота на хората с нарушено зрение в съседна Сърбия, за тяхната професионална заетост, за спортните, културните и литературните им занимания. Въпросите валяха към именитата гостенка почти ураганно без прекъсване в продължение на цели 83 минути. 
	Срещата водеше изявеният български есперантист-ветеран Владимир Желев, а Ангел Сотиров превеждаше прилежно и доста прилично от и на есперанто въпросите и отговорите. В началото световноизвестната есперантистка от Сърбия се представи, каза няколко думи за сръбския съюз на слепите и за живота на лицата със зрителни затруднения в западната ни съседка. Сръбският съюз на слепите брои около 12 хиляди души, обхванати в 44 местни организации. Брайловата библиотека към този съюз притежава пет хиляди заглавия. И в Сърбия трудоустрояването на хората със зрителни увреждания не е лесно. Сръбските невиждащи в два спортни клуба практикуват лека атлетика, голбал и игра на кегли. Съвсем наскоро, през май тази година, те били домакини на световно първенство на слепи кеглисти. В нашата съседка слепите музиканти работят индивидуално, няма певчески групи и хорове, както в България. Разбрахме също, че секретарят на техния съюз на слепите е съчинител на литературни текстове. И при невиждащите студенти в Сърбия се наблюдавало доскоро явлението „вечен студент”, но в последните години то е преодоляно. В Сърбия от няколко години се ползват вече и книги в т. нар. дейзи-формат, записвани в Черна гора и Хърватия. Добавката за слепота, получавана от сръбските колеги е 150 евро, а минималната заплата – 180 евро.
	В сръбската Национална библиотека Неделька Лозаич работи в отдела за брайлови, говорещи и електронни книги. В същия отдел на библиотеката се сканират учебници и книги по заявка на студенти и ученици със зрително увреждане.
	Неделька е автор на две поетични книги – „Кълновете на нощта” и „Стихотворения”,  съдържащи любовна лирика и еротични творби. Тя също е автор и на стихове, писани на есперанто, и публикувани в различни периодични издания. Талантливата гостенка бе помолена от члена на Литературния клуб „Следа” Здравко Лекишев да ни представи на родния си език едно свое стихотворение, на което чаровната белградчанка откликна веднага. Дори първата строфа от творбата тя изрецитира и на есперанто, чиито първи два стиха Ангел Сотиров преведе доста успешно и сякаш почти без затруднения. На свой ред и Здравко издекламира своето „Шерше ла фам”. След него и Димка Дамянова от същия клуб зарадва гостенката и цялата публика със свои любовни стихове. 
Наред с многото добри думи за организаторите на настоящата среща (асоциацията на невиждащите есперантисти в България и Литературният клуб „Следа)”, може би трябва да се съжалява за тоталното отсъствие на електронни и печатни масмедии, местни и централни, с изключение на двама-трима представители на специализирани медии. Пропусната бе една прекрасна възможност да направим ефективна и мащабна реклама на международния език есперанто сред широката общественост, а също и на дейността на тези две организации. Нека припомня една американска поговорка: „ако едно събитие не е медийно отразено, все едно то не се е състояло”. А именно в работата с масмедиите, ние пловдивчани, имаме много добър опит. Нека си спомним срещите с японския есперантист Цукуру Харада и с шуменския писател Генко Изворски, към които проявиха интерес три телевизии, радио Пловдив, в. „Марица” и други печатни медии.
	Сръбската колежка е завършила психология и дори е имала добрия шанс да работи няколко години като психологически съветник в училище. Майка е на две деца – дъщеря и син.
	В Пловдив Неделька и нейния колега от международния отдел на сръбската национална библиотека Лиляна Мацура бяха само два дни, но благодарение на ръководството на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България те имаха доста наситена програма. Гостите разгледаха Националния център за рехабилитация на слепи, в който бяха отседнали. Проведе се среща с пловдивските есперантисти, посетен бе и Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”, за малко се отбиха даже и в градската библиотека „Иван Вазов”. Неуморният и доста ентусиазиран председател на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България Владимир Желев придружаваше неотлъчно гостите при тези посещения и срещи, съчетавайки твърде успешно ролите на преводач и чичероне.
	По време на посещението в рехабилитационния център за сляпо-глухи гостите от приятелска Сърбия са споделили, че в тяхната страна все още сляпо-глухите нямат своя организация. За сведение на читателите, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов има поръчение от ръководството на Европейския съюз на сляпо-глухите да помогне за създаване на организация на сляпо-глухите и в тази страна. В седалището на НАСГБ сръбските приятели се запознават и с редактора на сп. „Звук и светлина” Снежанка Кирчева. Тя им разказва за списанието и им подарява един екземпляр от него.
	В София, където те бяха първия и последния ден от своето гостуване в България, сръбските експерти са успели да посетят Градската библиотека, Националното читалище на слепите и нашата Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Благодарение на своите софийски домакини, есперантистката Керанка Милушева, писателя Георги Михалков и Спас Карафезов, председател на Националното читалище на слепите, библиотечните работници от Белград са се отбили и в патриаршеския храм „Александър Невски” и църквата „Св. София”. 
	Между другото, изглежда трябва да кажа и няколко думи за повода на това посещение. Преди цели 18 години пловдивският център за рехабилитация на слепи във връзка с реализирането на един свой проект за професионална подготовка на късно ослепели лица трябваше да проучи как се подготвят слепи телефонисти. Тогавашният директор на центъра Ангел Сотиров с един телефонен инженер посети република Македония и се запозна на място с тамошния опит. По това време Неделька Лозаич оказа неоценима помощ на нашия рехабилитационен център за слепи. Благодарение на нея, двама негови представители – учителите Владимир Желев и Стефан Данчев, посетиха Училището за слепи в Земун и се запознаха със сръбския опит при подготовката на телефонистите с нарушено зрение. Този доста старичък дълг благодарение на сегашния директор на въпросния център Стефан Данчев и на винаги неспокойния Владимир Желев най-после бе сякаш успешно почти изцяло „погасен”. 
	Неделька започва да изучава есперанто в белградското училище за слепи, където тя попада на 15 години. И надали е случайно, че първата брайлова книга, която тя докосва е учебник по есперанто. Едва на 16 години Неделька взема участие в Международния конгрес на слепите есперантисти, проведен в Белград през 1973 г. Впоследствие тя преподава есперанто, пише статии и стихове на този изкуствен международен език, участва в многобройни международни есперантски форуми. Непременно трябва да отбележа, че тя заема високи позиции в световната организация на слепите есперантисти. В периода 2005-2009 г. е избрана за Президент на Международната лига на слепите есперантисти. А в следващия мандат – 2009-2013, е вицепрезидент на същата организация. А от 2011 г. поради влошеното здраве на президента Арво Кавинен е излъчена отново за президент на тази организация.
	Вероятно е известно, че и сред българските сляпо-глухи има изтъкнати есперантисти. Сред тях е покойният вече Иван Антонов от Асеновград. Строгата и взискателна председателка на Контролния съвет на НАСГБ – Маринка Маринова, е световно известна есперантистка, а също и много успешна учителка по есперанто. Младият сляпо-глух Димитър Димитров от Полски Тръмбеш е неин ученик и съвсем основателна нейна гордост. По апостолски всеотдайният председател на НАСГБ Димитър Парапанов на младини е изучавал прилежно езика, създаден от д-р Людовик Лазар Заменхоф, дори си е кореспондирал с есперантистка точно от братска Сърбия. Иван Шопов, формалния лидер на асеновградската организация на сляпо-глухите, е също дългогодишен предан есперантист. И накрая да припомня на любезната читателска аудитория, че великия сляпо-глух Харалд Тиландер е бил отявлен есперантист и е редактирал сп. „Esperanta ligilo” 
(„Есперантска връзка”) цели 56 г. В неговата печатница се е печатало през 30-те години на миналия век и българското брайлово списание „Вестител”, издание на Дружеството на българските слепи и на Читалището на слепите в България. 
	Участниците в срещата с Неделька Лозаич си тръгнаха силно удовлетворени от получените интересни сведения за нашите колеги от Република Сърбия, от доказателствата за възможностите и пълноценността на международния език есперанто. Гостите от нашата западна съседка със сигурност са били силно зарадвани от големия интерес към тях. Да си пожелаем по-чести поводи за подобни срещи! 
Ангел Сотиров 
 

За конкуса
 
ХАЙВЕР ОТ ПАТЛАДЖАНИ И СИРЕНЕ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА) 
 
	Продукти: 2-3 патладжана, 4-5 скилидки чесън, около 100-150 гр. сирене, 1-2 домата, 1-2 сварени яйца, 3-4 с.л. олио, 1 с.л. оцет, магданоз.
 	Начин на приготвяне: Измиват се добре патладжаните, изпичат се и се обелват. Пасираме ги на пюре и добавяме сиренето, което е добре стрито с вилица. Разбъркваме сместа, добавяме олиото, оцета и счукания чесън и разбъркваме всичко добре. Слагаме пюрето в чиния, поръсваме го с накълцан магданоз. Украсяваме с филийки от доматите и резенчета от сварените яйца. По желание може да сложим и маслинки за украса. 
* * *
ИМАМБАЯЛДЪ ПО ФИЛИБЕЛИЙСКИ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМКА ДАМЯНОВА ОТ ПЛОВДИВ)
 
	Продукти: 1кг. по възможност по малки патладжани, 2 средно големи червени домата, 2 глави кромид лук, 1 глава стар чесън, 1 връзка пресен магданоз, 1 средно голям морков, 1 с.л. червен пипер, 200 гр. олио, сол на вкус
	Начин на приготвяне: Патладжаните се изчистват от дръжките, измиват се и се разрязват на четири части. Посоляват се и се оставят да се изкиснат половин час. След това се измиват добре. Изчистеният и измит кромид лук се нарязва на полумесеци и се изсипва в тенджерата при сгорещеното олио. Към него се добавя червеният пипер и се задушава до златисто. Прибавят се патладжаните, задушават се до омекване, прибавят се обелените и настъргани на едро ренде домати заедно с нарязания на тънки шайби морков. След като омекнат и морковите, се прибавят скилидките чесън заедно с 2 водни чаши вода. Всичко се захлупва и се оставя да ври на тих огън 1 час. 10 минути преди свалянето на тенджерата от огъня се добавя измитата и нарязана на ситно връзка магданоз и сол на вкус. Ястието се консумира охладено. Да ви е сладко!
* * *
ПЪРЖЕНИ КРАСТАВИЦИ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВАН ЛИЦОВ ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА)
 
	Продукти: 1 кг. краставици, 5 яйца, брашно за овалване, олио като за пържене на картофи и сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Краставиците се нарязват на кръгчета с дебелина около половин см. Всяко кръгче се потапя в разбитите яйца със солта на вкус, след което се овалват в брашното. Това се прави няколко пъти докато стане готово да се потопи във врящото олио. Панираните краставици се пържат до златисто и стават хрупкави. Подходящо мезе за бира. Да ви е сладко!
* * *
ПЕЧЕН КЕФАЛ – ПЛАКИЯ
 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ – ШАБЛА)
 
Продукти: кефал, лефер или лаврак 1 или 2 бр. според големината, 1 ч.ч. бяло вино, 1ч.ч. соев сос-светъл, 1 ч.ч. вода, 100 мл. зехтин, 10-15 малки главички лук, 2 скилидки чесън, гъби, моркови, девесил, мащерка, магданоз.
	Начин на приготвяне: Морковите, гъбите, чесъна и подправките се задушават с половината от зехтина до омекване и се слагат като плънка в почистената риба. “Закопчават” се с клечки за зъби. С още няколко клечки, промушени през гръбните перки, рибата се закрепва по гръб в тавата за печене. Наоколо се поръсват още гъби, моркови и лук. Отгоре се залива със соевия сос, водата, останалия зехтин и виното. Пече се 40 мин. във фурна на умерена температура – 150-180 градуса.
 

Любопитно
ВЕЛИКАНИ НА ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ –
СЕЙВАЛЪТ
	На трето място по големина между китовете идва т.нар. сейвал, който спада също така към набраздените китове. Възрастните екземпляри от този вид най-често не надминават 18 м. дължина и само като изключение са убивани сейвали с 21 м. дължина.
	Стройното тяло на този кит отгоре и отстрани е тъмносиво или почти черно, с неравномерно пръснати едри, светли петна. Коремът му е светлосив или бял с тъмни петна, понякога дори синьорозов.
	Сейвалът е разпространен в моретата на двете полукълба. В Антарктика, както и в други райони за разлика от синия кит и финвала този кит често се среща близо до бреговете, а не в открито море. Сейвалът е по-топлолюбив и затова не се доближава много към района на северния полюс и към бреговете на Антарктида и обикновено избягва ледовете.
	Подобно на други китове и сейвалът извършва сезонни миграции, но не така редовно. Най-често се среща поединично или на двойки, но понякога в райони, богати на храна, се струпват по 50 и повече екземпляра.
	Сейвалът се храни с планктонни рачета, стадни риби и главоноги мекотели. В Антарктика неговата главна храна е рачето еуфаузия суперба.
	Този кит не се потапя дълбоко под водата и движението му може да се проследи по тънката, но почти непрекъсната струя от мехурчета, издигащи се към повърхността, както и по особеното вихрово движение на водната повърхност, предизвикано от движението на опашния му плавник. Сейвалът плува по-бързо от останалите набраздени китове (докъм 40–50 км./час).
	При издишване този кит изпуска в течение на минута и половина две 3–5 фонтана, при което първият, най-високият, достига 3–5 м.
	Половата зрелост при сейвала настъпва на възраст 5–7 години — при дължина на женските около 14–15 м., а на мъжките — към 13–14 м. Размножаването става в топли или тропични води. Бременността трае около 12 месеца. Новороденото е дълго около 4,5 м. Храненето му с мляко трае около 5–6 месеца и за това време то достига 8–9 м. дължина.
	Според някои сведения от последните години сейвалът днес е основният обект на китолова. Месото му се слави с високи вкусови качества и наподобява донякъде по вкус говеждото. То се консумира както в прясно състояние, така и консервирано.
	Синият кит, финвалът и сейвалът спадат към беззъбите китове, които вместо зъби имат балени.
Из „Великани на животинския свят” – Димо Божков
 

Здраве
 
С ДЪХ НА СЛАДКО И ЗДРАВОСЛОВНО ЛЯТО
 
	Да, лято е. Помните черниците, нали? Зреят от средата на юни до началото на юли. Вероятно като деца сте брали с шепи от малките червени или бели плодове. 
Сладки, лепкави и оставящи спомени за себе си върху лицата, ръцете и дрехите ни. Сладък аромат на лято и детско безгрижие… Днес като че ли черницата остава малко встрани, изместена от ягодите, черешите, малините, а също и многообразието от екзотични плодове. Но, това е крайно несправедливо, защото освен вкусна тя е и много полезна. Опитайте отново вкуса на детството и освен спомени малките плодове ще ви донесат и много здраве. Все още имате време! В България най-разпространени са два вида – бели и черни, но към който и да посегнете няма да сгрешите. Черниците са изключително богати на витамини, като най-голямо е съдържанието на витамините А, C, B2. Те са чудесен източник и на натрий, фосфор, калций, магнезий и калий. Високо е и съдържанието на пектин. Черницата действа добре на нервната и сърдечно-съдовата система. Доказан факт е, че ако сърдечноболните изяждат в продължение на месец, всеки ден по 300-400 гр. от сочните и сладки плодове, разпределени на няколко приема през деня, работата на сърцето значително се подобрява. Белите черници действат добре на зрението. Добре узрелите плодове се използват в народната медицина, като слабително средство, помагащо на хора, измъчвани от запек, а недоузрелите пък имат обратен ефект и успокояват стомашното разстройство. Плодовете действат още отхрачващо, хипогликемично и седативно. Сокът, изцеден от плодовете на черницата, има антисептично действие и се използва за гаргара при възпалено гърло. Той ще ви помогне и ако са ви се появили афти в устата. Освен плодовете в народната медицина се използват също и пъпките, листата, кората и дори корените на черницата. 	
	От сочните и сладки плодове може да си приготвите ароматни сладка, компоти, сокове и вино. Може, разбира се, и да ги замразите, за да запазите вкуса на лятото. Но безспорно най-добре е да ги хапвате пресни и за предпочитане е да си ги откъснете сами от дървото. Сочни, сладки и ароматни, падащи в ръцете ви, за да ви донесат удоволствие и здраве. Със сигурност вече се сещате за онова дърво от детството си. А то навярно си е още там... и ви очаква.
	О, и да не забравя да ви предупредя. Помните, че много цапат, нали? Това му беше и най-забавното, когато бяхме малки. А ако дрехите ви пострадат, петното от черница може да премахнете със сок от лимон или лимонтозу. Така де, добре е спомените да остават само в мислите и сетивата ни, но не и върху любимата ни лятна рокля, например. 
 
Сироп от черница за афти—за деца над 2 години 
 
	Така приготвения сироп може да съхранявате в бурканче, което сте заварили.
10 с.л черница се варят в 1 л. вода около 10 минути на слаб огън, добавя се лъжица мед, след като изстине се прецежда и се добавя 1 ч.л. нишадър
Източник: "Красота и здраве" – Общомедия
 

Усмивки
Мутра казва на архитекта си: 
– В двора искам три басейна: един с хладка вода, един с гореща и един без вода. 
– А защо третият без вода? – пита архитектът. 
– Някои мои приятели не могат да плуват.
 
J J J
 
– Раната на главата ви е доста тежка. Сигурно са ви нападнали за пари? 
– Така е, докторе. 
– Бихте ли познали нападателя, ако ви го покажат? 
– Естествено, докторе, кой не познава жена си.
 
J J J
 
В час. Децата разказват. 
Мими: 
– Моят баща е катаджия, имаме много пари и живеем добре. 
Петя: 
– Моята майка е проститутка, имаме много пари и живеем добре. 
Иванчо: 
– Моят баща е тираджия. Ако не бяха катаджиите и проститутките, и ние щяхме да имаме много пари и да живеем добре!
J J J
 
– Защо жените се омъжват? 
– Недостатъчно жизнен опит. 
– А защо се развеждат? 
– Недостатъчно търпение. 
– А защо отново се омъжват? 
– Недостатъчно памет.
J J J
 
	– Преди да се оженим, бих искал да си призная за всички мои прегрешения – казва мъж на годеницата си. 
	– Но нали ми призна всичко преди седмица! 
	– Да, скъпа, но сега имам по-нова информация!

J J J

	Питат алкохолик:
	– Ходите ли на среща на анонимните алкохолици?
	– Не, тези срещи са само за кръшкачи.

J J J

	Някакъв дядо се оженил за младо гадже. След една година старецът я води в родилния дом. Ще ражда. Докторите се плеснали по челата:
	– Браво бе, дядо! Как ги правиш тези работи?
	– Ааа, номерът е двигателят да е винаги в готовност и да бачка.
	– Ясно –  усмихнали се докторите.
	След още една година дядото пак пристига в родилното. Жена му пак ще ражда.
	– Дядо, ти ни разбиваш отвсякъде! Двигателят бачка ли, а?
	– Е па как – гордо отвърнал старецът.
	 След два часа докторът излиза от стаята и вика:
	– Дядо, трябва да смениш маслото на двигателя. Роди се черничко.

Занимателна страничка
	Задача 1 (от Илия Гуделов):
	– Коя е най-дългата риба в света?
* * *
	Задача 2: Трима мъже в заведение поръчват хапване за 15 лв. общо. Всеки дава по 5 лв. Келнера взима парите и ги носи на шефа, който се сеща, че тримата са редовни клиенти и кара сервитьора да им върне 5 лв.
	Сервитьорът е зле с математиката и си пада малко шмекер. Вместо да се занимава да дели 5 лв. между тримата, просто дава на всеки по 1 лв. и прибира останалите 2 лв. в своя джоб.
	Накрая излиза, че всеки от тримата мъже е платил 4 лв. или 12 лв. общо. Добавяме 2 лв., които сервитьора си е прибрал и стават 14 лв. Къде е отишъл 1 лв. от първоначално платените 15 лв.? 
* * *
	Задача 3: Пешо има шест чифта черни чорапи и шест чифта бели чорапи в гардероба.
	В пълен мрак и без да гледа, колко чорапи трябва да вземе Пешо от гардероба, за да е сигурен, че ще има два чорапа от един и същ цвят?
* * *
	Задача 4: Иванчо научил интересен трик с датите от календара по време на лятната ваканция и нямал търпение да започне училище, за да го демонстрира на съучениците си. След няколкомесечно чакане дошъл дългоочакваният първи час по математика. Иванчо излязъл пред класа и заявил следното:
	"Изберете три съседни дати от календара, кажете ми сбора им и аз ще отгатна кои дати сте си избрали."
	Марийка си избрала 11ти, 12ти и 13ти и казала сумата им на Иванчо, т.е. 36. След няколко секунди размисъл, Иванчо познал датите, избрани от Марийка.
	Ирина си избрала 17ти, 18ти и 19ти и казала сумата им на Иванчо, т.е. 54. След няколко секунди размисъл, Иванчо познал и датите, избрани от Ирина.
	Какъв е трикът на Иванчо? 
* * *
	Задача 5: Докато бях на екскурзия в Италия, в едно малко селце срещнах възрастна жена. Тогава италианският ми беше на начално ниво и аз се радвах на всяка възможност да упражня езика. Запитах жената на колко години е и въпреки, че изглеждаше на около 100, 100 и няколко, тя ми каза, че е на 3 века. 
Старицата не ме излъга, но как е възможно това?
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:
(РЪКОПИСЪТ)
	Стрезов съобразява, че в Исландия няма отровни змии и съответно няма какво да проверяват, тъй като ръкописът е фалшив.

