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Весели празници!

Уважаеми читатели,

 По случаи�  наближаващите Коледни и 

Новогодишни празници, ние от екипа на 

списание „Звук и светлина“, искаме да 

пожелаем на Вас и Вашите семеи� ства 

любов, топлина и много надежда!

КОЛЕДЕН	И	НОВОГОДИШЕН	

	ПОЗДРАВ	ОТ	ЕКИПА	НА

	СП.		„ЗВУК	И	СВЕТЛИНА“
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Приоритети 

 

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ   
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 

 

 Уважаеми колеги и читатели на сп. „Звук и светлина“, 

 В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Рождество Христово и на Новата 
2021 година. 

 Коледа е не просто един от християнските празници, тя е символ на надеждата, добротата и 
на любовта между хората! Съхранявайки традициите, наследени от нашите деди, нека почувства-
ме магията на празника и да я предадем на нашите деца. Да помогнем на нуждаещите се; да уте-
шим страдащите; да ободрим тъжните и да дарим усмивка!    

 Благодаря на всички, които ни давате подкрепа, заедно да се преборим с предизвикателст-
вата!    

  

 Желая на всички светли коледни и новогодишни празници! 

 

 

 

 Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 



Приоритети 

2 

 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

 На 21  октомври 2020 г. от 16:00 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съ-
вет (УС) на НАСГБ. На заседанието присъстваха: 

 1. Величка Драганова – председател на УС. 

 2. Тодор Радев – член на УС. 

 3. Ваньо Биячев – член на УС. 

 4. Стойко Карамфилов – член на УС. 

 5. Владимир Маринов – член на УС. 

 На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова – председател на КС на НАСГБ, 
Цветанка Гребчева – счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов – протоколчик, и чете док-
ладните в заседанието.  

 Заседанието се проведе по предварително уточнен дневен ред. Обсъдиха се текущи въпроси 
относно дейността на НАСГБ в условията на усложнената епидемична обстановка, превенцията и 
опазването здравето на членовете на Асоциацията. Обсъдиха се и въпроси, касаещи финансовото 
състояние на сдружението към настоящия момент. Набелязаха се адекватни действия и мерки за 
успешно приключване на финансовата година, съобразно правилата за разпределение и разходва-
не средствата, отпуснати съгласно Закона за държавния бюджет. Утвърдени бяха и 4 новопредло-
жени членове.  

 Не на последно място бяха обсъдени въпроси отнасящи се до успешното приключване на 
проект „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Национална-
та асоциация на сляпо-глухите в България, чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови 
услуги за хора с увреждания в рамките на организацията“. Предвид пандемията, която доведе до 
забавяне изпълнението на заложените дейности и тяхната продължителност, се наложи предвиж-
дане за удължаване срока на изпълнение и приключване на проекта. 

 Взето беше и решение до края на 2020 г., заседанията на УС на НАСГБ, да се провеждат по 
имейл или онлайн. Все пак трябва да се спазват разпоредбите и ограниченията, свързани с разп-
ространението на коронавируса. 

 

Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 
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ПОД ЗНАКА НА 22 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ 
 ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА 

 От 19 до 22 октомври 2020 г. в гр. Пловдив, Национална асоциация на сляпо-глухите в Бъл-
гария бе домакин на комплексно събитие, преминало под знака на 22 октомври - Европейския 
ден на сляпо-глухите и посветено на специфичните възможности на хората с двойното сензорно 
увреждане – сляпо-глухота. Предвид световната пандемия от коронавирус, мероприятията се 
проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки – дистанция от 2 м и дисциплина 
по отношение носенето на предпазни маски. 

 Събитието включваше празник на художествената самодейност на сляпо-глухите хора, 
спортни мероприятия за сляпо-глухи, викторина „Кой съм аз?“ на сп. „Звук и светлина“, посвете-
на на значимите личности в българската история, официално откриване на обновената сграда на 
Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ и Информационен ден по 
проект „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Национална-
та асоциация на сляпо-глухите в България, чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови 
услуги за хора с увреждания в рамките на организацията“. Целта на проведените мероприятия е 
повишаване информираността на обществото относно сляпо-глухотата и специфичните потреб-
ности на хората с двойна сензорна загуба, както и да се даде възможност на самите сляпо-глухи 
членове на НАСГБ да се изявят и покажат своите възможности в любителското творчество и из-
куство, в шаха, канадската борба, спортната табла и боулинга.  

 В тазгодишния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите се включиха де-
сетки сляпо-глухи от повечето териториални организации на НАСГБ. Състезателите и самодей-
ците показаха завидни умения, талант и способности. Всички ги аплодираха и подкрепяха. Гор-
деем се с техните постижения и борбен дух! 

 По време на празника, присъстващите имаха възможност да разгледат и аранжираната из-
ложба на колекционерски шахове от различни държави, а също и на изящни ръчни плетива и 
макрамета. Всеки имаше възможност да се докосне до тези уникални произведения на изкуство-
то, събрани и изработени от сляпо-глухи членове на НАСГБ. 

 В рамките на комплексното събитие се проведе и организираната от списание „Звук и свет-
лина“ викторина, която премина под знака на 1 ноември – Денят на народните будители. В нея 
един срещу друг се изправиха два отбора – на победителите в проведената от сп. „Звук и светли-
на“игра „Кой съм аз?“ и на доброволци  от НАСГБ. И двата отбора показаха знания и отношение 
към съхраняването и опазването на националната ни памет и идентичност. Всички бяха развъл-
нувани и емоционално обогатени, а в края на викторината, цялата зала стана на крака и запя заед-
но с участниците химна на България „Мила, Родино“! 

 На 22 октомври – Европейския ден на сляпо-глухите, НАСГБ откри официално обновената 
сграда на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ - Първият и 
единствен център за територията на цяла България. Гостите на събитието приветства и поздрави  
председателят на НАСГБ – г-жа Величка Драганова.  

 „Откриването на този единствен по рода си Център за рехабилитация на сляпо-глухи беше 
за нас приоритетна задача, която си поставихме и изпълнихме за нашите сляпо-глухи членове“, 
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посочи г-жа Драганова. Тя благодари на всички, ангажирани с реализацията на проекта и пожела 
на добър час при предоставянето на социалната услуга. 

 Откриването на обновената сграда уважи заместник-министърът на труда и социалната по-
литика Адриана Стоименова. Тя благодари за поканата и заяви: „Грижата за сляпо-глухите хора е 
и национален приоритет, защото тези хора в нашето съвремие се нуждаят все повече от подкрепа 
и грижи. Сигурна съм, че има голяма потребност от тази услуга и приветствам Вашата инициати-
ва“, сподели тя и пожела успех на екипа, който работи в рехабилитационния център. 

 Настоящият център се намира в гр. Пловдив, ул. „Преспа“ №6. Обновената сграда е обзаве-
дена и специално оборудвана за лица със сляпо-глухота. 

 Строително-ремонтните дейности на обекта започват през ноември 2018 г. Извършени са 
външно и вътрешно преустройство и реконструкция на цялата сграда: просторни фоайета, стаи за 
служителите, кухненски кът , учебни кабинети и помещения за провеждане на разнообразни за-
нимания и терапии, четири спални помещения, всяко със собствен санитарен възел, за настанява-
не и престой на потребителите. На разположение на центъра е обособена и фитнес зала. Помеще-
нията са оборудвани и обзаведени с много любов и естетическо чувство. Със средства по проек-
та,  са затворени фасадите, монтирана е нова дограма, поставена е топлоизолация на външните 
стени. 

 Ремонтът е извършен така, че гарантира безопасността на всички потребители и служители.  

 Заключителната Пресконференция  на Информационния ден по проект „Подобряване на 
условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България, чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хора с увреж-
дания в рамките на организацията“и официалното откриване на първия център за рехабилитация 
на сляпо-глухи уважиха още заместник областния управител на област Пловдив Петър Петров, 
представители на Ръководството на СГБ, ССБ, НАПЖЕБ, НЦРС, дирекция „Социално подпома-
гане“ – град Пловдив, колеги от сферата на социалните услуги в страната, представители на ме-
диите и много други. 

 За здраве и благословение на новата социална придобивка бе отслужен водосвет. 

 Гостите на събитието имаха възможност да разгледат центъра, както и да се запознаят отб-
лизо със спецификите на социално-рехабилитационната работа със сляпо-глухи хора. 

 Чрез изпълнението на европейския проект, НАСГБ прави стъпка напред и създава основите 
за предоставянето на качествени и достъпни услуги за хората със сляпо-глухота, както и подкре-
па на техните семейства.  

 Благодарение на безотказността и упоритостта на г-жа Драганова,новата придобивка вече е 
факт. 

  

Статията подготви: 

Елена Атанасова 
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ОТ ИЗВОРА НА ХУМОРА И ЗАНАЯТИТЕ 

 Габрово е град с богата култура и история. Разположен от двете страни на река Янтра, той 

постоянно се обновява и преустройва, става все по-красив и интересен. 

 Градът на хумора и сатирата провежда всяка година през май своя традиционен карнавал, 

чрез който се надсмива над злободневните теми, политиците и хората. Шествията обикновено са 

многолюдни, придружени с много смях, музика и една котка без опашка. За габровци казват, че 

за да не плащат на коминочистач, пускат котката през комина със запален вестник на опашката. 

Казват и че режат опашките на котките, за да се затваря по-бързо след тях вратата и да не изстива 

стаята. Габровската котка с отрязана опашка в миналото е пазила топлината на дома, а в новото 

време е символ на енергийна ефективност. Затова пестеливите габровци я издигат на пиедестал и 

я считат за емблема на града си. Тя е дарена със способността да изпълнява желанието на всеки, 

който й сподели съкровената си мечта. През 1975г. от Английски остров са подарени две котки 

(мъжка и женска), които са без опашки. От тогава и до днес в Габрово се отглеждат и изнасят в 

чужбина от тези котки с родословното си дърво. 

 Габрово е единственият град който има дърво на пътя, паметник в реката, кораб в гората, 

както и прочутата котка без опашка. 

 Габрово е и пръв във много дейности: тук е създадено първото българско светско училище. 

През 1882г. в Габрово светва първата електрическа крушка, а в Историческия музей  се съхранява 

първата българска банкнота със сериен №000001 от 1881 г. Тук е и първата фабрика за производ-

ство на барут, експлозиви и патрони – барутна фабрика „Еловица“, както и първият тенискорт и 

ледена пързалка – 1922 г. в парка на Иван Хаджиберов. През 1954 г. пък радиотехниците Ив. Га-

тев и Т. Бочуков конструират първия портативен магнетофон в България. 

 Тази година през месец септември, група членове от ТО – Габрово, организирано почива на  

едно приказно място - хотел „Люляците“, който се намира на около 15 км от Габрово. Природата 

е приказна. Басейн, пешеходни алеи с беседки и пейки, които водят към гората. Много от почива-

щите ходят на дълги разходки, като се връщат с гъби и билки. Красиво и свежо, кристално чист 
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въздух. Условията в хотела са много по-добри от тези за хотел с 3 звезди. Хората от персонала са 

много внимателни и любезни. Чисто и уютно е както в стаите, така и във фоайетата. Ресторантът 

е с разнообразно и богато меню. Вълшебно място с чудесен персонал и много добри условия за 

почивка и възстановяване. За това  помогнаха и процедурите, масажите и въобще грижите от це-

лия персонал. 

 За Деня на белия бастун –  15 октомври, с предварително организиран превоз, членовете от 

ТО - Габрово, посетихме най-интересния и интригуващ музей на открито - Етнографския музей 

„Етър”. Той представлява образна възстановка на българските култура, бит и занаятчийство, като 

основната идея при неговото създаване е била да се направи един умален вариант на занаятчийс-

ки град от българското Възраждане. Представен е животът по време на Възраждането в неговите 

най-различни аспекти - интересни къщи с покриви от сечен камък, работилници, занаятчийска 

чаршия. Изключителен интерес представляват водните съоръжения – валявицата, тепавицата и 

други. Чрез множеството водни колела се извършва водохващането и водоснабдяването на почти 

всяка сграда и водното се е превърнало в емблема на комплекса. В множеството работилници мо-

же да се види как в момента реално се изработват различни неща, майсторите демонстрират сво-

ите занаяти: тъкачество, дърворезбарство, бакърджийство, иконопис, грънчарство, ножарство и 

други. Всичко се прави с ръчно изработени предмети и инструменти, както е било в старо време. 

В работилниците се обработва кожа, оцветява се прежда, плетат се въжета, произвежда се орехо-

во масло (шарлан). Именно тук се провежда и Панаирът на занаятите. В множеството малки дю-

кяни може да се купят сувенири от кожени изделия, дървени съдове и пособия, ножове. Най-

приятно е да се почине след дългата разходка в малките шекерджийници, в които се предлагат 

вкусни изкушения като захарни петлета, небет шекер, типичният габровски пестил, кафе на жар и 

много други. 

 Тръгвайки си оттам, отнасяш със себе си ромона на течащата вода, тихото спокойствие и 

спомен от едно отдавна отминало време... 

 

Маринка Илиева 
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БЪДНИ ВЕЧЕР – ПРАЗНИКЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО 
 

 На 24 декември празнуваме един от 
най-светлите християнски празници – Бъдни 
вечер. В различните краища на страната той 
е наричан с различни имена –  Суха Коледа, 
Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, 
Мали Божич, Наядка. Въпреки разнообраз-
ните наименования на празника, всички са 
единодушни, че в полунощ, според правос-
лавната църква, в една пещера около Витле-
ем се е родил Иисус Христос. 
 Тогава в небето пламнала необикнове-
на светлина и се е явил ангел, който съобща-
ва на намиращите се близо пастири добрата вест. Съществуват и народни вярвания, според които 
божата майка се замъчила на Игнажден и на Малка Коледа родила млада бога, но за това съобщи-
ла на другия ден. Интересен факт е, че въпреки липсата на информация за конкретната дата на 
рождението на Исус Христос, през VI век Църквата решава празникът да бъде на 25 декември, за 
да се премахне почитането на персийското божество Митра. 
 В днешни дни се е създала традицията да обръщаме най-много внимание на украсяването 
на елхата, Дядо Коледа и най-вече на подаръците. В тази статия ще ви припомним, че в този праз-
ник има и нещо повече – обичаите, трапезата и спокойната и уютна атмосфера, които те създават. 
 Един малко познат символ на Бъдни вечер е именно Бъдникът. Според традицията млад мо-
мък, облечен в най-новите си дрехи, трябвало да отиде в гората и да отсече три годишно дъбово 
дърво, което да е дълго , но и да може да влезне в къщата. Цялото семейство излизало и посреща-

ло момъка и тогава той питал: „Славите ли Млада Бога?“.  Когато 
получел отговор „Славим го“, момъкът благославял: „Аз в къщи и 
Бог с мене“ и внасял дървото в къщата. В долния край на дървото се 
издълбавало дупка, запълвала се с дървено масло, тамян и восък, от-
ворът се запушвал с клин и дървото се поставяло в огнището. Спо-
ред обичаите на Бъдни вечер огнището не трябва да изгасва, дори и 
да заспят домашните винаги трябвало да има някой, който да е бу-
ден, за да пази огъня. Именно той е символ на живота в дома както и 

на раждането на Исус Христос. 
 Също така се вярва, че той е причина на празничната трапеза да гостуват мъртвите предци и 
самата Божия Майка. По бъдника се извършвали и най-различни предсказания, например ако от 
него излизали искри това означавало изобилие. Пепелта от бъдника също не се изхвърляла – тя се 
слагала в семето при засяване, в храната на животните или с нея се ограждала нивата, за да се па-
зела от бродници и житоманци. 
 Според традициите трапезата тази вечер трябва да е тържествена, тъй като това е последни-
ят ден от четиридесетдневните коледни пости, които са започнали на 15 ноември. Ястията трябва 
задължително да са постни и да са нечетен брой – 7 (колкото са дните в седмицата), 9 (колкото 



Традиции 

8 

трае бременността при жените) или 11. 
 Приготвят се празнична пита с късмети, варено жито, варен боб, сарми с ориз или булгур, 
ошав, баница с тиква и други като всяко ястие има важна за българина символика. На трапезата 
също могат да се сложат чесън, орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото пресни плодове, вино 
и ракия.  Съществува обичай под масата да се разстеле слама, напомняща за Витлеемските ясли, в 
които е родила Дева Мария. Също така в миналото до трапезата са се поставяли различни пред-
мети:  ремъка на ралото, напълнена с житни зърна ръкавица, паничка с пясък, кесия с пари, сито с 
житни зърна и вързани за него с червен конец босилек и чесън, сърп. 
 Вечерята на Малка Коледа започва рано, за да узреят житата и всеки трябва да опита от 
всички ястия на масата, за да му върви през годината. Трапезата задължително трябва да е каде-
на. Това се извършва от най-възрастния член на семейството, който минава и прекадява с тамян 
най-напред масата, след това цялата къща, двора и обора. Така според народните вярвания се 
прогонват злите и нечисти сили от дома. Друга традиция гласи, че след като всички са седнали 
никой не може да става от мястото си докато не свърши вечерята, за да лежат квачките върху яй-
цата и да измътят пиленца. Такова право има само най-старият като дори той трябва да се изпра-
вя приведен, за да се превиват житата от зърно. На масата се оставя едно празно място – за мърт-
вите. 
 Друг неотменен символ от трапезата за Бъдни вечер е питата с късмети. Какво се слага в 
питката зависи от човека – понякога се слага сребърна пара, а понякога дрянови клонки, различни 
варива и семки, символизиращи плодородието и здравето. Според вярванията на българите хля-
бът е безкръвна жертва и с него можем да умилостивим по –висшите от човека сили. Формата на 
питата е винаги кръгла, за да символизира безконечността, цикличността в живота и се украсява с 
форми от тесто изобразяващи кръстове, узрели класове, рало, орач, животни или плодове – сим-
воли за благополучие и плодородие. 
 Според традицията питката се замесва рано сутрин с най-хубавото и бяло брашно и поняко-
га с нов клас и с мълчана вода (докато младите моми носели водата с менци от чешмата те не 
продумвали и думичка). От това тесто се правят и краваите, които по-късно се дават на коледари-
те. На вечерята питата се разпределя от най – стария човек в семейството. Първото парче се опре-
деля за Богородица и починалите, следващото за къщата, а останалите за  членовете на семейст-
вото. Раздаването става от дясно на ляво – посоката на живота в разбиранията на българина. 
 Друг обичай е след края на вечерята всеки човек на масата да си избере орех и да го разчу-
пи, ако те останат цели и са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през годината.  В ми-
налото семейството не заспивало до полунощ, защото хората вярвали, че тогава небето се отваря-
ло и ако в този момент си намислиш желание то със сигурност ще се сбъдне.  След вечеря всички 
стават едновременно от масата и софрата не се раздига, защото се вярва, че починалите ще дой-
дат да си вземат от храната. 
 Според някои както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде и животът през следващата година. 
Затова ние от екипа на списание „Звук и светлина“ Ви пожелаваме тиха и свята нощ и щастлив и 
спокоен празник, изпълнен с любов от най-близките ви хора. 
 

Източник: www.bulgarianhistory.org  
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ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ФАКТИ ЗА КОЛЕДА 
 

 На 25 декември милиони хора по света празнуват раждането на Исус. 
 Това предполага съществуването на огромно разнообразие от традиции, обичаи и вярвания, 
които съпровождат празника. Но докато едни си празнуват тихо и крортко, за други Коледа е по-
вод да направят нещо запомнящо се. Например да поставят рекорд, заради който името им да бъ-
де вписано със златни букви в Книгата на Гинес. Вижте едни от най-странните коледни факти: 
 
• На Коледа африканците от южните части на континента слагат на трапезата си дебели гъсе-

ници, пържени в масло. 
 
• В навечерието на празника Дядо Коледа може и да се вози на шейна, теглена от осем север-

ни елени, но през нощта той използва и други начини на транспорт.  Той язди кенгуру в Ав-
стралия, гребе с кану в Хавай, язди кон в Холандия, 
пътува с магаре в Швейцария и се спуска от небето по 
златно въже в Чехия. 
 

 
• Scottsdale Gun Club в Аризона пък ежегодно организи-

ра събитието "Дядо Коледа и картечниците". То дава 
възможност на семействата да си направят празнична 
снимка, не само с Добрия старец, но и с автомати, гра-
натомети и картечници. 
 

• Най-голямото събиране на хора, облечени като Дядо Коледа, се проведе на 10 декември 
2010 г., когато повече от 18 000 души, облечени като Добрия старец, маршируваха по ули-
ците на португалския град Порто. 

 
• Всяка година работниците от сметището Ръмпке, намиращо се в близост до Синсинати, 

Охайо, украсяват с 30000 коледни светлини цяла планина боклук, който се простира на 234 
декара. 

 
• През 1902 г., като запален природозащитник и пламенен противник на обезлесяването, пре-

зидентът Теодор Рузвелт забранява поставянето на коледно дърво в Белия дом. Синът му 
Арчи, обаче донесъл собствено коледно дърво, което скрил в голям дрешник. Днес амери-
канците празнуват Коледа с отсичането на 27 милиона елхи. 

 
• Украинците украсяват коледните си елхи с изкуствени паяци и мрежи. Местна легенда 

твърди, че паяците ще изтъкат паяжина през нощта око-
ло елхата, която на сутринта ще се превърне в сребро. 
Намирането на истински паяк сутринта на Коледа се 
смята за късмет. 

 
• По време на Световното първенство за Дядо Коледовци, 

провеждано в Самнаун, Швейцария, екипи на Дядо Ко-
леда от цял свят се състезават един срещу друг в катере-
не на комини, бой със снежни топки, състезание с шей-
ни, преходи върху магаре и каране на ски, с надеждата, 
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че ще спечелят титлата Дядо Коледа Световен шампион. 
 
• На Бъдни вечер улиците на Каракас, Венецуела, са блокирани, така че хората да карат рол-

кови кънки до църквата. 
 

• Осем от десетте най-известни коледни песни на всички времена са написани от евреи, 
включително най-популярната I’m Dreaming of a White Christmas от Irving Berlin. В този 
списък се включват и Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Holly Jolly Christmas, Silver 
Bells  и други. 

• През 2005 г. Дядо Коледа оглави списъка на най-богатите измислени герои в света на списа-
ние Forbes. 

 
• През деветнадесети век лондонски предприемачи правят първи-
те изкуствени коледни елхи. Германците ги последвали с дървета от 
гъши пера, обагрени в зелено. В крайна сметка, през 1930 г. Addis 
Brush Company използва космите на четка за тоалетна за създаване на 
популярната версия на изкуствената коледна елха. 
 
 
• Най-високото изкуствено коледно дърво е било 52 м. Група бра-
зилци го конструира в Порто Алегре, Бразилия от зелени пластмасови 
клонки през 2001 г. Дървото било украсено с 3000 топки и 200 лам-
пички. 
 
 

• През 2014 г. пък бе поставен рекордът за най-голяма 
„елха от хора”. В Тегусигалпа, столицата на Хондурас, 
2945 доброволци се събраха на площада и оформиха 
огромно коледно дърво. 
 

 
• В щата Тексас построили най-голямата коледна джинджифилова къща – дълга 18,3 м, ши-

рока 12,8 м и висока 3,07 м. Интересно дали някой се е поддал на изкушението да си гризне 
от нея?  

 
• Най-голямата елха от шоколад пък била създадена в Париж от сладкаря Патрик Роже и била 

с височина 32 фута. 
 
• Най-дългото писмо до Дядо Коледа съдържало цели 75 954 
желания на хора от 30 страни и тежало впечатляващите 160 кг. 
Било съставено от компанията MINI и представено лично на Доб-
рия старец в офиса му във Финландия на 5 декември 2012 г. 
 
• Неотдавна американецът Гийермо Родригез пък се сдоби 
със слава, превръщайки се в човека, носил най-много коледни 
пуловери наведнъж – 25. 
 

Източник: www.profit.bg 



11 

Любопитни факти 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ  
ЗА РОГАТИТЕ ПОМОЩНИЦИ НА ДЯДО КОЛЕДА 

 
 Докато помагат на Дядо Коледа да разнася 
подаръци, сайтът Mlive.com разкрива някои любо-
питни факти за едни от най-удивителните създания 
на Земята: 
 Един и същ вид ли са северните елени и 
карибу? 
 В Северна Америка северните елени често са 
наричани карибу, но специалистите са на различно 
мнение относно видовата им принадлежност. Гене-
тична карта, публикувана в сп. "Нейчър клаймит 
чейндж" за видовете Rangifer tarandus, включващи 
северните елени и карибу, разкрива миграционните модели на тези бозайници за последните 21 
000 години. Оказва се, че те са различни животни, но близки братовчеди. 
 Северните елени имат "умни" крачета 
 Тъй като не могат да сменят ботушките си със сандали, северните елени правят следващото 
най-умно нещо - възглавничките на краката им през лятото се разширяват и стават "гъбести", по-
добрявайки придвижването им през "омекналата" тундра, а през зимата се свиват, оголвайки ко-
питата им, за да могат животните да се движат през снега и леда, и дори да копаят с тях. 
 Женските имат рога 
 Единствени сред над 45 вида елени, женските на северния елен също имат рога. Мъжките 
хвърлят рогата си в началото на зимата, а женските - по-късно. Това означава, че Дядо Коледа 
разчита на дамски впряг. 
 Изненадващата съдба на еленските рога 
 Северните елени сменят рогата си всяка година. Старите рога обаче не се превръщат просто 
в отпадък, а в лакомство за гризачи и други животни заради изобилието от калций и минерали. 
 Елените имат практични палтенца 
 Палтенцата на елените представляват козина от кухи косми, които улавят въздуха и им оси-
гуряват добра топлоизолация в суровата среда. 
 Елените не могат да летят, но могат да плуват 
 Благодарение на специалните си палтенца северните елени са и отлични плувци. 
 Елените мигрират на огромни разстояния 
 Не всички северни елени мигрират, но тези, които го правят, пътуват на по-големи разстоя-
ния от което и да е друго сухоземно животно. Някои северноамерикански елени изминават го-
дишно близо 5 000 километра. 
 Северните елени виждат невидимото 
 Изследователи от Юнивърсити колидж в Лондон са установили, че северните елени са 
единствените бозайници, които виждат ултравиолетовата светлина. Тази тяхна способност по-
добрява видимостта им в ослепителната арктическа светлина. 
 Елените бягат от раждането си 
 До 90 минути след раждането си еленчето вече е в състояние да тича. Часове след появата 
си на бял свят то вече може да пробяга няколко километра. 
 Удивителното мляко на северните елени 
 Еленското мляко е сред най-богатите и хранителните, произвеждано от който и да е бозай-
ник на Земята. То съдържа внушителните 22% мазнини и 10% протеини. За сравнение - кравето 
мляко съдържа само между 3 и 4% мазнини. 

Източник: www.vesti.bg 
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ХОРА, КОИТО НОСЯТ ОЧИЛА 
 
 Ако носите очила, значи познавате този проблем много добре: намирането на калъфката е 
трудно, но още по-трудно е, когато лещите се замъгляват. Това са няколко съвета, способни да 
улеснят живота на хората, които носят очила. 
 1. Намиране на очилата в тъмното. 
 Нанесете тънка лента флуоресцентна боя върху калъфката за очила. По този начин ще може 
да я намерите много по-лесно в тъмното. 
 2. Почистване на лещите. 
 Микрофибърът е най-добрият текстилен материал за почистване на лещи. Той не надрасква 
повърхността и не събира замърсявания. Никога не почиствайте стъклата с подгъва на ризата си, 
тъй като тя може да остави малки драскотини по тях, които да създадат допълнително натоварва-
не върху очите. 
 3. Заменяне на очилата. 
 При спешен случай, когато не разполагате с очила, може да се справите и без тях. Ако стра-
дате от късогледство, използвайте вашия смартфон, за да видите детайлите по-ясно. 
 4. Измиване на лещите. 
 Препаратите за миене на съдове са идеални за почистване на очилата. Не използвайте таки-
ва, които съдържат спирт, оцет, амоняк или белина, тъй като тези вещества увреждат защитното 
покритие на лещите. 
 5. Замъгляване на стъклата. 
 Замъгляването на стъклата е един от най-големите проблеми за хората, които носят очила. 
За да предотвратите това, предварително нанесете тънък слой течен или твърд сапун върху тях. 
 6. Очилата не са лента за коса. 
 Не използвайте очилата като лента за коса - рамката може да загуби своята форма и да за-
почне да се разпада. Когато миете лицето си и в други подобни ситуации, в които не използвате 
очила, най-добре ги свалете. 
 7. Бързо ремонтиране на очила. 
 Ако загубите винтовете на вашите очила, може да използвате клечка за зъби като временно 
решение. Свържете рамката и наушниците, поставете клечка за зъби и премахнете излишъка. 
 8. Твърде широки или твърде тесни наушници. 
 Ако очилата ви продължават да се плъзгат надолу, потопете заоблените части на наушници-
те в гореща вода за няколко минути, докато пластмасата омекне. След това огънете краищата на-
долу, така че да могат да приемат формата на вашите уши. От друга страна, ако очилата ви са 
прекалено здрави, потопете слушалките в гореща вода и след това се опитайте да ги огънете, за 
да намалите налягането. 
 9. Форма на рамката. 
 Ако имате по-голямо разстояние между очите, изберете очила с дебел и изпъкнал мост. По 
този начин ще привлечете внимание към центъра на лицето и ще направи очите по-близки едно 
до друго. Ако имате по-малко разстояние между тях, изберете рамки с декорация на външния 
ръб. По този начин очите ви ще изглеждат по-раздалечени. 
 10. За шофьори. 
 Не оставяйте пластмасовите очила на пряка слънчева светлина върху таблото. Заради топ-
лината рамките могат да изгубят своята форма. Най-добре е да ги съхранявате в специален джоб 
на жабката. 

Почистване на очилата с лимон и изопропилов спирт* 
 Независимо дали носите очила за подобряване на зрението, или за предпазване на очите от 
слънчевите лъчи, вероятно знаете колко е неприятно, когато лещите се зацапат. Вие ги почиства-
те с външната част на ръкава, вътрешната страна на блузата, кърпичка или друго. Използвате раз-
лични спрейове и средства, закупени от оптиката, но петната са там. Всеки ден! На всички очила! 
За щастие има лесен начин, по който може да ги премахнете. Ето как.  
 Необходими продукти: 3 супени лъжици изопропилов спирт, 1 супена лъжица дестилирана 
вода, 2 капки етерично масло от лимон. 

* Моля бъдете внимателни! С алкохол може да почиствате само очила със стъкла! 
В днешно време се правят очила от полимерни и пластмасови материали, които спиртът  ще пов-
реди! (Бел. ред.) 
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 Начин на приготвяне: Изсипете водата в бутилка с пулверизатор. Добавете изопропиловия 
спирт и етеричното масло от лимон. Затворете и разклатете, за да смесите добре съставките. На-
несете върху замърсения участък, след което забършете с микрофибърна кърпа. Съхранявайте в 
чантата, върху таблото на колата, в чекмеджето на офиса или друго място, до което имате лесен 
достъп. 

 
НОСЕНЕТО НА ШАПКА И СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА,  

ПРЕДОТВРАТЯВА РАННАТА ПОЯВА НА КАТАРАКТА 
 Представете си прогресивно замъгляване на лещата на едното или двете очи и ще разберете 
до някаква степен какво представлява катарактата или така нареченото "перде". Зрението се вло-
шава, образът е неясен, дори и денем. Понякога виждате двойно, а очите ви болят на силна свет-
лина. Доскоро лекарите мислеха, че катарактите неизбежно спохождат стареенето. Нови проучва-
ния обаче показват, че "перде" може да се появи вследствие излагане на ултравиолетови лъчи. 
Затова носенето на шапка и слънчеви очила със защитен филтър помагат много за предотвратява-
не на катарактата. 

 
МОЗЪКЪТ ИМА НУЖДА ОТ ВРЕМЕ,  

ЗА ДА СЕ АДАПТИРА КЪМ ОЧИЛАТА НИ 
 Мултифокалните, или т.нар. прогресивни очила, са подходящи за корекция на зрението във 
възрастта след 45-50 години - при настъпване на пресбиопия (старческо далекогледство). В тази 
възраст хората, които виждат ясно надалече без очила - еметропи, се нуждаят от очила само за 
гледане на близко разстояние. При хората с далекогледство и с късогледство има две възможни 
решения: два чифта очила или прогресивни (мултифокални) очила. 
 Този тип очила осигуряват ясно виждане на всички разстояния - надалече, на средни разсто-
яния и наблизо. Те са много удобни, защото не се налага постоянно да се сменят различни очила 
в зависимост от дейностите - например шофиране, проследяване на индикациите по таблото на 
колата, разчитане на кратко съобщение на мобилния телефон, работа на компютър и др. Подходя-
щи са за хора с пресбиопия, на които във всекидневната им дейност често се налага да гледат на 
различни разстояния. 
 Удобни са и за хора, които нямат нужда от диоптрична корекция за далече, но се нуждаят от 
корекция за работа на средни и близки разстояния. 
 При слаби степени на далекогледство и астигматизъм човек може да не усеща нужда от пос-
тоянно носене на очила за ясно виждане надалече. В тези случаи, в резултат на нагаждане на око-
то с помощта на вътреочни мускули се постига нормално зрение. 
 Това обаче може да води до оплаквания от зрителна умора и замъгляване на образа, както и 
до развитие на хронични възпалителни процеси (конюнктивит, блефарит). Освен това способ-
ността на окото да се нагажда отслабва с напредване на възрастта. Ето защо такива пациенти са 
съветвани да носят постоянно очила, а с напредване на възрастта и поява на пресбиопия най-
подходящи са прогресивните очила. 
 При хора с миопия (късогледство), при настъпване на пресбиопия се налага да свалят очи-
лата си за близко. Тъй като те имат навик да носят постоянно очила, за да постигнат ясно зрение, 
те най-лесно свикват да носят вместо очилата си за късогледство мултифокални очила. 
 Известно е, че ние гледаме с очите, но виждаме с мозъка, и скоростта на адаптация към 
прогресивните очила е индивидуална, различна за всеки. Има хора, които свикват да носят такива 
очила за броени часове, докато на други им трябва цял месец, за адаптация. Извънредно рядко 
пациенти не успяват да се приспособят към такива очила. 
 Леко замайване би могло да се получи от процеса на мозъчна адаптация към новата комби-
нирана оптика. Важно е да не забравяте, че в стъклата на очилата Ви са вградени участъци с раз-
лична оптика и трябва да свикнете да гледате през различни участъци за гледане на различни раз-
стояния. 

Блокът е публикуван по предложение на Ивелина Стефанова  
 

Източник: www.saveti.framar.bg 
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ДОМАКИН НА КОЛЕДА - СЪВЕТИ 
ЗА ПЕРФЕКТНАТА ПОДГОТОВКА 

 
 Празничните дни наближават, а с тях и трес-
кавото приготовление за традиционната трапеза, 
около която ще се събере цялото семейство. От-
говорността на домакина е голяма и често праз-
ничното настроение може да бъде помрачено от 
хилядите задължения и нестигащото време за 
подготовка. Ето защо решихме да ви спестим то-
зи кошмар, като споделим с вас няколко лесни 
съвета за бърза подготовка на дома за празници-
те: 
 
 Освободете място в хладилника и шкафовете 
 Случвало ли ви се е да напазарувате за празничните дни и когато се приберете да няма къде 
да приберете всички продукти? Вместо да губите време и нерви за измисляне на алтернативни 
места за съхранение, отделете време предварително, за да почистите хладилника, фризера и шка-
фовете и да освободите място за необходимото. Ако времето го позволява направете си място за 
складиране на продукти на терасата. Зеленчуците, плодовете и алкохолът могат да бъдат съхра-
нявани навън безпроблемно. 
 Приберете ненужното кухненско оборудване от плотовете 
 Преди да започнете с приготовленията за празничната вечеря, освободете плотовете в кух-
нята от ненужните неща, за да имате повече място. Прегледайте подправките, от които се нужда-
ете и ги извадете предварително, за да не забравите да ги добавите по време на готвенето. 
 Не експериментирайте с нови рецепти 
 Ако подготвяте празнична вечеря за цялата фамилия, последното нещо, от което се нуждае-
те, е да пропуснете някоя стъпка или да дозирате неправилно някоя съставка, в стремежа си да 
впечатлите роднините с изискани, но неизпробвани, рецепти. За това е най-добре да се придър-
жате към онези ястия, които умеете да приготвяте до съвършенство. Така ще ограничите възмож-
ността от грешки и ще се чувствате уверени в това, което правите. 
 Разпределете времето си 
 Освен да готвите, трябва да се погрижите за аранжировката на масата и подредбата на дома 
преди да дойдат гостите. Ето защо разпределението на времето е от особено значение. Почиства-
нето направете предишния ден, някои от заготовките за ястията, като плънки, сосове и т.н., също. 
Така работата за същинския ден ще бъде по-малко. 
 Контролирайте ситуацията 
 Често се случва в последния момент да има неща, които все още не са готови, а същевре-
менно гостите да започват да пристигат. Винаги се намира някои роднина, който предлага своите 
услуги, за да помогне. Вместо да отказвате и да се чувствате неудобно, дайте им задачи – да на-
режат нещо, да подредят чиниите с ордьоври или да измият съдовете. 
 

Източник: www.rozali.com 



15 

Технологии 

БЪЛГАРСКО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
НА ГЛУХИТЕ ХОРА ПОЛУЧИ СВЕТОВНА НАГРАДА 

 
 Българи получиха награда за дизайн на мобилно приложение от най-големия в света кон-
курс за дизайн A’ Design Award & Competition. Сребърното отличие се връчва на екипа на диги-
талната агенция Brandly Collective за апликацията DeafUP, подпомагаща професионалното разви-
тие на глухите хора в Източна Европа.  Приложението ще бъде програмирано за iOS и Android.   
 Лауреатите са единствените българи сред победителите в категорията „Мобилни техноло-
гии, приложения и дизайн на софтуер”. Награда-
та се присъжда за изключителния дизайн, техно-
логия и креативност на DeafUP. Апликацията ще 
бъде представена на изложбата „Най-добрите 
дизайни на годината” в Комо, Италия и в специ-
ално печатно издание за конкурса. Главният ди-
зайнер на приложението и основателят на аген-
цията Brandly Collective - Златина Петрова, по-
лучи и номинация за „Дизайнер на годината”. 
 „Нашата мисия е да подпомагаме социал-
ните предприемачи и компаниите да изградят ус-
тойчиви дигитални брандове, проекти и бизнеси с 
мисия, които да подобряват средата около нас. Това отличие е признание за нашата усърдна ра-
бота и ни показва, че сме на прав път. За нас е чест да приемем наградата!” – сподели Златина 
Петрова. 
 Приложението DeafUP дава възможност на глухите хора да работят с чуващи ментори във 
видео разговори с жестов преводач, да се обучават чрез видео уроци със субтитри и да общуват в 
чат.  
 „DeafUP изгражда мост между глухите млади хора и чуващи експерти от различни сфери на 
бизнеса. Целта на приложението е да приобщи хората от глухата общност, да ги подпомогне да 
бъдат равноправни специалисти, да придобият конкурентен практически опит и да реализират 
своя потенциал в полза на обществото.” – допълни Златина. 
 Дизайнът на апликацията е създаден в партньорство с фондация „Заслушай се” и се базира 
на проучване на организацията, според което през 2019 г. в Източна Европа от 60 000 глухи мла-
ди хора само 1% са независими и активни. Допитването е проведено чрез фокус групи, публични 
дискусии, кръгли маси, телефонни интервюта и срещи. 
 В тазгодишното издание на A’ Design Award & Competition са отличени 2094 победители от 
107 държави в 104 дизайн дисциплини. Сребърното отличие на конкурса се връчва на топ 5% от 
дизайните на най-високо ниво. Лауреатите и техните проекти се представят в платформите World 
Design Rankings, Design Classification, на уебсайта DesignMag.org, отразяващ най-добрите дизай-
ни от целия свят, както и в международни медии. 
 Проектът започва в Източна Европа в подкрепа на общността на глухите в региона, но има 
потенциал да се превърне в глобална инициатива. 
 

Източник: www.economy.bg 

Екипът на агенцията Brandly Collective е 
отличен за апликацията DeafUP 
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КОТЛЕТИ С ТОПЕНО СИРЕНЕ 

(Предложение на Радка Великова от Добрич) 

 Продукти: 1 кг свински котлети, 150 г топено сирене, 500 г гъби, 1 пакетче масло, 125 г 
сметана, 4 домата, магданоз, копър, черен пипер, сол. 

 Начин на приготвяне: Нарязваме гъбите и ги запържваме в масло. Начукваме котлетите. 
Поръсваме ги със сол и черен пипер. Нареждаме ги в тава. Върху всеки котлет поставяме парче 
топено сирене. Отгоре слагаме гъбите. Върху тях поставяме кръгчета домати. Поръсваме с магда-
ноз и копър. Заливаме със сметана. Печем ястието в загрята фурна до готовност. 

 

ПЕЧЕНИ ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА С ЛУК 

(Предложение на Радка Великова отДобрич) 

 Продукти: 1 кг пилешки бутчета, 7 моркова, 6 глави лук, 5-6 скилитки чесън, 1 пакетче 
масло, 1 купче пилешки бульон, сол, 1 лимон, черен пипер. 

 Начин на приготвяне: В обилно намазана с масло тава слагаме настърганите моркови, 
обелените скилитки чесън и нарязания на полумесеци лук. Овкусяваме бутчетата със сол, черен 
пипер и лимонов сок. Слагаме ги върху зеленчуците. Разпределяме отгоре маслото. Поливаме с 
бульона, който е разтворен в чаша вода. Покриваме тавата с фолио. Печем ястието в загрята фур-
на, почти до готовност. Махаме фолиото. Запичаме бутчетата до зачервяване. 

 

ПАЛАЧИНКИ С ГАЗИРАНА ВОДА 

(Предложение на Радка Великова от Добрич) 

 Продукти: 1 ч.ч. газирана вода, 1 ч.ч. прясно мляко, 4 яйца, щипка сол, 1 с.л. олио, 2 ч.ч. 
брашно, сладко за намазване. 

 Начин на приготвяне: В купа на миксера слагаме газираната вода, прясното мляко, яйцата, 
щипката сол, олиото и брашното. Разбиваме добре. Гребваме от сместа с черпак и изпържваме от 
двете страни палачинките върху намаслен тиган. Намазват се със сладко и се завиват на руло. 
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Кулинарни рецепти 

 
РЕТРО СЛАДКИШ НЕГЪРЧЕ 

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 

 За блата: 1 яйце, 1 ч.ч. захар, 1 кофичка кисело мляко, 50 мл олио, 1 чаша брашно, 1 ч.л. 
сода бикарбонат, 2-3 с.л. какао, 1 ч.л. канела. 

 За глазурата: 6 с.л. вода, 6 с.л. захар, 2 с.л. какао, 60 г масло. 

 Начин на приготвяне: Разбива се яйцето със захарта, добавя се киселото мляко със содата, 
олиото, брашното, канелата и какаото. Разбиваме добре. 

 Пече се на 180 градуса около 35 мин. 

 За глазурата се смесват водата, захарта, какаото и маслото. Слагат се да заврат на котлона. 

 Когато шоколадовият сладкиш е готов, студеният блат се полива с горещата глазура и ваше-
то негърче е готово. 


 

РЕТРО СЛАДКИШ ПОЛУМЕСЕЦИ 

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 4 яйца, ½ ч.ч. захар, 4 с.л. олио, 1 ч.ч. брашно, 1 пюрено бурканче смлени орехи 
(около 50 - 70 г), 2 ванилии, пудра захар. 

 Начин на приготвяне: Отделете жълтъците от белтъците. Първо, разбийте с миксер белтъ-
ците заедно със захарта. Бийте, докато се получи кремообразна пяна. В отделен съд разбийте 
жълтъците и олиото /може и на ръка/. След това ги добавете към вече разбитите белтъци. Добаве-
те ванилията и брашното и отново разбийте с миксера. Накрая добавете и смлените орехи. Раз-
бъркайте добре с лъжица. 

 Намазнете и набрашнете една тавичка. Изсипете получената смес и печете в предварително 
загрята фурна. Печете на 180 градуса до готовност. 

 Когато сладкишът се изпече, извадете го от фурната и го поръсете с пудра захар. С помощта 
на чаша го нарежете на полумесеци.  

 



Усмивки 
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КАКЪВ КОЛЕДЕН ТИП СИ? 

 Коледа идва! Естествено, всеки свързва празника с различни символи - белобради старци, 
Снежанки , елени, шейни и елхи. Сега няма да обсъждаме колорита и разнообразието на всички 
коледни атрибути, а ще се спрем само на един от тях и придружаващите го дейности. Елхата. Ко-
ледното дръвче. Временната иглолистна флора, която всеки забучва вкъщи тези дни. Може и да 
не сте забелязали, но изборът на дървото зависи от собствения ви натюрел. Ето как. 

    
РОМАНТИК: 

 Десет дни преди Коледа започвате да проучвате пазара. Обикаляте всички кьошета из града, 
оглеждате зорко и акуратно всяко дръвче. Говорите си с продавачите, питате ги откъде са, добра 
ли е реколтата и как е баба им. Накрая купувате най-чутовната, китна, ароматна и яркозелена ел-
ха. Стоварвате я насред хола, изваждате четири кашона с играчки, три торби с гирлянди и два 
пакета медицински хигроскопичен памук (50 стотинки пакетчето). Памукът се ръси с апломб 
върху елхата, след като същата е покрита до върха с камбанки, топчици, орехчета, ошав, камъни 
сваровски, чушки, краставици и каквито още провизии намерите в хладилника. Разбира се, елха-
та далеч не е всичко. Във всеки ъгъл щедро ръсите миниатюрни фигурки, изобразяващи Рождест-
во Христово, като не пестите нито слама, нито овце - така, да има. На всеки голям прозорец окич-
вате лампички, които включвате всяка вечер точно в 7, така че отдалеч домът ви заприличва на 
Летище София в редките му моменти, когато не е скрито от мъгла, смог, сняг или друг природен 
катаклизъм. А на всяка стена пък, за да не ви е постен интериорът, закачате по един чорап, който 
напълвате с фъстъци, станиол и памук. С това украсата ви е почти завършена и сте готови да пос-
рещнете Коледа с радост в сърцето. 

    
ЧУКУНДУР 

 Това Коледа, Нова Година, Ивановден, Великден, Никулден и разни други ги нямате за ни-
що!  Баба ви е разказвала, че хората си купуват някакви храсти по Нова година, но вие не робува-
те на модата, пък и тя отдавна умря. Баба, де. Все пак, докато гледате централната емисия новини 
и елхата, която се вижда на заден фон в студиото, капчицата човещинка, дремеща някъде зад ля-
вата ви сърдечна камера, се събужда. В безумието си връзвате оръфана червена панделка на 
бръшляна и удавени във внезапен изблик на спонтанност, купувате на кучето пилешки трътки, 
вместо обичайните биволски тазобедрени стави, които му хвърляте на двора, когато се сетите. С 
това жизнерадостното ви коледно настроение се изчерпва и се връщате към нормален ритъм на 
живот. 
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Усмивки 
ЕКОАКТИВИСТ 

 Значи, след застрояването на Черноморската ивица и изтребването на китовете в канадска-
та акватория най-мразите изсичането на елхи. Още през ноември сте напълнили пощенските ку-
тии на съседите си с природозащитни позиви в епистоларна форма от типа: Купувайки жива ел-
хичка, обричаш планетата на смърт!! 
 За себе си взимате авангардна био елха от втвърден лимец и демонстративно я внасяте във 
входа на кооперацията в момент, в който знаете, че ще ви видят най-много комшии. Слагате я на 
циментовия под и не я украсявате с нищо. Нямате дори и лампички, тъй като всъщност не упот-
ребявате електрическа енергия. На Бъдни вечер хапвате малко коренчета от целина, пийвате ай-
рян и пеейки си „Ой, Коледо, Коледо“, лягате в спалния чувал. На 25 декември ставате в 5 сут-
ринта, обувате туристическите обувки и правите редовното си годишно изкачване на Понор пла-
нина, въоръжени със заострена пръчка и две хартиени торбички, в които събирате органични и 
неорганични отпадъци. Съвестта ви е чиста, природата - също! 

    
 

РЕАЛИСТ 

 Всяка година едно и също, обаче пак ви е кеф. Купувате си средна по размер елхичка, може 
и борче, пък ако много го закъсате, кълцате с брадва няколко клонки от околния ландшафт и сте 
готови. Не помните колко здрави играчки ви останаха от миналата година. Сигурни сте в едно-
гирлянди нямате, щото котката ги изяде и след това ги повърна зад пердето. На входната врата 
закачате камбанка, а в хола слагате купа с неузрели мандарини и един банан - така, за колорит. 
На 24-ти вечерта изяждате петнайсет сарми и две парчета питка, последвани от ошав, три порто-
кала и парче саздърма, щото иначе не се издържа. 

Преди да заспите, си мислите как на следващия ден сте на гости у пет вида роднини, което пре-
дизвиква нов прилив на стомашни киселини и налага спешен перорален прием на "Мезим Фор-
те". По-нататък не помните. В просъница чувате, че котката пак повръща. Мамка й и котка. 

РЕЗУЛТАТИ 

 Припознали сте се като Романтик. Нашите препоръки - пробвайте да увиете елхата в розов 
балдахин. Ще ѝ придадете сластно-кахърен вид.  

 Припознали сте се като Чукундур. Нашите препоръки - сварете пилешките трътки, поне на 
Коледа не ги давайте на кучето сурови.  

 Припознали сте се като Екоактивист. Нашите препоръки – на Коледа се отпуснете и хапне-
те малко свинско. Най-много да ви хареса.  

 Припознали сте се като Реалист. Нашите препоръки - нямаме такива. Повечето хора имат 
вашите проблеми. Стиснете зъби и това е. Догодина ще свикнете. 
 

    



Занимателна страничка 
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ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ"? 
 Уважаеми читатели, 

 Публикуваният текст към играта „Кой съм аз?“ в брой 10 на сп. „Звук и светлина“ се отнася 
за Добри Чинтулов  – всеизвестен автор на революционни песни, призоваващи към борба за осво-
бождение от турска власт. Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Върбина 
Станкова от Шумен, Донка Вълнеева от Пловдив, Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от 
Пловдив, Силвия Дацин от с. Орешак, Елица Йосифова от Велико Търново, Георги Генов от 
Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново. 

 

Благодарим на всички взели участие! 

 

 
 

А ето и текста за настоящия брой: 

 Аз съм Художникът, който остави след себе си пейзажи, портрети и автопортрети. Смятан 
съм за един от най-талантливите художници след Освобождението. Моите живописни творби се 
отличават с наситени цветове и оригиналност на изображението. 

 Семейството ми се преселило в Кюстендил от близкото село Фролош. 

 През 1903 г. се записах в Художественото училище в София, където ме нарекоха 
„Майстора“. Бях военен художник в армията през Балканската и Първата световна война и в мно-
го картини пресъздадох живота на фронта. Около една година (1923) бях в Италия. Там се запоз-
нах с американеца Джон Крейн, който купи около 200 мои картини. После живях предимно в 
кюстендилското село Шишковци. Около 700 мои творби са в художествената галерия в Кюстен-
дил. 

 Впечатлявах и с начина си на живот. Произхождам от бедно семейство, но дори като станах 
известен и се замогнах, ходех с износени дрехи, не се бръснех и ядях само вегетарианска храна. 
Затова още приживе, мнозина ме смятаха за светец и се отнасяха към мен с особена почит. 

 

Познахте ли ме? 
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