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По случай 200-годишнината от рождението на Луи Брайл
НАСГБ ще проведе през декември викторина между своите
членове, свързана с живота на великия французин. По-долу
публикуваме въпросите, съставени от председателката на РО
– Казанлък, Боряна Коскина, които ще бъдат задавани на
участниците във викторината.
Кой е родният град на Луи Брайл?
С какво се занимава бащата на Луи Брайл?
На колко години Луи губи зрението си?
При какви обстоятелства Луи губи зрението си?
Защо Луи губи напълно зрението си на 5 г.?
Кой е първият учител на Луи?
Как Луи овладява азбуката?
През 1814 г. Франция е окупирана и в дома на Луи Брайл са на
квартира войници. Към коя армия принадлежат те?
9. На колко години печели стипендия за следване в Института за слепи
деца в Париж?
10. На коя дата Луи заминава за Париж?
11. Как се преподава в Института по това време?
12. Какъв е недостатъкът на метода на Валентин Аюи?
13. Кой учебен предмет се удава най-много на Луи?
14. На какъв музикален инструмент свири?
15. През коя година Луи Брайл започва работа като учител?
16. Къде работи?
17. Какви предмети преподава?
18. В коя църква в Париж свири Луи?
19. На каква възраст Луи изобретява шестте точки?
20. През коя година?
21. От кого Луи получава вдъхновение за създаването на своя шрифт?
22. Какво представлява прототипът на брайловата плоча, изобретен от
Луи Брайл?
23. Какво съдържа първата книга за незрящи на брайлов шрифт?
24. Кога Луи Брайл приключва земния си път?
25. Къде се намират днес тленните останки на Луи Брайл?
26. Защо брайловото писмо има противници?
27. Кога и къде е призната системата на Луи Брайл?
28. Откъде и през коя година е пренесен брайловият шрифт в България?
29. Кога се появява в България първата брайлова печатна машина?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 5 август т.г., по време на Седмия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в България, бе проведено и поредното заседание на УС на
НАСГБ, разгледало редица въпроси и проблеми.
Членовете на съвета бяха запознати от председателя на асоциацията Димитър
Парапанов с главните направления в текущата дейност на ръководството през последните два месеца. Бе приет и организационния отчет на УС за първото полугодие на годината, както и проектът за държавната субсидия на асоциацията за следващата 2010 г.
Председателят Парапанов внесе в съвета и докладни за проведените отчетноизборни събрания в регионалните организации на НАСГБ и за подготовката на Седмия
национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.
Бяха разгледани и одобрени молби от нуждаещи се членове на НАСГБ за
предоставяне на помощни технически средства.
Задълбочена и сериозна работа бе свършена и на следващото заседание на Управителния съвет на асоциацията, на 7 и 8 септември. Присъстващите изслушаха редица
информации за извършеното и плануваното в дейността на асоциацията, като активно
участваха в разискванията и направиха множество предложения.
Съвсем естествено акцентите в работата на съвета бяха проведеният преди месец
Седми национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в България
в Пловдив и предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на асоциацията за периода
2005-2009 г., предвидено за 27 и 28 ноември в Пловдив.
В докладната на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов и в последвалите изказвания се дава висока оценка за организацията и провеждането на празника относно
настаняването на хората, условията за участието им в различните прояви и получените
резултати. Съветът гласува решение най-добре представилите се шахматисти, спортисти и самодейци cъс завоювани медали, да бъдат стимулирани с различни предметни
награди. В изброения списък влезнаха общо 86 имена.
Съветът разгледа и основните моменти, които ще се съдържат в отчетния доклад
за дейността през четиригодишния мандат и проектопрограмата за бъдещата дейност на
асоциацията за предстоящото отчетно-изборно събрание. Реши се на следващото заседание членовете на УС да внесат предложения към отчета.
Бяха одобрени молби за предоставяне на нуждаещите се членове на НАСГБ на помощни технически средства.
Председателката на Контролния съвет на асоциацията Маринка Маринова внесе
доклад за проведените ревизии в регионалните организации и констатираните положителни и отрицателни страни в тяхната работа. Изтъкнато бе, че, наред с активността на
председателите на РО, голяма роля за добрата работа на организациите играят и сътрудниците. Даден бе положителният пример с РО-Търговище, където, благодарение на
активната работа на сътрудничката Стоянка Хараланова, дейността на организацията е
коренно променена в положителна посока.
Управителният съвет разгледа и въпроса с провеждането на заплануваната
през декември викторина за живота и делото на Луи Брайл във връзка със 200 годишнината от неговото рождение. Прие се предложението викторината да бъде съпътствана и
с конкурс за бързо и правилно четене и писане на брайл.
Множество въпроси бяха поставени за разглеждане и в точка „Разни”. Одобри се
предложението за изработването на нови членски карти. Разисква се и нуждата от поредовното и подробно запознаване на членовете на НАСГБ с решенията на УС на
НАСГБ. Председателят Парапанов внесе докладна и за някои допуснати слабости при
провеждането на Националния празник, които трябва да се избягват в бъдеще.
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ПЛОВДИВ БЕ ДОМАКИН
НА ПОРЕДНИЯ ЧУДЕСЕН ПРАЗНИК
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
Ето, че отмина още един чудесен и незабравим празник за хората от асоциацията на сляпо-глухите в нашата страна. От 2 до 8 август т.г. Пловдив бе
гостоприемният домакин на Седмия национален празник на техните специфични възможности. По всеобщо мнение на участниците, това е бил един от
най-добре организираните подобни празници на асоциацията както по отношение на настаняването и битовите условия за хората, така и по провеждането на отделните мероприятия. В синхрон с празничната атмосфера бе и времето, което реши да пожали хората от жестоките тракийски августовски жеги и
с помощта на облаци, дъждец и понижени нива на термометъра направи условията на борбата в различните прояви значително по-подходящи.
Празникът бе и повод да почувстваме
за пореден път нарасналата роля на
НАСГБ, издигането на нейния авторитет в
обществото. Сигурен знак за това са многобройните поздравления от различни държавни дейци и обществени организации до
участниците в празника – на социалния министър Тотю Младенов, на началника на
отдел „Протокол и МО” към министерството на финансите Иван Тодоров, на кмета
на Пловдив Славчо Атнанасов, на Гергана
Уважаеми г-н Парапанов,
С огромно удоволствие и найприятелски чувства Ви поздравявам по
повод провеждането на Седмия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в България. Моля,
предайте пожеланията ми за здраве и успехи на всички членове на вашата организация, на чийто кураж искрено се възхищавам.
Благодаря за поканата Ви да бъдем
заедно на празника ви в Пловдив. За съжаление неотложни ангажименти не ми позволяват да се включа в него. Използвам
случая да Ви уверя, че по отношение на
хората с увреждания в България правителството ще провежда политика, която
да гарантира по-големи възможности за
личностната им реализация и за подобряване качеството им на живот.
Имате моята подкрепа, а аз разчитам на вашата, за да постигнем общата
си цел – нова, европейска България!
БОЙКО БОРИСОВ
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Тошкова – директор на регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Пловдив, на сдружение „Русенска асоциация на
лица с интелектуални затруднения” и др.
Безспорно най-значимо и ласкателно за
асоциацията обаче е приветствието на министър-председателя на Р. България Бойко Борисов, отправено лично до председателя на НАСГБ Димитър Парапанов и чрез
него до всички членове на асоциацията. В
своето приветствие г-н Борисов казва:
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По традиция първи в надпреварата
на празника се впуснаха шахматистите.
В продължение на четири дни – от 2 до 5
август в ресторант „Св. Николай Чудотворец”, 24 амбицирани любители на борбата
пред черно-белите полета мериха сили в 7
кръга по т.нар. „Швейцарска система”, за
да излъчат най-добрите. Състезанието
премина организирано, в добър ред, без
някакви съществени изненади, ако не се
брои участието и класирането на отбора на
рехабилитационния център „Хелън Келър”,
в състав Али Неби от Дулово и Красимир
Евтимов от с. Змеица, Смолянско, заел почетното второ място. Все пак тук състезателите се познават прекалено добре, горедолу се знае нивото на всеки и в края на

краищата предварителните прогнози до
голяма степен се оправдаха.
След сборуване на резултатите първо
място в индивидуалната надпревара при
мъжете зае Димитър Хинев от Варна с 6 т.,
втори е Милко Кичуков от Пловдив с 5,5 т.
и трети – Фахредин Ахмедов от Шумен – с
4,5 т. Отборно първи са варненци, следвани от отбора на рехабилитационния център „Хелън Келър” и шахматистите на РОСофия.
При жените в индивидуалното класиране първите две места са за варненки –
Величка Христова с 3 и Стефка Мирева с 2
т. Трета е Димка Дамянова от Пловдив с
0,5 т. В отборното класиране при жените
първи са варненки, втори - пловдивчанки.

* * миналите
*

Датите 6 и 7 август бяха посветени на
състезанията по пистите и секторите в
първенството по общофизически и лекоатлетически дисциплини на представителния стадион “Пловдив”, предоставил
отлични условия на участниците за пълноценна изява. Именно те в най-голяма степен се радваха на августовското захлаждане. Дори през втория ден участниците се
изхитриха да се срият от ръмещия дъждец
под навесите на стадиона, за да проведат
надпреварата по клякания, коремни преси,
канадска борба и др.
И тази година спортистите вложиха
много сили, амбиция и спортна злоба в
своите изяви. Някои успяха да надминат
себе си, други се провалиха, както е при
всяко състезание. Очевидно късмет нямаше миналогодишния безапелационен победител в тласкането на гюлле и мятането на
диск Димитър Стоянов от РО-Пловдив. В
първата дисциплина, след два фаула, той
успя да направи само един успешен опит и
плахостта, с която го изпълни, го изпрати
на 4-то място. Още по-нещастен беше при
диска, фиксирайки три неуспешни опита. В
същото време истински подвиг регистрира
пловдивчанинът Кирил Дамянов, успял да
повдигне гирите 501 пъти! „Петстотинте бяха за мен, а единият – за съдията”, шегуваше се след състезанието Кирчо. Тази година от надпреварата, поради здравословни
неволи, отсъстваше една от героините на

първенства – 80-годишната Ана
Таскова, която обаче не е „свила знамената” и е уверена, че догодина пак ще бъде
на линия. В същото време на хоризонта се
появи нова “звезда”, пренебрегнала десетилетията зад гърба си в името на победата – 83-годишната Радка Тотева от РОКърджали, която, без да й мигне окото, завоюва сребърния медал в дисциплината
„спортно ходене” за участници над 50 години, а освен това с истински спортен хъс се
състезава и на дартс и хвърляне на рингове. „За първи път участвам в тези състезания и много ми хареса”, сподели тя. Отдава доброто си представяне на това, че по
начало се движи много, обича да ходи пеша и, когато има възможност, не ползва
градски транспорт. Уверена е, че и догодина ще мери сили в тези състезания.
В крайна сметка, след упорита борба
по пистите и секторите, след много реализирани амбиции и пропуснати възможности, класирането доби следния вид: Отборно категорично на първо място застанаха
спортистите на РО – Пловдив с впечатляващите 614 т., пред тези на РО-Варна –
373 т. и на Добрич – 254 т. Пловдивчани
печелят първо място както при мъжете, така и при жените. При силния пол те са завоювали 291 т., пред варненци – 204 т. и
шуменци – 111 т. При дамите пловдивчанки са с 323 т., втори са варненки с 169 т. т.
и представителките на РО-Добрич – 163 т.
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Последният ден на празника – 8 август, бе определен за изявата на самодейците. И отново за това бяха създадени
отлични условия в зала „България” на конгресния център на Пловдивски панаир. Преди започване на фестивалните прояви, макар и в последния ден, се състоя и официалното откриване на празника. Приветствие към участниците поднесе председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, който
поздрави с „Добре дошли” присъстващите
в залата и изрази вярата си, че хората със
зрителни и слухови увреждания още веднъж ще докажат, че са хора с висок дух,
способни да надхвърлят своите ограничени от съдбата възможност. Той увери присъстващите, че, както и до сега, асоциацията ще се бори за правата на своите членове и няма да жали сили, за да ги извади
от социалната изолация.
Фестивалът по художествена самодейност се проведе в познати от миналото
раздели: „Специфични възможности” на
възпитаниците на преподавателката по
слухово-речева рехабилитация, фонетична
ритмика и моторика в НЦРСГ „Хелън Келър” Мими Аврамова сляпо-глухи с тотални и тежки зрително-слухови увреждания,
класическо пеене, народно пеене – индивидуално и ансамблово, художествено слово - лично творчество, художествено слово
- рецитиране на творба от чужд автор, художествено слово с жест и мимика, инструменталисти - соло и състав, стари градски
песни – индивидуално и ансамблово и т.н.
Всички се бяха готвили старателно, всички
даваха най-доброто от себе си. Журито бе
съставено от авторитетни културни дейци
на Пловдив - председател проф. Милчо
Василев, зам. ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство
в Пловдив и членове - Спаска Джангозова
– специалист по жестомимичен език, синхронно пеене с жест и мимика и художествено слово с жест и мимика и Иван Илиев –

литератор. Наред с тях публиката
оценяваше всяко изпълнение по достойнство и често аплодираше шумно найдобрите. Развълнуваха истински зрителите
редица изпълнения, сред които песента
„Не казвай, любе, лека нощ” на Митко Димитров от РО-Ямбол, „Запяло ми пиленце”
на Борис Петров от Кърджали и много други. Особено развълнувани бяха хората от
изпълнението на стихотворението „Ранени
криле” на незабравимата Величка Кърпарова, поднесено от Диана Делчева от Харманли, което всички изслушаха станали на
крака. А след декламацията съпругът на
поетесата Илия Кърпаров благодари на
Диана със сълзи на очи.
Може би това, което тази година направи най-силно впечатление при провеждането на фестивала, бе приложението на
строгия регламент за брой изпълнения и
тяхното времетраене от всички и перфектната и стегната организация, осъществена
от водещия и конферансие на програмата
– инж. Георги Калинов. Той своевременно
извикваше съответните изпълнители, които
са наред, съобщаваше и кои трябва да се
готвят и това позволяваше изпълненията
да се редуват стройно, без суетене и протакане, което в края на краищата позволи
фестивалът да приключи до около 17,30 ч.
Нещо, което в досегашната практика беше
непознато. В миналите фестивали всеки
смяташе, че трябва да изпълни целия си
репертоар, часът на последните изпълнения вече наближаваше двадесет, а още
имаше изпълнители и състави, които не
бяха достигнали до сцената, имаше сръдни, разправии. Тазгодишната организация
на провеждане на фестивала трябва да се
утвърди като практика и в бъдеще. Още
повече, че, готвейки само едно или две изпълнения, хората могат да съсредоточат
значително по-ефективно своите усилия и
да постигнат по-добри резултати.

Както винаги, Националният празник на специфичните възможности на сляпоглухите не беше само състезания и амбиции за добро класиране. В съзнанието на
участниците за дълго ще останат запечатани и свидни моменти от срещите и разговорите с приятели от различни краища на страната, съвместните вечери, изпълнени със музика, песни и много смях, когато мисълта за класирания и медали не
противопоставяше хората. Не е тайна, че всъщност именно тези възможности за
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общуване между хората с подобна съдба, доброто настроение на хората в празничните дни, придобитото самочувствие, са най-важното за всеки от тях и в този
смисъл всички, пристигнали в августовските дни в Пловдив, са своеобразни победители. Затова и толкова истински са обещанията на раздяла за нови срещи, искрените им намерения, че и догодина ще бъдат отново „на линия”, че пак ще мерят
сили и ще заздравяват приятелските връзки. Всеобщото настроение може би се
съдържа в стихотворението на председателя на РО-Русе Панайот Димитров, написано, по неговото признание, напълно импровизирано, във влака за Пловдив.

Емил Пехливанов

СПОДЕЛЕНА РАДОСТ
Българийо, Родино мила,
мен мама тук ме е родила,
люлката ми е люляла
и песни за историята твоя ми е пяла.

Има в календара ден един,
той на всички нас е любим,
месец август, 15-ти ден
е на НАСГБ 12-ти рожден ден.

Поел на път, унесен в помисли, мечти,
а влакът все напред лети, лети,
прехвърли Стара планина
и в Тракия се озова.

А изкачиш ли се на седмото тепе
усещаш полъха на Бялото море.
Дните, те на пръсти се броят,
но идеите като пчелен кошер се роят.

Погледнеш ли насам, натам,
полето равно, кат човешка длан.
Там има град един,
на сляпо-глухите любим.

Ще си стъкнем малка веселба,
ще споделим уменията по съдба.
Време идва да се разделим,
а споменът в сърцата си да съхраним.

Той Пловдив се нарича
и сляпо-глухите привлича.
За празника на НАСеГеБе,
да потропнем ний тракийското хорце.

Българийо ти мила,
тъй в криза си голяма,
но пред човешката воля
прегради няма!

Панайот ДИМИТРОВ
Бележка на редакцията: Подробните протоколи за класиране в отделните видове
надпревара вече са изпратени до председателите на регионалните организации.

*****************
„НЦРСГ „ХЕЛЪН КЕЛЪР” Е НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ”
/препечатано от списание „Зари”/
Искам да споделя с читателите на нашето любимо списание „Зари” впечатленията си от посещението ми в НЦРСГ „Хелън
Келър” – Пловдив, към Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Центърът
се намира в централната част на града. Още
отвън се вижда добре обозначена кокетна
сграда с чист и подреден двор, обрасъл със
зеленина. Вътре блестеше от чистота. Останах очарована от прекрасните битови условия, създадени за хората . Тук те се обучават в няколко дисциплини: компютърна грамотност, мобилност, ежедневни умения и
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навици и говорна и жестомимична техника.
Кабинетите са много добре оборудвани. Останах възхитена от отношението, вещината
и търпението, с които преподавателите помагаха на тези ощетени от съдбата хора.
Този център е създаден, благодарение
на неуморния труд на г-н Димитър Парапанов, който не жали сили , за да помага на
хората с двойно сензорно увреждане.
От името на курсистите и от свое име
благодаря на персонала на центъра за тяхната всеотдайна работа.

С поздрав: Иванка ХРИСТОВА

За отразяване на регионалното отчетно-изборно събрание на РО—София,
пристигнаха два отделни материала –
на председателя на организацията Георги Чернев и на присъствалата като гост
Маринка Маринова – председател на КС
на НАСГБ. За съжаление, тъй като софийското събрание бе сред последните,
материалите пристигнаха след приключването на предния брой и останаха

за настоящия. Първоначалното ни намерение бе да ги обединим в един, с двама
автори, но след прочитането се изясни,
че нещата са видени от различен ъгъл и
имат доста отдалечена една от друга
оценка за свършената от събранието
работа. Затова ги публикуваме поотделно, давайки възможност на читателите
да си изградят собствена позиция.

СЪБРАНИЕТО ПРЕМИНА В ДЕЛОВИ
И КОНСТРУКТИВЕН ДУХ
Отчетно-изборното
събрание на РО-София,
провело се на 20 юни, трябваше да направи равносметка на отминалия период
и да даде отговори на натрупаните през него въпроси. От 45 члена на организацията, присъстваха 23.
Гости на събранието бяха
председателят на НАСГБ
Димитър Парапанов, председателят на КС на НАСГБ
Маринка Спасова, координаторът на асоциацията
Светлозар Парапанов и
председателят на регионалната организация на ССБ в
София Асен Алтънов. В деловия президиум полагащото му се място зае и почетният председател на РОСофия Стефан Гергов.
Събранието премина
в делови и конструктивен
дух. За пореден път столичната организация показа, че
на нея са чужди помпозността и показността и че
по немалко въпроси тя отстоява своята позиция, която
не винаги съвпада със становището на централното
ръководство. В това отношение е показателен примерът с изключването на
Искра Влахова от редиците

на асоциацията поради некомпетентните решения на
УС на НАСГБ. След приключване на съдебните дела, които тя бе завела, се
наложи отново да бъде променен устава, а също и да
бъде възстановена тя като
член на НАСГБ.
Освен с тази, отчетният период се характеризираше с още няколко промени. Поради здравословни
причини
доскорошният
председател на РО-София
Стефан Гергов се оттегли
преди изтичане на мандата
и на негово място бе избран
Георги Чернев. А след изключването на Искра Влахова, УС на РО бе попълнен
от Ивалина Донова. Наложи
се и смяна на сътрудника
на организацията.
Все още организацията ни няма свой клуб. Затова бе изразена благодарност към председателя на
Националното читалище на
слепите „Луи Брайл” Спас
Карафезов, предоставил ни
салон за събранието и на
Асен Алтънов за съдействието му при много наши начинания, както и за възможността да ползваме при необходимост Клуба на слепи-

те на ул. „Цар Симеон” 110.
Сградата в момента е в ремонт, но след завършването му имаме обещано едно
кътче и за нашата организация.
Притеснителен
е
фактът, че средната възраст на нашите членове е
67 г. Затова трябва да положим усилия за привличането на още млади хора.
Нашата организация
има немалко успехи при
представянето на самодейци и спортисти на фестивали и състезания в национален и регионален мащаб.
Например миналата година,
на Първия европейски фестивал на художествената
самодейност във Варна
Ивелина Донова и Симеон
Зарев спечелиха златни медали. Със златен и бронзов
медал се окичи и Диляна
Йосифова в надпреварата
при общофизическите дисциплини. А отборът ни по
шах, съставен от Иван Митин и Андрей Аврамов, завоюваха сребърни медали.
Засега изявите на наши
членове са предимно индивидуални. Това важи и за
членуващите в литературния
клуб
към
НАСГБ
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„Вдъхновение” Милка Василева и Георги Чернев, които
се представиха със свои
творби в сборника „Искри в
тишината”, издаден от този
клуб. През юни 2008 г. на
Втория национален фестивал на художествената самодейност на хора с увреждания в Перник със сребърен медал за лично творчество бе отличен Георги
Чернев.

На събранието бе изтъкната потребността на
нашите хора от по-често организиране на сбирки, излети и други подобни, за да
могат те да общуват помежду си. В изказванията си интересни и разумни предложения направиха Цветана
Кошутанска, Николай Боев,
Милачко Милачков и др. Така се откри възможност
пред новото ръководство да

подобри дейността за стабилизиране
на
понататъшното развитие на
организацията.
Събранието
избра
единодушно за председател и за пълномощник на
РО-София Георги Чернев и
за членове на УС Стефка
Колева, Ивалина Донова,
Жозефина Ценова и Недялка Русева.

Георги ЧЕРНЕВ

*******
ЧЛЕНОВЕТЕ НА РО-СОФИЯ НЕ УВАЖАВАХА
САМИТЕ СЕБЕ СИ
В качеството си на
председател на Контролния
съвет при НАСГБ аз посетих някои от отчетноизборните събрания на регионалните организации в
страната, едното от които е
това в София. За него аз
искам да споделя някои
свои мисли.
Преди всичко неприятно впечатление ми направи лошата дисциплина на
присъстващите. Събранието се проведе в читалището
на слепите „Луи Брайл”, като бе посетено само от половината от членовете на
организацията. По време на
обсъжданията членовете не
уважаваха самите себе си,
като много грубо и невъзпитано се прекъсваха един
друг и не желаеха да се изслушват… Но те изразиха
явно неуважение и към
председателя на асоциацията Димитър Парапанов,
като изобщо не се вслушваха в това, което той говореше, отговаряйки на техни
въпроси. Чуваха се груби
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провиквания, като: „Стига
бе!”, „Хайде спри, бе!”,
„Стига вече!”… Интересно
наистина откъде идваше
това отношение на хора,
чийто принос към асоциацията на сляпо-глухите се изразява единствено в това,
че членуват в нея, към човека, който я е създал, укрепил и вече 12 години я
води към нови и нови успехи единствено за тяхното
добруване. Можем да се
запитаме кой внушава подобно отношение към председателя на асоциацията?

признае, че отчетният доклад и програмата за работа
на
организацията
през
следващия мандат бяха
добре поднесени. Всичко е
казано и планувано точно,
докладът обхващаше различните дейности. Затова
пък протоколът от събранието, с който се запознах, не
беше пълен и подробен.
Той не отразяваше точно
обсъжданията и човек остава с впечатлението, че е
писан избирателно и, че в
него е влезнало само това,
което „трябва”. Липсваха
Самото събрание съ- важни и съществени факти
що не бе добре подготвено от изказванията на членои ръководено от председа- вете.
теля г-н Чернев. Такива
Призовавам новоизбелементарни неща за всяко рания РУС на едно от пъредно събрание, като избор вите си заседания да разгна комисии и ръководство леда в детайли цялостната
на събранието, трябваше работа в организацията и
да му се подсказват отстра- да вземе мерки за подобряни. Можем да очакваме да- ване на нейната дейност.
леч повече от Георги Чернев, който е човек с образоМаринка МАРИНОВА –
вание и не би трябвало тапредседател
кива неща да го препъват.
на КС на НАСГБ
Иначе трябва да се

В РО – Стара Загора:

„ДЕЙНОСТТА НИ ИЗЛИЗА ОТ ЛЕТАРГИЯТА”...
Досега дейността на
регионалната организация
на сляпо-глухите в Стара
Загора така и не се е появявала на страниците на списание „Звук и светлина”.
Пък и, общо взето, нямаше
какво толкова да се появи.
Ето обаче, че организацията ни излиза от летаргията
и вече в нея се усещат наченки на живот.
Радостно е, че скоро
след проведеното тук през
юли т.г. извънредно събрание за избор на ново ръководство – председател и
управителен съвет, придружаващото го напрежение
започна
постепенно
да
утихва и вече напълно изчезна. Можем да се похвалим, че, благодарение на
помощта на председателката на ТО на слепите в с. Богомилово Божанка Малева,
която с готовност ни пре-

В РО – Бургас:

достави техният клуб, вече
имаме местенце, където
можем да се събираме. И
така, всеки вторник и четвъртък от седмицата всички
с удоволствие ходим там,
за да получим полезна информация по най-различни
въпроси, да коментираме
станалите нови събития, да
послушаме хубава музика,
да се почерпим, да се посмеем – с една дума, да сме
заедно, да осмисляме живота си. Успяхме дори да отбележим участие и в Седмия национален празник на
специфичните възможности
на сляпо-глухите в Пловдив. Все още то беше
скромно, но ни даде възможност да почерпим опит
за бъдещата си дейност в
тази насока.
Благодарение на добри и съпричастни към нашите проблеми хора успяхме

за кратко време да съберем
дарителски средства, с които посрещнахме големият
християнски празник Успение Богородично. В ранния
преди обед на 15 август се
събрахме в центъра на с.
Богомилово и всички заедно отидохме да запалим по
свещичка за здраве в местната църква. След това,
както повелява традицията
на този ден, с удоволствие
и настроение седнахме да
се почерпим. Колко приятна
за нас бе изненадата, когато разбрахме, че заведението поема половината от
нашата сметка! Този жест
още веднъж ни увери, че не
трябва да губим надежда –
добрите хора съществуват,
трябва само човек да знае
как и къде да ги потърси.

Ангелина КРЪСТЕВА –
председател
на РО -Стара Загора

*****************
НА МУСАЛА…

Връх Мусала е найвисокият в България и
на Балканския полуостров - 2925,4 метра. Намира се в Рила планина, недалеч от известния курорт Боровец и на около
80 км от София.
На 16 юли т.г. с нощния влак в 22,15 от Бургас
потегли нашата 19-членна
група от СК ”Вая”, съставена от членове на организациите на слепите и сляпоглухите в морския град.
Членовете на сдружението

за спорт на слепи граждани
и техните придружители
слязоха на гара Костенец и
се придвижиха до Боровец
с микробус, а оттам до хижа
Ястребец – с лифта. От тук
започна трудният преход до
връх Мусала и до заслона
на хижа „Еверест”, където
бяхме посрещнати много
добре от хижарката Величка Белокапова.
Чувала съм, че случайни хора не ходят по планините и че точно тук, в по- вързват
най-истинските
доблачните висини се за- приятелства. С нас бе опит-
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ният планински водач и голям приятел на СК ”Вая”
Росен, който изцяло и всеотдайно пое грижи за безпроблемното ни придвижване, обучавайки ни в тънкостите на високопланинския
туризъм. И всичко това –
доброволно и безвъзмездно.
По пътеките на величествената Рила, редом с
нас крачеше и семейство
Юлияна и Румен Стефанови, а също и техните две
деца, които ни помагаха и
при изкачването на връх
Ботев през 2008 г. Към нашата група се присъединиха също Светла Ставратева
и Васил Димитров, инженер-конструктори по професия. За няколко часа Светла приспособи туристическата щека като бял бастун и
стана безупречен водач на
Светослав Димитров, който
е с почти нулево зрение.
Нейното планинско име е …
Мусала, тъй като вече за
седми път изкачва българския първенец. Тя бе и инициаторът на идеята всички
участници в покоряването

на Мусала на 18 юли 2009г.
да бъдат кръстени с планински имена. И се заредиха: Ботев, Еверест, Синаница, Амбарица, Бялата скала, Леденото езеро, Незабравка, Добрила…
От заслона до върха
се изкачихме за около час.
Лека умора и тревога от
доста трудния преход се
четеше по лицата ни, но няколко минути по-късно бяхме най-щастливите хора на
най-високата точка на Балканския полуостров. След
като преодоляхме и това
предизвикателство, всичко
наоколо изглеждаше още
по-красиво и вълнуващо. По
време на почивката на Мусала дори заговорихме за
следващото височинно покоряване – на Черни връх.
Тук имахме и една случайна среща, която дълбоко
ни развълнува – с българка,
омъжена за холандец. Те
бяха с трите си деца, от които най-малкото – на четири месеца. Майката го носеше на ръце и така бе достигнала до този връх, за да
закърми дъщеря си с вели-

чието, силата и красотата
на Мусала.
Туристическата секция
на СК “Вая” се занимава основно с изкачване на върхове и планински преходи. Винаги съм била убедена, че
проблемите със зрението
не могат да бъдат бариера
пред запалените туристи.
Стига да имат желание, да
са добре обучени и изключително дисциплинирани,
както и да имат сигурни водачи. Дисциплината е едно
от основните качества на
хората с нарушено зрение,
което им помага да водят
пълноценен живот. Доказаха го за пореден път покорителите на Мусала – на
възраст от 7 до 77 години –
с и без зрителни проблеми.
И след своето планинско
“кръщение” те вече мечтаят
за следващия връх. Защото, както пее Владимир Висоцки: “По-висок ще е само
върхът, който още не си покорил…”

Бинка Монева –
председател на ТО
на слепите в Бургас

*****************
В РО – Добрич:

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ТРИ ПРАЗНИКА НАВЕДНЪЖ
Три бяха поводите, които ни събраха
на 17 август в клуба на организацията ни –
да почетем по случай Голяма Богородица
своите именнички, 12-я рожден ден на Националната асоциация на сляпо-глухите в
България и рождения ден на нашия член,
основател на РО-Добрич Георги Тончев.
Сред нас носителките на името Мария, празнуващи тези дни имен ден, са пет:
Мария Паскалева, Мария Андреева, Марийка Атанасова, Мария Костова и Мария
Желева. Всички те получиха цветя и поже-
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лания за здраве и да са все така чаровни
като цветята.
Подобаващо отпразнувахме и рождения ден на НАСГБ. Председателката на
регионалната организация на асоциацията
Калинка Ковачева прочете поздравителен
адрес от кмета на община Добрич Детелина Николова, която сърдечно поздрави
всички спортисти и самодейци от организацията, представили се блестящо на празника на специфичните възможности на
сляпо-глухите в Пловдив.

Не забравихме да поздравим и на- и да ни весели със своя непресъхващ хушия приятел Георги Тончев, който навър- мор.
ши 74 г. Той е човек с голямо сърце, бивш
Празникът продължи с богата почерпспортист и самодеец, с чувство за хумор – ка, веселие и песни.
винаги душата на компанията. Пожелахме
му да бъде жив и здрав още дълги години

*******
ОЦЕНИХМЕ ТВОРЧЕСТВОТО НА РОДОПСКАТА ПОЕТЕСА
На 24 август клубът на сляпо-глухите
„Детелина” в областния град посрещна
много гости. Един от поводите за срещата
бе промоцията на стихосбирката на сляпоглухата поетеса от гр. Лъки Лушка Маджарова „С дух на птица”. С цялостното творчество на поетесата ни запозна Светла
Маринова. Тя изтъкна, че точно тази стихосбирка ни поднася една по-различна схема, говореща за разнообразни творчески
търсения. Авторката, в застъпените в нея
произведения, иска да обхване цялата заобикаляща я действителност в един широк
диапазон и да я пречупи през личната си
чувствителност. Лушка ратува за ведри човешки взаимоотношения, изчистени от груби нападки и безцеремонност. Присъстващите слушаха в захлас рецитала на Светла Маринова по стихове на авторката на
стихосбирката.
И още един приятен повод имаше за
нашата среща. Всички заедно отпразнувах-

ме рождения ден на нашата приятелка
Руска Иванова. Въпреки че е с увредени
слух и зрение,
тя е една от водещите състезателки от спортния ни клуб
„Устрем”, обича
поезията и сама
пише стихове.
Скромна, тиха,
обичаща
домашния уют, тя
е винаги готова
да помогне с
каквото може и
затова всички я
обичаме. Затова и искрено я поздравихме с празника,
поднесохме и много цветя и й пожелахме
дълги години живот и здраве, да се радва
на деца и внуци, да преодолява трудностите и да следва мечтите си.

*******
НА ГОСТИ У БАЧО ИЛИЯ
Връщайки се с автобуса от празника
но специфичните възможности в Пловдив,
се отбихме през къщата на нашия приятел,
член на асоциацията от с. Поповица, Илия
Гуделов, където трябваше да оставим нашия съсъдбеник от София Симеон Зарев.
Спряхме пред масивна двуетажна
постройка. По пътеката от входа навътре
минахме под свода на високите лози, с висящи едри гроздове. Отдясно се намираха
отлично поддържаните лехи на зеленчуковата градина на семейството, а по-надолу
– отрупаните с плод дървета на овощната
градина. Пред къщата бе лехата с най-

различни цветя. В дворче, оградено с
предпазна мрежа, се разхождаха десетина
кокошки и два петела. Фауната се допълваше от пет котета и красиво куче-пазач.
Съпругата на бай Илия, също със
зрителни увреждания, ни покани в хола на
втория етаж, където блестеше от чистота.
Пътуващите с нас зрящи хора не можеха
да си обяснят реда и чистотата, царящи в
този дом, обитаван от незрящи хора.
Домакините ни почерпиха богато, а ние им
разказахме за преминалия празник в Пловдив. Поздравихме ги с весели добруджански песни.
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УСИЛИЯТА НИ БЯХА ВЪЗНАГРАДЕНИ
Много труд и амбиция вложиха членовете на регионалната организация от
Добруджанската столица при подготовката
си за Седмия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите
в началото на август в Пловдив. Затова
сме толкова радостни, че положените усилия дадоха отлични резултати. В спортните състезания осемте ни представители –
Трифон Лазаров, Руска Ангелова, Марийка
Атанасова, Калинка Ковачева, Еленка Демирева, София Йорданова, Илия Костов и
Богдан Петров, извоюваха общо 17 медала
– 5 златни, 6 сребърни и 6 бронзови, за което сме им безкрайно благодарни. Във
фестивала на самодейците пък съставът
за изпълнение на стари градски песни с
ръководител Мария Паскалева спечели
златен медал. Такава бе наградата и за
рецитаторското дуо Светла Маринова и
Калинка
Ковачева
за
музикално-

поетичната композиция „Сърцето на Добруджа”, дуетът за народни песни Станчо
Станчев и Мария Андреева. Редица изпълнения бяха оценени със сребърни и
бронзови отличия.
За тези успехи трябва да благодарим от сърце и на Община Добрич за осигурения транспорт до Пловдив и обратно и
на шофьора Живко Илиев, който ни оказваше помощ навсякъде. Благодарни сме и на
ръководството на НАСГБ за перфектната
организация на това мащабно мероприятие.
Радостни сме, също така, че усилията и постиженията ни бяха оценени по достойнство и от обществеността на нашия
град. Гордеем се с поздравлението, което
получихме лично от кметицата на Община
Добрич за завоюваните в Пловдив отличия.

Уважаеми госпожи и господа,
Уважаема госпожо Ковачева,
За мен и за всички добричлии е чест да можем да изразим нашите поздравления за многобройните отличия, завоювани от Вас на VІІІ Държавно първенство по шах и VІІ държавно първенство по атлетически и физически дисциплини за
сляпо-глухи в Пловдив.
Гордея се, че за пореден път Вие успяхте да проявите непоколебимия си спортен дух и безспорни качества на победители и доказахте, че труд, талант и всеотдайност са в основата
на всеки успех и че волята и постоянството правят върховете
достижими.
Щастлива съм, че тук, в сърцето на Златна Добруджа, се
раждат личности, с които Добрич се гордее и служат за пример. Заредени с оптимизъм и ентусиазъм, изразяваме общата
си благодарност и удовлетвореност от Вашите успехи и споделяме надеждите и увереността си в бъдещите Ви постижения.
Детелина Николова кмет на Община град Добрич
13 август 2009 г.
Блокът за РО-Добрич подготви: Калинка КОВАЧЕВА
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В РО - Пловдив:

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА ЗА УСПЕХИТЕ
На 21 август членовете на спортен
клуб „Марица”, към РО – Пловдив, се събрахме да отпразнуваме отличното си представяне на Седмия национален празник на
НАСГБ. Пловдивчани бяха щастливи, че в
спортната надпревара успяха да се класират убедително на първо място, спечелвайки цели 614 точки.
Освен на спортните успехи, радвахме се и на постиженията на нашите самодейци и шахматисти. Приятно е, когато чуваш толкова често при награждаването,
името на град Пловдив. Гордеем се, че при
нас има толкова талантливи и всеотдайни
членове.
Председателят на ОСКСГ „Марица”
Кирил Дамянов се постара да награди доб-

В РО - Шумен:

рото представяне на участниците в спортните състезания с малко тържество, състояло се в Клуба на инвалида. За случая той
издейства като дарение от сладкарска верига „Неделя” голяма торта, на която стоеше надпис „Честито, шампиони!” Гръмнаха
и три бутилки шампанско.
Вечерта се събрахме в една от залите на Културния дом на ССБ, където бяха
наредени маси с подсигурена почерпка.
Обстановката бе задушевна, спокойна и
предразполагаща към песни и веселие. Нашите самодейци, които са и добри спортисти, можаха да попеят от сърце, да тропнат
хорце, да се завъртят в танци.
Снежана КИРЧЕВА

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

ГРУПА „ЕДЕЛВАЙС” НАВЪРТЯ ДВЕ ГОДИНИ
През август се навършиха две години от
създаването на група
„Еделвайс” при организацията на сляпоглухите. По този повод
на 26 август хората от
организацията посрещнаха в салона на читалище „Напредък” много
гости, а също и представителите на медиите – радио
„Шумен”, телевизия „Шумен”
и в. „Шуменска заря”. Празникът, с който едновременно се чества и 12годишнината на НАСГБ с
изнесена информация за
развитието на асоциацията
на сляпо-глухите, бе отбелязан с голям концерт на
групата – изпълнения на
стари градски и народни
песни.
Макар и кратък,
пътят за развитието на групата върви все нагоре, към

годишнина. Включи се и
в общинския преглед на
художествената самодейност.
Председателят на регионалната организация
Цвятко Найденов и ръководителката на групата Даниела Йорданова
духнаха двете свещички
нови и нови успехи. Едва на огромната и много красисъздадена, на Петия нацио- ва торта – дарение от маганален празник на специфич- зина на г-жа Портарска.
ните възможности на сляпоМероприятието проглухите в Добрич през 2007 дължи и с юбилеите на дваг. група „Еделвайс” завоюва ма члена на организацията за своите изпълнения брон- Маргарита Христова и Ахзов медал. На Първия евро- мед Шабан, навършващи
пейски празник на сляпо- съответно 50 и 70 години. и
глухите през миналата годи- рождените дни на 5 члена
на във Варна полученото за второто четиримесечие
отличие вече е със златен на годината. Юбилярите и
блясък. Група „Еделвайс” с рождениците получиха мноуспех участва и в юбилей- го цветя, подаръци и добри
ния концерт на Читалище пожелания.
„Напредък” в Шумен по слуЦвятко НАЙДЕНОВ
чай
неговата
140-
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В РО - София:

ИЗЛЕТ ДО ДИВОТИНСКИЯ МАНАСТИР
На 22 август 2009 г.
група от 17 сляпо-глухи от
РО - София и техни приятели направиха излет от столицата през град Банкя и
неговия квартал Михайлово
до Дивотинския манастир.
Трудните планински пътеки
не попречиха на Недялка
Русева, Богиня Тошева, Симеон Зарев, Станика Тошева, Диляна Йосифова и
всички останали участници
в похода да се насладят на
чистия планински въздух и
на омайните аромати на боровете и горските цветя.

Имаше излетници и на 10, и
на 90 години. Някои бяха и
със съпътстващи заболявания, но въпреки това успешно преодоляха всички препятствия.

но средище на просветата;
през осемнадесети век е
имало в него килийно училище; там се е отбивал и
Апостолът на свободата Васил Левски.

Когато отдъхваха под
приятните сенки на дърветата край манастира, след
като запалиха по свещичка
за здраве, те научиха и за
интересната история на манастира „Света Троица”
край село Дивотино, Пернишка област. Той е построен през 1046 година; през
петнадесети век е бил важ-

На връщане от манастира излетниците се отбиха в ръгби-клуб „При трапера” , където в приятна атмосфера край водоскока се
подкрепиха с освежаващи
напитки. На раздяла всички
си пожелаха и в бъдеще да
има такива излети.
Георги ЧЕРНЕВ

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ РАЗЛИЧНИТЕ. . .
На отчетно-изборното
събрание
на
РОДимитровград т.г. бях избран за председател на организацията, на мястото на
уважавания и обичан от
всички Георги Манчев, който
пожела да се оттегли по
здравословни причини. Съзнавам, че това е голяма отговорност за мен, като в същото време е и едно признание и придава на живота
ми нов смисъл. А за мен това е много важно, защото
показва, че борбата ми с неволите на живота не е останала без резултат, че постигнатото се забелязва от
околните.
ТАКА МЕ Е ОРИСАЛА
СЪДБАТА, ЧЕ ОТ РАННА
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ДА СЕ
СБЛЪСКАМ
С
НАЙ-

14

НЕПРИВЛЕКАТЕЛНОТО ЛИЦЕ НА ЖИВОТА. Родил съм
се с мускулна дистрофия
и вродена катаракта. Това
са тежки заболявания и за
възрастен човек, а какво
остава за едно дете, което
расте и не разбира защо е
по-различно от останалите, защо не може да тича
като тях, да участва в игрите им. Казвам се Георги
Йорданов и съм се родил
в с. Стралджа, Ямболско,
през 1970 г., но от 1977 г.
живея в Димитровград.
Естествено е, че при
моето състояние не можех
да се надявам на добро и
системно образование. Първи клас изкарах в санаториум за деца с увреждания в
Костенец, втори клас вече
бях в училището за слепи в

София, а през следващата
година се прибрах в Димит-

ровград и се записах в трети
клас – редовна паралелка.
Издържах обаче само две
седмици. Децата на тази
възраст са жестоки, те не
могат да осмислят трагедията на другите и тъй, като бях

непрекъснат обект на подигравки и обиди от тяхна страна, родителите ми се принудиха да ме преместят в помощното училище в града.
Там завърших осми клас.
След завършване на
основното си образование
реших да кандидатствам в
гимназията за деца с увреждания в Пловдив, където се
изучаваха различни занаяти. Аз се бях насочил към
обущарството, но не ме приеха, тъй като прецениха, че
изпаренията на обущарското лепило са противопоказни за мен. И ТАКА, ОЩЕ ЕДВА НАВЛЯЗЪЛ В ЮНОШЕСТВОТО, БЯХ ПРИНУДЕН ДА
СИ ОСТАНА В КЪЩИ СЪС
СТАТУТ НА ПЕНСИОНЕР.
Разбира се, това положение не ме задоволяваше
и непрекъснато мислех и
търсех начини да променям
в положителна насока живота си, да придобивам нови
знания и умения, които да
ми позволяват да се реализирам, да общувам поактивно с хората, да осъществявам контакти и да
мечтая.
През 1995 г. за три месеца бях в Рехабилитационния център на ССБ в Пловдив, след което идвах всяка
година и изучавах боравенето с компютър, учих се на
мобилност и провеждах зрителна рехабилитация. Времето, прекарано в града под
тепетата ми беше страшно
полезно, тук научих много
неща. За съжаление в къщи
нямах компютър и не можех
да използвам пълноценно
наученото /такъв си взех едва преди две години/, но все
пак усвоените умения в
Пловдив ме направиха далеч по-уверен и самостояте-

лен. Родителите ми заминаха на работа в чужбина, а
сестра ми живееше със семейството си отделно /сега
е в Гърция/, но това не ми
пречи да се грижа за себе
си, да си водя домакинството, дори да отглеждам зеленчуци в градината, въпреки че слухът ми е увреден
45%, лявото око – 65%
(коригирам го с леща), а
дясното – 80%.
През последните две
години, откакто притежавам
собствен компютър, светът
до голяма степен се отвори
за мен. СТАРАЯ СЕ НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМ И ДА СТАВАМ
ПО-ДОБЪР. Ползвам Интернет, запознавам се с нови
хора и по скайпа вода активна кореспонденция с близки
и далечни приятели. С една
дума, старая се да живея
интересно. В този смисъл
съм много благодарен и на
НАСГБ, в рехабилитационния център на която бях два
пъти – през 2007 и 2008 г.,
за да усъвършенствам компютърните си умения.
Членувам в Съюза на
слепите в България от 1988
г., а в асоциацията на сляпоглухите - от самото създаване на регионалната организация
в
Димитровград/
отначало беше в Хасково/
преди седем години. Сега
мислите и стремежите ми до
голяма степен са насочени
към това, да оправдая доверието за избирането ми за
председател на РО. ИСКАМ
ДА ПРОДЪЛЖА ТРАДИЦИЯТА, СЪЗДАДЕНА ОТ МОИТЕ
ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ,
ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА СЕ
РАЗВИВА И ДА ВЪРВИ
НАПРЕД, да решаваме успешно задачите пред нас,

да издирваме и привличаме
в редиците си нови хора със
зрителни и слухови увреждания, да им помагаме и облекчаваме живота им. Разчитам на помощта на ръководството на асоциацията, а
също и на досегашния председател г-н Манчев, който
ме увери, че ще бъде винаги
на мое разположение със
съветите си при вземането
на важни решения.
А иначе животът – добър или лош, си тече. КАТО
ПРИ ВСЕКИ ЧОВЕК И НА
МЕН МИ СЕ ИСКА ДА СИ
НАМЕРЯ
ПОДХОДЯЩА
ДРУГАРКА В ЖИВОТА и не
губя надежда, че това един
ден ще стане. Опитвам се
да осъществя тази си мечта
и по скайпа, и чрез познати
и кой знае, току виж нещо се
получило. Макар и рядко,
когато съм в настроение,
предимно вечер, пиша стихове – най-вече за любов.
Миналата година, по
линия на католишката църква, бях в Италия. Имах възможност да се запозная с
грижите, които се полагат
там за хората с увреждания.
НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ
СА ОТ НАС – КАТО СЪПРИЧАСТНОСТ, КАТО УВАЖЕНИЕ, КАТО СТРЕМЕЖ
ДА СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ВСИЧКИ ДА СА ПРИЯТЕЛИ. За съжаление у нас
това се случва рядко. И си
мисля, колко ние, хората с
увреждания у нас, сме в
страни от обществото, колко
малко ни познават околните
като хора, като характери,
като това, което всеки от нас
носи у себе си. Затова моят
девиз е: „Не пренебрегвай
човека, само защото е поразличен, а му дай възможност да се докаже!”.
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ЛУИ БРАЙЛ – БЛАГОДЕТЕЛЯТ НА НЕЗРЯЩИТЕ
-документален очерк/първа част/
Тази
година
Франция
отбелязва
200-годишнината на Луи Брайл. Събитието
обаче се празнува по целия свят. И макар мнозина да знаят, че слепите имат свой начин за
четене и писане, малцина лично са виждали
текст, написан „на брайл”, а още по-малко са
тези, които знаят нещо за личността, живота и делото на Луи Брайл. Настоящият очерк
е предназначен да запълни тази празнина: да
изясни кой е Луи Брайл, какво и как е направил и
защо то е толкова важно за слепите от Москва до Сидни и от Лос Анджелис до Токио.
КУПВРЕЙ
Купврей е на 35 км от Париж. Равнината разстила до хоризонта необятните си
поля, по които през август слънцето позлатява узрелите и натежали жита на Ла Бри.
Необезпокоявани, стадата мирно хрупат по
зелените пасища. В противоположност на
равнините, на слизане към селото, се откриват леко заоблени хълмове, по които са
накацали старомодни къщички, а над всички тях се извисява замъкът на принцовете
Роан. По-надолу, сред потънала в растителност долина, каналът Шалифер тече
към криволичещата Марна. Това е Ил дьо
Франс – вълшебство от гори, вода и небе.
Купврей запазва и до днес живописния си облик на голямо село от миналото –
с площада и старата чешма за добитък,
сивите къщи, с олющена от времето мазилка, обраслите с мъх покриви, откъдето
надничат характерните селски мансарди.
По стръмната улица “Сент Дени”, която тук
наричат “Ла туарт”, през Купврей-Ба, се
стига до стария път де Бют, където се намира родният дом на Луи Брайл. Къщата е
в края на улица Брайл, както местните хора някога са я наричали – голяма, стабилна селска постройка от камък и кирпич. Кафяви прозорци с малки стъкла, дъбови
врати с изкусно изработен обков, голям
покрив с огромен, вече напукан комин. Къщата е собственост на Общината и е пре-
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върната в музей, който се поддържа от
Световния съвет за благополучие на слепите. Тук могат да се видят документите за
живота на Луи Брайл и многобройните приложения на великото му изобретение.
СЕМЕЙСТВОТО
Повече от век в семейство Брайл
седларският занаят се предава от баща на
син. Дядото на Луи идва в Купврей през
1740 г. Жени се за дъщерята на майстораседлар Анвий и наследява занаята му. Луи
Брайл е роден на 4 януари 1809 г., в семейството на Симон и Моника Брайл. Той е
най-малкото, четвърто дете. Баща му тогава е на 45 г. „Той ще бъде другарят ми на
старини”, казва седларят за сина си. По
стар обичай 4 дни по-късно кръщават Луи.
Липсата на хигиена в селата тогава е причина за висока детска смъртност и семейство Брайл вече е преживяло такава мъка.
ИНЦИДЕНТЪТ
Стара работна маса, груб селски стол,
постaвка за хамути, принадлежности за
оседлаване – това е седларското ателие,
където бащата на Луи изработва хамути за
френската армия. Върху работната маса
са разхвърляни безброй инструменти със
странни форми – тънки източени шила, остри като бръснач седларски ножове.
Един ден тригодишният Луи се изплъзва от

погледа на родителите си и грабва парче
кожа и един остър нож от тезгяха. Но кожата е твърда и не се поддава лесно. Ръцете
се свиват и изведнъж изплъзналият се нож
попада право в окото на Луи. Лекарските
грижи не помагат. След няколко месеца се
инфектира по симпатия и другото око и на
петгодишна възраст Луи Брайл е в плен на
вечната нощ.
Нещастието, както за малкия
Луи, така и за близките му е огромно. Но
той намира неподозирани за крехката му
психика сили да преодолее сполетялата го
беда. Нито за миг не се затваря в себе си,
проявява интерес към всичко наоколо и с
течение на времето възобновява връзките
си с външния свят. Помага и на баща си –
през зимата, седнал в голяма обща стая,
където цепениците пламтят в камината,
той събира ресни за хамутите.
ОКУПАЦИЯТА
През 1814 г. в къщата отекват непознати стъпки. Гласовете, които детето не
разбира, крещят заповеднически. Баща му
трябва да даде квартира на няколко войника от руската царска армия, която заема
Франция след разгрома на Наполеон.
По цели дни движението в бащиното
ателие не спира. Кавалеристите носят за
поправка сбруи, хамути, ремъци. След двегодишна окупация, чуждите войски напускат страната. Луи е на седем години. В ателието на седларя отново се възцарява някогашната тишина, спокойният ритъм на
селския живот. Дните на Луи се запълват
от училището и заниманията с бащата.
УЧИЛИЩЕТО
Когато достига училищна възраст – 7
г., родителите на Луи го поверяват на Антон Бешре, купрвейският учител. Луи е внимателен и прилежен ученик, отличава се с
необикновена памет и жив ум, но обучението му се свежда единствено до слушане и
запомняне на казаното от учителя. Един
седлар в Шеси, който добре познавал семейство Брайл, разказва, че бащата на Луи
измислил удивителен метод: върху една
дъсчица той забивал гвоздейчета за тапициране в определена последователност,
очертавайки формата на буквите, след ко-

ето детето търпеливо разгадавало азбуката на виждащите.
КРАЛСКИЯТ ИНСТИТУТ
В продължение на 2 г. Луи посещава
селското училище, като същевременно работи в работилницата на баща си. През
1819 г. в Купврей пристига писмо от доктор
Гийе – директор на националния кралски
институт за слепи деца. Институтът е открит преди 30 г. – през 1790 г., от Валентин
Аюи и е единственото училище за слепи
деца във Франция. Молбата на Луи е разгледана от училищния съвет, който е благосклонен и му е отпусната стипендия.
На 15 февруари сутринта дилижансът на Мо отнася десетгодишното момче
към Париж. Там той е любознателен и прилежен ученик. Овладява знания по всички
предмети, включително и музика, изучава
и занаятите, които се практикуват в института. Удава му се математиката, научава
се да свири на орган. В института се преподава по метода на Валентин Аюи. Книгите
и учебниците са много малко, отпечатани
са на латиница с изпъкнали букви. Недостатъкът им е не само в големия обем и че
справянето със сложните знаци е трудно и
четенето върви много бавно, но и в това,
че никой от учениците не може да пише самостоятелно с тези букви. Луи жадува да
получава повече знания по всички науки,
да чете много книги, да изучава музика.
По това време при директора на института се появява армейският офицер от
армията на Наполеон, капитан Шарл Барбие дьо Ла Сер. Той вече е предлагал на
военното министерство свое изобретение
– кодирано писмо за четене на текстове и
заповеди при пълна тъмнина, за да не се
ориентира противникът по запалените факли. Писмото е съставено от релефни точки, съобразени с реда на латинската азбука. То обаче няма практическо значение,
защото е трудно усвоимо от войниците и
бива отхвърлено от френските власти.
Опитът слепите ученици да го разпознават
също пропада. Но злополучното изобретение се оказва история с продължение.

Боряна ВЕСЕЛИНОВА
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ОПРЕДЕЛИХА ЛАУРЕАТИТЕ НА КОНКУРСА
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ПОЕТИ „МОРЕТО И ЛЮБОВТА”
Неотдавна приключи поетичния конкурс на клуба на сляпо-глухите поети към
НАСГБ „Вдъхновение” на тема „Морето и
любовта”. Поводът за него е 12-ят рожден
ден на НАСГБ и 4 годишнината от основаването на клуба. Конкурсът се осъществи
със съдействието и на Община Добрич, която спонсорира част от наградите.
След като разгледаха изпратените от
сляпо-глухите поети по три стихотворения
по темата, журито, в състав: председател Петранка Ложкова – поетеса и журналистка
и членове Сашо Серафимов – секретар на
народно читалище „Йордан Йовков” в Добрич и Камелия Койчева – зам. кмет на Община Добрич, определи следното класиране.
Първо място се дава на Костадин
Папазов от РО-Стамболийски за стихотворението му „Към морето”.
Втора позиция заема Георги Чернев
от РО-София за стихотворението
„Послание”.
На трето място е класирана Калинка
Ковачева от РО-Добрич за стихотворението „Влюбена жена”.

Поощрителни награди получиха авторите Лушка Маджарова от РО-Асеновград
за „Сърце до сърце”, Димитър Грудев от
РО-Варна за „Съмнение” и Ася Бурова от
РО-Пловдив за „На море”. С награди от
Община Добрич бяха удостоени и авторите
Аврам Аврамов от РО-Велико Търново, Георги Йорданов от РО-Димитровград, Кирил
Дамянов от РО-Пловдив, Панайот Димитров от РО-Русе, Станчо Добрев от РОВарна и Светла Маринова от РО-Добрич.
На лауреатите бяха определени следните награди: За първо място – комплект
олекотени завивки, две книги и грамота. За
второ място – радио, две книги и грамота.
За трето място – козметика, две книги и
грамота. Поощрителните награди за всеки
са албум, папка за стихове и грамота, а
наградените от общината получават папка
за стихове и една книга.
През декември т.г. ще бъде издаден
сборник със стиховете от конкурса.
На вниманието на читателите предоставяме стихотворението, класирано на
първо място.

КЪМ МОРЕТО
При тебе с охота съм спирал
и в мрачни, и в слънчеви дни,
и там от брега съм съзирал
хорото на твойте вълни
и поздрав е носил зефирът
от близки задморски страни.

Море, ти разляно, нестройно
и с тихи, и с бурни води,
веднъж огледално, спокойно,
друг път със разбити гърди –
все пак си за обич достойно
и в радости, тъй и в беди.

Аз помня: далеч в синевите
усмихнато слънцето гледа,
а долу с решимост в очите
рой чайки прелитат в безреда,
те слизат, докосват вълните,
следа там оставили бледа.

За среща голяма отново
едва ли ще дойде часът,
но пречките и да растат,
сърцето и днес е готово
след път минат, дълъг, нелесен
да слуша с жар твоята песен.
Костадин ПАПАЗОВ
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ОГНИЩЕ НА РОДОЛЮБИЕ И ДУХОВНОСТ
Народно читалище „Напредък” в Шумен – на 140 години.
На 15 август, Голяма Богородица, в
далечната 1869 г., след църковна служба и
тържествен водосвет, видният ни съгражданин Илия Р. Блъсков провъзгласява създаването на читалище „Напредък” в Шумен. Идеята е узряла сред родолюбиви
шуменци с цел духовното израстване на
хората от града и подпомагане на бедните
ученици.
140 години покъсно, четейки пожълтелите страници от спомените на
Блъсков, ние пазим
в сърцата си благодарност към неговия
родолюбив
жест. Хората, подготвили създаването на това просветно огнище, са и Васил Балтаджиев, Никола Бацаров, Вълчо
Байнов, братята Иван, Алеко и Христо Герджикови, Иван Сакъзов, Никола Желязков.
През 1870 г. читалището се пренася в
собствена новопостроена сграда. За времето преди Освобождението тя е била
най-голямата и удобна постройка за тази
цел в страната.
Читалище „Напредък” държи палмата
на първенството и в други отношения. От
1953 г., под ръководството на музикалния
педагог Илия Антонов, тук е създаден първия в страната народен хор. През 1959 г.
пък към читалището е създаден и оркестър, отново под диригентството на Илия
Антонов.
Днес НЧ „Напредък” поддържа създаваните през десетилетията традиции, но
търси и нови форми и подходи за утвърждаването си като притегателен център за
шуменци в една динамична съвременна
среда. Днес тук творят и репетират
„Роберта балет” с ръководител Роберта
Джурова, ВТ „Славейчета” /за детски и
фолклорни песни/, ТФ „Европа” /за ирландски танци и танци от други европейски
страни/, клуб „”Българка” /за автентични

национални шевици/, клуб „Здравец” /на
пенсионирани детски учителки/, клуб
„Шуменски поети с китари”, школа за латино-танци, курсове по английски език и, заедно с другите, - групата за стари градски
песни „Еделвайс” на РО на сляпо-глухите в
града.
През 2005 г. НЧ „Напредък” получи
покана от Българския културен институт в Будапеща да
гостува с изложба
на шевици. Повече
от 2 седмици изложбената зала в града
край Дунав се топлеше от багрите на
българските везби и
будеше възхищението на унгарските
ценители на това
изкуство.
Важен момент от развитието на читалището е библиотеката, която има завиден
фонд от около 12 000 тома, в т.ч. и значителен брой ценни старинни издания. Този
фонд непрекъснато се обновява и допълва, като се поддържа и дарителската традиция от времето на „Златната книга на
дарителите”
В читалище „Напредък” творят хора,
които не жалят време и не губят желание
да разпалват искрата на дарбите в пламък,
въпреки сравнително ограничената площ
за репетиции и изява и камерния състав на
екипа. Доказателство за това е фактът, че
само през 2008 г. в читалището са се изявили 459 участници и 3077 души са споделили радостта от постиженията им.
Така, 140 години след създаването му
от
родолюбиви
шуменци,
читалище
„Напредък” продължава да бъде институция, която запазва достойно място в духовния живот на града и е част от визитката
му на една от културните столици на България.

Цвятко НАЙДЕНОВ
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ЧОРБА ОТ АГНЕШКИ ЧРЕВЦА
/предложение на Илия Костов от с. Дончево, Добричко/
Продукти: 400 гр. агнешки чревца, 100 гр. пресен лук, 15 гр. сол, 25 гр. брашно, 75
гр. краве масло, джоджен.
Начин на приготвяне: Плитка от агнешки чревца се измива добре и се пуска в
малко вряла вода, в която те се държат до побеляване. Водата се излива, а чревцата
се нарязват на дребно. Пресният лук и чесънът, нарязани на ситно, се запържват леко с
краве масло до зачервяване. Прибавят се нарязаните чревца, брашното, разбъркват се
и се налива вода. Чорбата се посолява и се оставя да поври. Накрая се поръсва с джоджен.

ГРАДИНАРСКА СУПА
/ предложение на Светла Маринова от Добрич/
Продукти: 1 глава лук, ½ глава целина, 2 моркова, ¼ част от малка зелка, 2-3 картофа, 2 чушки /може да се използва замразен зеленчуков микс/, 4-5 с.л. олио, 1 ч.л. червен пипер, кубче зеленчуков бульон, 50 гр. сирене, сол и магданоз на вкус, прясно мляко.
Начин на приготвяне: В мазнината се задушават ситно нарязаните лук и чушки,
поръсват се с червен пипер и се долива 2 л. вода. Щом заври, се пуска зеленчуковият
бульон и останалите зеленчуци без картофите и магданоза. Когато зеленчуците омекнат, се добавят нарязаните на кубчета картофи. Супата се доварява, опитва се на сол и
се застройва с размитото във вряло мляко сирене. При сервиране, супата се поръсва с
червен пипер и магданоз.

ПЕЧЕНА ДРЕБНА РИБА
/предложение на Митър Петров от Каварна/
Продукти: Килограм – килограм и половина риба, но по-едра от хамсия, галета или
сух хляб, оцет, чесън, олио.
Начин на приготвяне: Рибата се почиства от вътрешностите и гръбнака. Сухият
хляб се смила, смесва се с няколко скилидки чесън, а после с оцет и олио. Тавичката се
намазва с олио и се поставя хартия за печене. Рибките се нареждат на два реда, като
се поръсват със сместа след всеки ред. Пече се 20 мин.

ПЕЧЕНИ КАРТОФИ НА ФУРНА
/предложение на Аврам Аврамов от Велико Търново/
Продукти: Половин килограм картофи, 1 кубче бульон от гъби, половин чаша вода,
2-3 с.л. олио.
Начин на приготвяне: Картофите, без да се белят, се измиват добре, разрязват се
през средата на две и се захлупват с отрязаната част надолу в тавичка. Бульонът се
разтваря във водата, добавя се олиото и се излива в тавичката. Пече се в загрята фурна до изпичане на картофите. Вкусно и евтино!
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ГЪБЕН СОС
/предложение на Върбинка Станкова от Шумен/
Продукти: 100 гр. гъби, 50 мл. олио, 20 гр. брашно, 2 с.л. соев сос, 0,5 л. пикантина,
черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Запържваме гъбите, нарязани на лентички или на парченца,
в олиото, след което прибавяме 2 с.л. брашно и запържваме до златисто. Наливаме една чаша студена вода, да поври малко.
Така приготвен, гъбеният сос се ползва за подправка на свински котлети, шницели
и най-различни други вкусотии.

ПЛАКИЯ ОТ ПАТЛАДЖАНИ
/ предложение на Веселка Бърсанова от Каварна/
Продукти: 4 глави лук, 6 пиперки, 3 патладжана, 2 глави чесън, половин връзка
магданоз, сол, червен пипер, 5 с.л. олио, 4 домата.
Начин на приготвяне: Измитите и обелени патладжани режем на кубчета. Осоляваме ги и оставяме да си отцедят. Нарязваме на ситно лука, чесъна и пиперките и ги
объркваме с патладжаните. Посоляваме ги и поръсваме с червен пипер. Редим в пръстен съд – ред смес на патладжани, лук, пиперки и чесън, ред домати на колелца. Заливаме с чаша топла вода и печем в умерена фурна при 180 градуса. Накрая поръсваме с
магданоз.

НАЛОЖЕНА БАНИЦА
/предложение на Иванка Костова от Бургас/
Продукти: 1 пакет кори, 3 кренвирша, нарязани на ситно, 200 гр. нарязан на ситно
кашкавал, 200 гр. надробено сирене, 200 гр. извара, 2 сурови чушки, нарязани на ситно,
половин кофичка маргарин. По желание плънката може да се поръси с шарена сол.
Начин на приготвяне: От наситнените продукти се приготвя плънката. В намазнена обилно с олио тава се поставят три кори, поръсват се от плънката и така през три кори, докато плънката свърши. Пече се при умерена температура.

ПЪРЖЕНКИ СЪС СИРЕНЕ
/ предложение на Янко Стайков от Шумен/
Продукти: 6 белтъка, 120 гр. настъргано сирене, 1 жълтък, галета, черен пипер,
сол, олио.
Начин на приготвяне: Разбиване леко подсолените белтъци на твърд сняг, прибавяме сиренето и черния пипер. Правим малки топчета, овалваме ги в галета, след това в
разбит жълтък и отново в галета. Пържим до пожълтяване в голямо количество олио.
Поднасяме пърженките много горещи.

ЩРУДЕЛ
/предложение на Анка Радева от Добрич/
Продукти: 1 пакет кори за баница, 2 кг. ябълки, 200 мл. олио, 200 г. орехови ядки,
канела, 1 ч.ч. захар, 100 гр. галета, пудра захар.
Начин на приготвяне: Обелваме и настъргваме ябълките. Оцеждаме ги от сока.
Смесваме ореховите ядки, галетата, захарта и канелата. Всяка кора се поръсва с олио и
плънка. Навива се на руло и се реди в намаслена тава във вид на охлюв, може и по дължина. Намазва се отгоре с олио и се нарязва. Пече се в загрята до 180 градуса фурна.
Когато изстине, се поръсва с пудра захар.
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ДА ОСВЕЖИМ УМОРЕНОТО ЛИЦЕ
Умората винаги се отразява на лицето, особено ако не сте вече на 20 или 25
години. Най-добре е вечер да си лягате преди 23 часа, но не всяка домакиня или
работеща жена може да си позволи това. Ето няколко съвета, към които парижанките стриктно се придържат:
Сутрин, след като станете от леглото, отделете десет минути за гимнастика, независимо какви упражнения. Важното е да раздвижите и усилите кръвообръщението в тялото. След това набързо вземете душ.
Мийте се с омекотяващ лосион за почистване на кожата и изтрийте лицето с тонизиращ лосион, който не съдържа алкохол. Него може да съхранявате в хладилника. Тампончето, напоено в студения лосион и прокарано през лицето, веднага ще ви освежи, кожата ще порозовее и изпъне.
Направете си десетминутна освежаваща маска на лицето. Ако кожата е суха, след
маската нанесете овлажняващ крем.
Ако се събудите с подпухнали очи, затворете ги и поставете върху миглите изстудени торбички за 2-3 минути. След като измиете лицето си, около очите нанесете малко
лек желеобразен препарат за изглаждане на бръчките. Избягвайте мазните питателни
кремове – те увеличават подутините под очите.
За да изглеждате по-загадъчни, французойките нарочно си слагат под очите тъмни
кръгове. А ако нямат естествени тъмни кръгове, специално ги рисуват с молив за мигли.

ДОМАШНИ РЕЦЕПТИ В ГРИЖИТЕ ЗА КОСАТА
Измиване с кисело мляко:
Старо народно средство е миенето на косата с кисело мляко. Още от древността
много народи са използвали за тази цел млечно-киселите продукти. Те създават мазен
слой, който защитава косата от някои нежелани влияния при разтварянето на сапуна
във водата. Обилно намазвате косата с кисело мляко, отгоре слагате найлон, а върху
него хавлиена кърпа. След 25-30 мин. измивате с шампоан. Изплаквате добра с чиста
вода, а след нея – с подкиселена /сок о 1 лимон на 2 л. вода/.
Измиване на суха коса с яйце:
Ако косата ви е суха и лесно се чупи, много полезно е да се мие с яйце, тъй като то
съдържа лецитин и почти всички аминокиселини, които предпазват косата и премахват
пърхота.
Обикновено се използва цялото яйце. Разбивате белтъка и жълтъка добре с малко
топла вода. Изливате пяната върху предварително намокрената коса и я измивате без
сапун. Изплаквате добре косата с топла вода, а после с подкиселена. Много полезно е
изплакването с билки.
Измиване на косата с коприва:
Сто грама прясна или суха коприва заливате с 1 л. вода. Прибавяте 500 мл. Оцет,
варите течността на бавен огън 30 мин. и прецеждате. На леген вода добавете 2-3 чаши
от отварата. Измивате главата без сапун или шампоан, най-добре преди лягане. След
като изсъхне, връзвате кърпа.
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КОНТРОЛ
Аристократ заминава на сафари и дава наставления на иконома си:
- Филип, ще отсъствам около две седмици. Оставям къщата изцяло на твоите грижи. Дръж всичко под контрол.
- Да, господине, не се безпокойте, ще се грижа за всичко.
След около седмица намира там някъде в пущинака телефон и звъни на иконома
си:
- Филип, как е положението? Всичко наред ли е?
- Да, господине, всичко е под контрол, само дето счупих дръжката на лопатата.
- Каква лопата? Какви ми ги разправяш? И как можеш да счупиш дръжката на някаква си лопата?..
- Съжалявам много, господине. Случи се докато погребвах любимото Ви куче.
- Какво??? Кучето ми е умряло? Как е могло да стане това?
- Ами скочи в басейна и умря.
- Но лабрадорите са отлични плувци.
- Когато скочи, басейнът беше празен.
- Как така, нали го напълнихме, когато тръгвах?
- Да, но водата я източиха пожарникарите, когато гасяха горящата Ви къща.
- Къщата ми е изгоряла??? Но как, по дяволите?…
- Падна свещта, която стоеше на ковчега на майка Ви.
- Какво??? И мама ли е умряла?..
- Ами, горката, сърцето й не издържа като влезе в стаята на жена Ви и я завари в
леглото с най-добрия Ви приятел…
ВИЕ ЛУДИ ЛИ СТЕ?
Питат отявлен левскар:
- Я кажи, ти „Левски” ли обичаш повече, или жена си?
Онзи ги гледа в недоумение.
- Вие луди ли сте, бе! Че аз и ЦСКА обичам повече от жена си.
ПОЧТИ БЕЗ РАЗЛИКА…
Питат радио Ереван:
- Има ли разлика между капитализма, като обществена система въобще и конкретно българския капитализъм?
Радио Ереван отговаря:
- То е все едно да питате има ли разлика между обикновения стол и електрическия стол.
МОЖЕШ ДА ГО СКЪСАШ…
На раздяла проститутка пита клиента:
- Ти всъщност проверен ли си за СПИН?
- О да, неотдавна, имам даже документ!
- Е, вече можеш да го скъсаш…
МЕЖДУ ДРУГАРИ ПО МАСА
- Пешо, я си помисли, ако можеш да избираш, кое би предпочел – да си болен от
Алцхаймер или от Паркинсон.
- Та какво има да мисля? Разбира се, че от Алцхаймер.
- И защо?
- Ами по-добре да не помня какво съм пил, отколкото да го разливам…
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ХАЙДЕ ДА ПОМИСЛИМ
Задача 1:
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА
Всички джуджета са облечени в различни по цвят дрехи. През всеки ден от седмицата по едно джудже помага на Снежанка. Всяко джудже има любимо цвете и отглежда
различно животно.
Като имате предвид че:
1. Кико дежури в събота и има таралеж.
2. Коко обича лалета и има куче.
3. Любими цветя на Кито са маргаритките.
4. Кото отглежда хамстер и дежури в четвъртък.
5. Тото е почитател на розите, а Токо - на маковете.
6. Този, който дежури в четвъртък, харесва теменужки.
7. Тико не сваля любимата си шапка, дори когато се занимава с любимото си канарче.
8. Собственикът на куче ходи със снежнобели дрехи.
9. Любителят на лилиите има канарче и носи зелен панталон.
10. Незабравките са любимо цвете на джуджето, което носи кафяви дрехи.
11. Лилиите са любимо цвете на този, който дежури във вторник.
12. Токо дежури в сряда, а джуджето с червени дрехи - в четвъртък.
13. Собственикът на куче дежури в понеделник.
14. Дежурният в сряда има аквариум с рибки.
15. Джуджето с черната шапка обича рибките.
16. Джуджето, което не отглежда маргаритки, има котка и дежури в петък.
17. Джуджето, облечено в жълто, отглежда заек.
18. Джуджето със сини дрехи дежури в петък.
Кой дежури в неделя?
В неделя дежури джуджето, което е облечено в жълто,
отглежда заек и обича маргаритки – Кито.

Отговор:

Задача 2:
КОЙ ЛЪЖЕ?
Виктор, Крум, Тодор и Пламен играли на футбол и счупили прозорец. Учениците
казали: Виктор: “Тодор или Пламен счупиха стъклото”. Крум: “Пламен счупи стъклото”.
Тодор: “Аз не съм счупил стъклото”. Пламен: “Аз не съм счупил стъклото”. Ако трима от
тях казват истината, стъклото е счупено от кого?
Стъклото е счупил Пламен

Отговор:

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ
ДВА РЕЗЕРВНИ ЦИЛИНДЪРА
По време на Първата световна война Йосиф Салватор, племенник на императора,
бил назначен за генерален инспектор на военновъздушните сили на Австро-Унгария.
Веднъж той посетил един завод, в който известният Фердинанд Порше изпробвал първия си шестцилиндров авиодвигател. Ерцхерцог Салватор дълго гледал как работи Порше и след това попитал:
- Кажете, тези двигател четиритактов ли е?
- Да - отговорил му Порше.
- А защо тогава има шест цилиндъра?
Порше намигнал на приятелите си и много сериозно казал:
- Четирите работят, а два са резервни.
- Ах, да! - възкликнал ерцхерцогът. — Как не можах да се сетя веднага.
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