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Приоритети
Проект bg051po001 – 7.0.01 – 0127 – с0001  „анализ и прилагане на модели за обучение  на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната социална интеграция
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 Международната конференция 21-23.05.2013 г., гр. Пловдив, на тема „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“
Доклад на тема: „От мечта към реалност – правата на сляпо-глухите и отговорностите на обществото”.
  1. Имам чувството, че не беше толкова отдавна (19 век), когато сляпо-глухите хора бяха разглеждани като принадлежащи към такова тежко увреждане, което ги прави неподходящи за образование, интелектуално или личностно развитие. Те бяха уподобявани като наполовина растения и наполовина животни.
  2. И с появата в средата и края на 19 век в САЩ на такива хора, като Лора Бриджмън и Хелън Келър, техните талантливи учители и асистенти дават старт на постепенната промяна на отношението на обществото спрямо сляпо-глухите хора, когато другите хора започнаха да вярват в способностите, които сляпо-глухите притежават. Хелън Келър трябва да се счита като първия човек, който чрез своите социални и литературни дейности, показа неограничените възможности на сляпо-глухите, които с добро (специално) обучение и с (специално) асистиране, могат да получат добро образование.
  3. Живият пример на Хелън Келър, въздейства на появата и в други страни на специално обучени и социално активни сляпо-глухи хора, като Олга Скороходова в Русия, Сабина Сантили в Италия, Джанет Скахил в Нова Зеландия и много други. 
  4. Трябва също да имаме в предвид това, че с развитието на специалното образование за сляпо-глухи, системата за рехабилитация за хора с придобита сляпо-глухота, също започна да се развива. Много от тези хора са водили активен социален живот. Примери за такива хора са Йоланда Родригез от Колумбия, Артур Скулторп и Патрик Мърфи от Англия, Стиг Олсън от Швеция.
  5. Когато се появили организациите на сляпо-глухите хора, движението на сляпо-глухите започва да привлича по-ефективно вниманието на обществеността към проблемите на хората със сляпо-глухота и нейната отговорност за представянето правата на сляпо-глухите и тяхното пълно включване в обществото. Процесът на „взаимно проникване” между света на зрящите и чуващи хора от една страна и света на сляпо-глухите хора от друга, доразвива естествения стремеж към хармонично съществуване и се постига по-добро взаимно разбирателство.
   6. Като резултат от споменатия процес, сляпо-глухите хора имат желание и мечтаят за промяна в отношението на правителствата и на околните, спрямо техните нужди и потребности и обществото да има желание и да търси възможности да повлияе на правителствата, национални и международни организации да създадат политически и социални условия за включване на сляпо-глухите хора и хора с други увреждания в социалния живот: поява на различни международни инициативи, споразумения, документи като например Стандартни правила за равнопоставеност на възможностите за хора с увреждания на ООН, Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, Декларацията за правата на хората със сляпо-глухота (приета от Европейския парламент през 2004 г.) и т.н.
  7. Новата генерация от сляпо-глухи ръководители и активисти (Лекс Грандия, Ян Якеш, Геир Йенсен, Димитър Парапанов, Даниел Алварез Рейес, Анджела Пимпинела, Саня Тарцай, Джули Рана и много други), правят възможно мечтите и желанията на сляпо-глухите хора да се превърнат в реалност.
  8. Разбира се, не всички проблеми на сляпо-глухите хора са решени. Все още имаме различни форми на неравнопоставеност сред сляпо-глухите хора в различни страни, а понякога дори в дадена страна, има политическа и социална дискриминация на сляпо-глухите. Затова има много какво да се направи от сегашната генерация сляпо-глухи активисти и от бъдещите такива.
Лектор: Сергей Сироткин,  Бивш президент на Европейския съюз на сляпо-глухите
Инвестиране във вашето бъдеще! 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
***************************************************************************
Делници и празници
Вълнуващо посещение до слънчевия Добрич 
  На 08.10.2013 г. се отзовахме на поканата за обмяна на опит от председателя на ТО-НАСГБ Добрич – Калинка Ковачева. Понеже е трудно придвижването от Горна Оряховица до Добрич, обърнахме се с молба към кмета на града – Добромир Добрев за транспорт от Общината. Кмета се отзова веднага и в уречения ден потеглихме към нашите приятели с добро настроение и много усмивки. Посрещнаха ни с радост, цветя, прегръдки и целувки. Посетихме етнографската къща в града, където от вратата още ни посрещна лъчезарна и усмихната екскурзоводка. В двора имаше запазен кладенец и чемшири, които бяха интересно оформени с форма на яйце. Тази е единствената къща оцеляла от времето и е била собственост на богат човек. Видяхме детска люлка, котли и други битови принадлежности. Къщата се състоеше от много стаи, но не можеш да влезеш в някоя от тях поотделно, а от една в друга. Учудващо беше, че живущите са спели на земята, защото са нямали легла. Направихме си снимки за спомен, благодарихме за беседата и се разделихме с екскурзоводката. Домакините ни заведоха към музея на старинния град. Къщите бяха покрити с турски керемиди, както е било на времето. Музея тук не работеше за посетители, но домакините се бяха погрижили да се отвори специално за нас. Трудно ми е да разкажа за всички неща, които видяхме и чухме от разказите на екскурзовода, но ще спомена едни от най-важните. Тук се намира откритото злато край Дуранкулак, което никъде другаде по света не се среща. Най-големия акропол с 1200 гроба е намерен в този район. След музея отидохме в клуба, където Калинка Ковачева ни разказа за дейността на ТО-НАСГБ Добрич и подари на ТО-НАСГБ Горна Оряховица стенен часовник за спомен от гостуването ни. Всички членове получиха символични подаръчета от сърце. Направи ни впечатление, че членската маса е много задружна, помагат си един на друг и не пропускат отбелязването на нито един празник. Председателят на ТО-НАСГБ Горна Оряховица, също разказа за живота и дейността на териториалната си организация. След това се премина към веселата част, която включваше томбола с изненади, почерпка, пиене, танци и различни весели и забавни разговори. Не усетихме как премина гостуването ни в гр. Добрич и си тръгнахме с добро настроение и скъпи спомени от преживяното.
Иван Лицов
***************************************************************************
  8 октомври бе много хубав ден за нашия Управителен съвет на Териториалната организация на сляпо-глухите в гр. Горна Оряховица. Тогава имахме уникалната възможност да посетим слънчевият, неповторим и красив Добрич, където осъществихме среща-обмяна на опит с местните сляпо-глухи. Екипът ни начело с председател Иван Лицов и членове: моя милост Димитър Димитров и Иван Кожухаров, председателят на Контролния съвет на НАСГБ Маринка Маринова и сътрудничката ни Катя Кряжева останахме силно очаровани и приятно изненадани. Добруджанци, водени от техния председател – учтивата, любезната, сладкодумна и винаги носеща весела усмивка и положително настроение г-жа Калинка Ковачева заедно с членове, ни посрещнаха изключително горещо и приветливо. Гостуването ни стартира с посещение на етнографския музей, където разгледахме интересни изделия, свързани с богатите фолклорни и житейски традиции на златна Добруджа. Дойде ред и на стария Добрич и разходката из калдъръмовите улички. Впечатлени сме от красивия център на града с бликащите цветни шадравани и прекрасни градинки. Градът е чудесна атракция, привличаща наши и чужди туристи. Вълнуващите моменти обаче не свършват. Началото на истинските емоции бе поставено след пристигането ни в клуба на Териториалната организация, където заваляха куп изненади към нас. При отварянето на вратата ни посрещна друга част от членовете. Бяхме трогнати и развълнувани. Започнаха да ни поднасят букети с цветя, китки здравец, домашно приготвени пити и най-различни вкусотии от самите членове. С много настроение и усмивки протече нашата среща. Така беше даден обяд в наша чест. Споделихме взаимно всичко, което ни вълнува от ежедневието. Всеки имаше какво да разкаже за своята организация. Припомнихме си моменти от спортния празник и фестивалът на художествената самодейност, състояли се в Пловдив през месец септември. Направихме си чудесни снимки. Настъпи друг важен момент. Като подарък за нашата организация председателят Иван Лицов получи стенен часовник. Подаръци имаше и за всеки, но малки и скромни от сърце. Спретнахме весел купон, в който градусът на вълнението рязко се повиши. С музика, песни и танци прекрасно се забавлявахме. Тази година организацията в Добрич отпразнува своя 15-ти рожден ден. Ние от своя страна можем да им пожелаем здраве, щастие, късмет, постигане на много успехи във всички начинания! Впечатлени сме от перфектните условия и климат, с които разполагат. Уютната и гостоприемна обстановка кара всеки да се чувства добре дошъл на добруджанска земя. На земните хора Бог дава само добро. Скъпи добруджанци, позволете ни да изкажем своята благодарност към Вас за веселото посрещане и отделеното време, за приятното удоволствие да бъдем заедно, защото Вие сте нашите истински приятели в лицето на Калинка Ковачева. Особено сме щастливи, че Ви има и хора като Вас заслужават голямо внимание. Неповторимият спомен от нашата среща дълго ще живее в нашите сърца. Нека нашето приятелство носи много позитивни емоции и добра комуникация помежду ни, която да укрепва усилията за по-добър живот и спомага за полезното развитие и винаги да правим добро както на самите нас, така и на останалите. Бъдете здрави и щастливи и Бог да е с Вас!
Димитър Димитров
***************************************************************************
Една чудесна инициатива!
        По решение на УС на ТСО – Асеновград на 21 и 22 септември т.г. беше организирана екскурзия. Маршрут: Асеновград – Пампорово – Смолян – Златоград с нощувка – Гърция. Водачи на групата: Иван Шопов – председател и Алекси Ладжев – заместник председател. Свежо утро, пълен автобус, прекрасно настроение... И на път. Първа спирка Пампорово – посещение на църквата “Успение на Пресвета Богородица”. По автобусния микрофон Пенка Христозова вече е съобщила богата информация за обектите, които ще се посетят. Та всички знаят, че през 1933 г. се слага началото на родопския курорт и престижен ски-център днес – Пампорово; че името му идва от керванджийските мулета на Райчо Белев, които като пампор (влак) се виели из планинските пътеки. А църквата, построена изцяло от дарения, е осветена през 1999 г. Великолепните стенописи, проектирани и изпълнени от проф. Тома Върбанов и Вера Томова през 2003 г., дърворезбованият иконостас и звучащата църковна музика на запис внушават молитвено смирение... Автобусът се спуска към Смолян. Някой се е погрижил в този момент да зазвучи песента за Дельо хайдутин. До Общината в Златоград има негов паметник, а недалеч от там е мястото, където е бил смъртно ранен между 17-ти и 18-ти век. В Смолян пък живее Валя Балканска. Нейното изпълнение на песента за легендарния хайдутин и до днес лети в космоса. В Смолян групата посещава храма “Св. Висарион Смоленски” до Планетариума, осветен на 2 юли 2006 г. Носи името на Висарион Смоленски, местен епископ и мъченик от 17-ти век. Втори по големина в България – след “Св. Александър Невски” – София. Камбанарията му е 32 м. висока. Има 11 камбани, от които най-тежката е 2 т.. Главният иконостас е изработен от Кънчо Цанев. Иконите са рисувани от иконописци под ръководството на Елена Дечева и Дечко Дечев. Строежът е финансиран от частни дарения – около 3,5 милиона лева. Групата попада на църковния ритуал “Прибиране на Светия Кръст от Кръстовден”, изпълняван от отец Запрян. Духовно обогатени, отново на път. През Мадан за Златоград. Беловидово и Алтън Касаба са някогашни имена на това селище, намиращо се днес на 5 км. от гръцката граница. Нощуване в хотел “Гребенци”. Но преди да дойде време за сън, има още интересни неща да се случат. В трапезарията на хотела – среща-разговор с председателя на РСО – Смолян Теменужка Миткова, сътрудника Златко Златков и председателя на организацията на инвалидите в Златоград Сашо Байрев. Втората част от срещата е с развлекателен характер – с акордеона на Златко Златков, с песните, изпълнени от Иван Шопов и Теменужка Миткова. 
  Кулминацията на този ден обаче предстоеше. Златоградският Етнографски ариален комплекс с реставрираните старинни къщи: Александровите къщи, Згуровата къща, Таневата къща, Пачиловската къща, Етнографския музей и много още; надписите: цървулджия, тъкачница, сарачь, грънчарь, дюкянь, гостилница и т.н. създават завладяваща екзотика. Тук от ранните вечерни часове, та до късна доба се вихреше веселие. Наредените маси по калдаръмената улица, предлаганите традиционни ястия, превъзходните вина, българската и гръцка музика на живо бързо катализираха настроението. Виха се хора, игра се сиртаки... Част от това веселие беше и асеновградската група. Така е, когато присъстваш на празника на града. Следващият ден, за съжаление, донесе разочарование и огорчение, а за ръководителите на екскурзията допълнително напрежение. По план в този ден предстоеше влизане в Гърция – през Ксанти до курортното селище Миродато на Бяло море. Въпреки безупречната предварителна организация, уви, това не се случи. Трите ангажирани микробуса от Златоград за групата не бяха допуснати на гръцка територия. Причината?! Забрана за МПС над 2 тона поради профилактика на пътя, а микробусите бяха поне четири тона. Стигаш до граничния пункт. Чакаш половин час дано стане някакво чудо. Чудо не става! И обратно. Курсът платен, но неосъществен. Фирмата се оказва коректна и връща парите. Ами главоболието и напрежението кой ще ги върне?! Автобусът потегля към Асеновград. Огорчението се превъзмогва и доброто настроение отново завладява всички. Та нали преди това имаше един незабравим ден. Колко по-хубаво, обаче, щеше да бъде, ако към този незабравим ден беше прибавен още един. Какъвто беше замисълът!
Йордан Кожухаров 
***************************************************************************
Денят на белия бастун – празник или ден за размисъл?
  Всяка година 15 октомври се отбелязва като ден на белят бастун от слепите граждани на България. Някои от нас му се радват толкова много, все едно на този ден е настъпила Коледа. Други, затворени между четирите стени на старите, олющени и неугледни общежития, не знаят дори кога и кой се е сетил да отдаде полагаемата се почит на най-древният помощник на незрящите хора. Ако трябва да бъда честен, дори и аз не съм много наясно с това, не толкова кога и кой, а защо. От позицията на сляпо-движещ се човек с почти 20-годишен стаж, напоследък се замислям кому е нужно цялата тази помпозност. Събираме се на този ден някъде сред природата, хапваме, пийваме, организираме състезания за да покажем колко сме силни и как добре умеем да скачаме на въженце. Минаваме като на конвейер определен маршрут, показвайки способностите си по ориентиране с бял бастун и демонстрираме малко повече от нужното самочуствие. И никой не се замисля дали не е по-добре парите, които се дават за тези два три часа уж разнообразен живот, да се вложат в нещо по-необходимо от бирата и кебапчетата. Като например подобряване на околната среда, в която живеем, пътната настилка в нашите комплекси, в течащите покриви на общежитията. Накрая си тръгваме весели и засмени към домовете. На другият ден за съжаление, всичко започва по старому. Тротоарите пак са трудно проходими и недостъпни не само за нас слепите, ами и за здравите хора. Колите са заели нашето място за движение по тях. Ние се опитваме да се придвижваме, движейки се по платното и за тази високо проявена храброст получаваме от шофьорите за награда цветисти благословии по адрес на родните ни майки, а за десерт мръсна вода и кал от изплисканите нарочно локви. В големите хипермаркети се луташ из наблъскани щандове и се чудиш как да се самообслужиш в този хаос от стоки. Как никой досега не се сети да отвори работни места за слепи брайлисти в тях. Хем щеше да облекчи нашето и без туй напрегнато ежедневие, като на всеки артикул направи и брайлов надпис. При толкова много програми за заетост и преференции за работодателите, наемащи на работа хора с увреждания, умът не ми стига да разбера защо е така. В градския транспорт положението не е по-розово. Колко малко трябва при днешните технологии да се инсталират звукови уредби, които при отваряне на вратите да съобщават кой номер е превозното средство и как се казва спирката, на която се намираш в момента. Проблемът със звуково сигнализиращите светофари може да се каже, че е почти преодолян, поне в по-големите градове. Но пък в подлезите все още има какво да се подобрява и усъвършенства. В тях липсват обозначителни релефни линии, по които слепите могат да се ориентират и движат спокойно без да се блъскат в изнесените извън павилиони маси и разположените по земята стоки на пишман продавачите. Ей така вървиш и преодоляваш препятствие след препятствие, а когато се прибереш в къщи жив и здрав, чудиш се изобщо как си оцелял. Някои от нашите колеги и приятели по съдба обаче нямаха този шанс. Нели Камбурова от Кърджали беше премазана на пешеходна пътека и умря след много мъки в болницата. Наскоро на прав път в София блъснаха председателят на спортната федерация на слепите Иван Янев, който в момента лежи, прикован на легло с два счупени прешлена и дузина тежки травми по цялото тяло. Обикновено ние, българите в такива случаи за собствено оправдание и успокоение казваме: Когато ти е писано нещо да стане – не можеш да го избегнеш, каквото и да правиш. Звучи оправдателно, извинително, но не оправя нещата. Самите ние, слепите имаме вина цялата тази ситуация да ни обгръща и задушава. Малко се борим за правата си и като че ли, още по-малко обръщаме внимание на апатията, която ни е обзела напоследък. Всеки се грижи за собственото си оцеляване и не вижда колко трудно е да се бориш сам с административните, бюрократични недоумици на държавните властимащи. През изминалите една-две години се хвърлиха милиони за рекламиране на какво ли не. За фабрики за грънци, за декодери, за още куп никому ненужни и вредни продукти. Колко ли щеше да струва да се направи едно телевизионно предаване, в което хората два-три пъти в седмицата да бъдат запознавани с проблемите на слепите. Да се разясни по подходящ начин какво е предназначението на белия и червено-белия бастун в нашият живот. Да разбере гледащото общество, че пръчката която незнайно защо наричаме бастун не служи за гонене на мухи и лоши духове, а за помагане при придвижване на слепите. „Тя”, или „той”, е и предупредително средство за околния свят, показвайки му, че не трябва да се пази от нас и да плаши децата си с нас, а да ни зачита като живи същества. Само да можехме малко и ние да се понапънем и да поискаме това онова. Но не като ходим по парковете и градинките и чакаме някой да дойде и да ни реши проблемите, а да хванем бастуните и да излезем на улицата. Там, където са отворените шахти, разбитите тротоари и неработещите светофари. Да ни видят живеещите в нашия град, нашата страна, ако щете в целия свят какви сме, що сме и за какво се борим. От заравянето на главата в пясъка нямаме никаква полза. Време е ние, слепите да разберем, че спасението на давещия се наистина е дело на самия давещ се.
Кирил Дамянов
***************************************************************************
Всичко старее, но не и душата!
През октомври слънцето е плахо и с несигурност брои своите стъпки, също като белия бастун. Стъпките са смели, когато има обич, вяра и надежда. Тези добродетели са част и от света на незрящите, които не забравят, че силата е в тях, приемат я и с болката продължават напред. На 15.10.2013 г. членовете на ТСО на слепите и сляпо-глухите Асеновград за пореден път отбелязаха този ден. Г-н Иван Шопов и г-жа Пенка Христозова посрещнаха всички. Общинското ръководство също уважи Денят на белия бастун. Прочетен бе поздравителен адрес от кмета д-р Караиванов, а председателят на съюза на незрящите есперантисти г-н Владимир Желев запозна аудиторията със значението на белия бастун. Следваше слово за този ден, както и викторина с въпроси от живота на организацията, историята на цар Иван Асен 2 и Асеновград. Г-жа Лушка Маджарова, която винаги е била пример за подражание и борбен дух, печелила много медали от спортните игри, рецитира свои стихове. Песните, цветята и наздравиците бяха много. Всички си пожелаваха повече здраве, борбен дух, слънце и светлина.
  Всичко старее, но не и душата, защото и мечтите нямат възраст. А времето е сега. Никак не е лесен животът без светлина. Тревожно или мило все ни прегръщат годините, затова тук и сега трябват обич и уважение. Тези хора го заслужават! Те са победители на мрака! И се питам дали сме достатъчно добри към тях на улицата, в магазина, навсякъде?!
 Слушаме ли, мили хора, как белият бастун тихо стъпките брои? 
Славка Ставрева
***************************************************************************
Туристически поход по случай 10-годишния юбилей
На 23.10.2013 г. – сряда, около 9:00 часа членовете от ТО на сляпо-глухите в община Неделино се събраха пред фонтана в центъра на града.
   Заобиколен от всички страни от членове и придружители на ТО на НАСГБ от Неделинска община, председателя на организацията Стойко Карамфилов приемаше поздравления по случай юбилейния празник – 10 години от създаването на ТО на НАСГБ в гр. Неделино.
  Въпреки, че председателя предложи купона да започне в 10:00 часа в предварително уговорено заведение, като че ли всички се бяха наговорили в един глас и казаха: Отиваме на туристически поход в местността „Черешка”.
   Без никакво възражение председателят Стойко Карамфилов взе акордеона и всички запяха задружно песента „Хайде девойко да идем” и потеглиха с песен към местността „Черешка”, където се провеждат туристически събори. След около половин час хижа „Черешка” беше превзета и угласена от песни и весели закачки. Като че ли и времето беше с нас – хубаво слънчице печеше. Жените-придружители бързо си разпределиха функциите на домакини и се заеха да приготвят обяда. Най-хубавото в този слънчев ден беше на поляната, постлана с родопски одеала. Започнаха и изненадите. Всеки наизвади по нещо сготвено – предложи се родопски качамак, 3 чинии с колаци „палачинки”, родопски клин, пататник, тиквеник и други родопски деликатеси. Но това не беше всичко. Мъжете за да не останат „по-назад” запалиха огън и направиха жарава. Някои от придружителите на мъжете се заеха с приготовленията по обяда. Имаше кюфтенца и пържолки, пекани върху жарава. След като всичко беше готово и сложено на трапезата върху родопското одеало, всички седнаха около нея. Стойко Карамфилов отвори една бутилка домашна ракийка и почерпи присъстващите. Председателя на ТО-Неделино прочете поздравителния адрес от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов и пожела на всички много здраве и дълголетие.
   Сред така богатата трапеза и добро настроение започна веселието. Родопските гласове огласиха гората и чудната природа с песента ”Бела съм, бела, юначе” и много други, със съпровод на акордеон Стойко Карамфилов. И така, с песни и хумор измина един незабравим ден и неусетно дойде вечерта. Всички колективно и с песни слезнахме в града и се разделихме с пожелание за здраве и по-често да имаме такива незабравими мигове.
Стойко Карамфилов
***************************************************************************
Национален пара турнир по канадска борба
  На 24 и 28 август тази година в НЦСРС “Св. Георги”, гр. Поморие, се проведе Национален пара турнир по канадска борба. Спортното мероприятие бе организирано от сдружение "Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт “Сварок” с председател Недко Недев. Красимира Георгиева бе ръководител на проекта по организиране на спортното състезание, а финансирането е по Фонд „Социална закрила“. Целта на мероприятието бе да даде възможност на хора от различни градове на страната и с различни по степен и вид увреждания да се срещнат на едно място, да споделят проблемите и надеждите си и да премерят сили в атрактивния и прохождащ все още у нас спорт канадска борба.
Красимира Георгиева
***************************************************************************
Силуети
Прозорецът на болничната стая
  Двама сериозно болни мъже обитавали една и съща стая в болницата. На единия му било позволено да се изправя по един час дневно, за да може да се отече течността от дробовете му. Той лежал на леглото точно до единственият прозорец в стаята. На другия не му било позволено да се изправя и трябвало непрекъснато да лежи. Единственият начин да си запълват времето е като разговаряли. И те разговаряли с часове: за съпругите си, за семейството, за домовете си, за работата, за службата им в армията, за местата, където са ходили на почивка.
  Всеки следобед, когато мъжът от леглото до прозореца се изправял, той прекарвал времето си описвайки на своя другар нещата, които вижда навън. С течение на времето мъжът в другото легло започнал да живее за тези едночасови периоди, през които той сякаш успявал да усети целият живот и цветове на света отвън.
  Прозорецът откривал гледка към парк с красиво езеро. Патици и лебеди плували във водата, дечица пускали хартиени лодки, млади влюбени се разхождали хванати ръка за ръка сред цветя с всички цветове на дъгата. Величествени стари дървета украсявали пейзажа, а силуетът на града се виждал в далечината. Докато мъжът до прозореца описвал всичко с най-дребните детайли, болният на леглото затварял очите си и си представял, че е в центъра на тази живописна сцена.
  В един горещ следобед мъжът до прозореца описал преминаването на параден марш. Въпреки, че другият човек не можел да чуе шума, който се носеше от парада, той можел да го види с ума си – като джентълмен, който го наблюдава от прозореца, изцяло благодарение на описанието на своя добър съквартирант. Така изминали дни и седмици.
  Една сутрин, сестрата дошла както обикновено да донесе вода за техните сутрешни тоалети, но открила безжизненото тяло на мъжът от леглото до прозореца. Той бил починал в съня си. Тя се натъжила много и заплакала, докато извикала санитарите да отнесат тялото на мъжа.
  Другият мъж изчакал да мине малко време и след това помолил да бъде преместен на леглото до прозореца. Сестрата, която помолил била щастлива да направи това и дори след като го преместила с помощта на един санитар се уверила първо, че се чувства удобно и след това го оставила сам.
  Бавно и изключително болезнено, човекът се изправил на единия си лакът, за да отправи първия си поглед през прозореца на болничната стая. Най-накрая той щял да изпита радостта да види всички красиви неща със собствените си очи!
  Бавно се завъртял, за да може да насочи погледа си точно през прозореца. За негова огромна изненада през него обаче се виждала грозна сива стена. Човекът се натъжил много. Попитал сестрата какво би могло да е принудило неговият починал съсед по легло да му описва всички тези прекрасни неща, които той бил чул. Сестрата отговорила, че човекът е бил сляп и не е виждал дори и стената през прозореца. Тя казала: “Вероятно просто е искал да те окуражи”.
Неизвестен автор
***************************************************************************
Последният асеновец – боянският майстор
-продължение-
  Зоркото око на Александровите съгледвачи проследи дружината на поклонниците от Преслав чак до Кубера. Надвечер, преди да потегли корабът, двама моряци отидоха да пийнат по чашка вино в една схлупена кръчма близо до крайбрежието. Единият от тях бе със сипаничаво лице. На кораба пак се върнаха двама моряци, ала нито един от тях нямаше зелени очи. На следната сутрин, когато корабът бе вече отплувал и съгледвачите си бяха заминали обратно, от гръцката кръчма излезе стар врач с кожена торба на рамо, препълнена с билки и заклинания. Врачовникът неволно пое първом протегнатата ръка на несебърската велика болярка, та после тая на мъжа й. Той дълго разглежда меката бяла длан, сви учудено вежди, разтвори широко зелените си като млада трева очи.
  – На Вашия дом голяма чест се пада! Да… – продължи врачовникът и широка усмивка се разля по сипаничевото му лице – аз виждам тука царски венец, който слиза над Вас, а това означава сродяване с Царевец…
  – С Царевец? Калоян е почти сгоден за батошовската. А пък Анна и Мария са тъй мънички още… Наш Мицо е вече израснало момче… – промълви болярката.
  – Може би светлата самодържица да е хвърлила око на младия Ви син за някоя от дъщерите си… – каза гадателят. – Но едно е ясно. Царският венец е много близо до Вас…
  Семето бе посято. Несебърската болярка почти се разболя от честолюбиви бълнувания. Затова, когато след известно време получиха вест от царицата, че би приела с голяма радост сина им Михаил за зет, комуто бе определила Мария, те приеха това като висша милост и благоволение на съдбата.
  Навън пазеха вардачи с отрязани езици, застанали неподвижно със скръстени ръце от двете страни на входа. Двама евнуси посрещнаха майстора и го въведоха в шатрата на великата ханка. Изминаха няколко просторни стаи, безшумно стъпвайки връз меки кожи. Повече от триста млади, необикновено хубави момичета бяха наредени край стените, готови да се спуснат при най-малкия зов на господарката си. Те бяха най-вярната й частна прислуга. Вдигна се една тежка златовезана, шафраненочервена завеса. Добрил падна на колене, сведе чело до земята. Ханката седеше с кръстосани нозе връз един широк, нисък миндер, покрит с леопардови кожи. Малкия хан го нямаше. Туракина удари връз сребърен барабан, който висеше във въздуха, окачен на тънка верига и повика тълмача си. Донесоха трапези, покрити с редки ястия и кани кобилешко мляко. Могъщата царица разпитваше неспирно за далечната бяла река, за християнските господари на запад, за малкия цар сирак, който управляваше като нейния син под опеката на роднини. След това разказа за себе си, за невеселата си младост, за разприте с младите ханове, които искаха да свалят сина й, за далечната си родна земя, която не бе виждала повече от 20 години… После плесна с ръце и каза да повикат младия господар. За миг двамата останаха сами. Хубавата ханка не можеше вече нито дума да му каже. Ала очите й горяха по-ясно от празните слова. Нежност и копнеж се таеха в тия черни пламтящи зеници, които зовяха и обещаваха. Добрил въздъхна нечуто, сведе чело, отправил неподвижно взор към една точка. Не, на тая жена той не можеше да изкаже копнежа и тайната си. Тя не можеше да му помогне. Малкият хан се яви, мълчалив и безстрастен, облечен в жълта коприна, обшита с тежка сърмена везба, закопчан с едри пулове от мерджан. На главата му стоеше островърха шапка от алено кадифе, с тънка ивица самур около челото. Елмази и тюркоази блестяха на ръцете му. Изглеждаше, че рисунката ще излезе сполучлива. Великата ханка обдари богато художника и го покани на следния ден да дойде отново по същото време, за да я довърши. Ала всеки път тя дълго отвличаше времето на майстора с безброй приказки и разпитвания, докато слънцето губеше сила и рисунката все още оставаше недовършена. Веднъж му предложи да го направи велик майстор шаръчия на целия двор, с огромна заплата, но да обещае, че ще остане винаги там и няма да мисли за връщане в далечната си родина. Ала не се мамеше сърцето на художника от приказните богатства, когато му се отнемаше свободата. Копнежът по родината се обаждаше все по-силен, а любовта на татарката го оставаше хладен и равнодушен. А може би Александър бе научил от завърналите се пратеници, че Добрил е останал в земята на татарите, помамен от жажда за злато и почести. И бе дал вече другиму да зографисва стенописите на Боянската църква… Една вечер той съобщи на Туракина, че си заминава вече. Тя стана още по-жълта от обикновеното. Устата й се сви в дъга. Едничкият мъж, към когото бе почувствала обич и привързаност, искаше да си отиде. Какво го мамеше към далечната му земя? Не му ли бе дала всичко, каквото човек може да пожелае? Какво искаше повече? Някаква неясна мисъл почна да добива все по-ярки очертания в нея. Да. Как не се бе усетила дотогава? И тя някога бе изпитала тоя копнеж. 
  На другата сутрин, когато майстор Добрил се яви, за да се сбогува, в стаята на великата ханка завари някаква непозната забулена жена. Не бе направил още две стъпки към нея, за да попита къде е високата й господарка, когато жената внезапно откри лицето си и с тих вик простря ръце към него. Двамата дълго се гледаха вцепенени, несмогващи да изживеят великата, чудната изненада, която отнемаше силата им да проговорят, да повярват, че не сънуват. Внезапно великата ханка тихо се изсмя зад тях.
  – Защо не говорите? Джамбуик-хатун, това е българинът, от твоята земя… А ти, майсторе? Не можа ли да разбереш, че тази жена е твоя сънародница? Исках да ти създам радост…
  Младата жена страшно побледня, клюмна глава, потърси подпора. Художникът се спусна към нея, пое я в прегръдките си, зашъпна горещо:
  – Янудо, Янудо…
  Туракина ги изгледа сепната. Извърна се, дигна лакти, закри очи с длани. Те се познаваха. Може би този мъж бе далечният годеник, за когото Януда бълнуваше ден и нощ. И тя сама, сама бе станала причина да се намерят. Огнена обида я прониза. И безмълвен стон отекна в сърцето на стареещата жена, която никога дотогава не бе обичала, покорна на своята страст за власт и величие. През нощта Туракина влезе в покоите на младата ханка. Лицето й беше строго и непроницаемо. Януда остави настрани детето, което кърмеше и се поклони до земята, побледняла във внезапна тревога.
  – Прости, че днес те накарах още тъй немощна да оставиш одъра си и да приветствуваш нашия гост. Не подозирах, че добиването на трето дете може толкова да те обезсили. Как си сега, Джамбуик? А малкият? – После тя млъкна, унесена в дълбока размисъл. Остри бръчки внезапно я бяха състарили. Най-сетне отново заговори. – Днес разбрах всичко. Някога и аз дойдох в шатрата на великия хан против волята си. Родителите ми бяха ненаказано горди от честта, че ще стана първа съпруга на Октай. И ме отделиха от годеника ми, който бе млад и тъмноок, поразително приличаше на майстора. – Тя закри лице. Сълзи измокриха пръстите й. Гласът й стана по-глух.
  – Години минаха. Октай почина. Едничката моя страст беше жаждата да запазя престола за своя син. Чак сега разбрах, че дните ми са минали напразно… Но сега е късно. Аз съм стара… –  Изведнъж тя тръсна глава. Изправи гордо чело. Зашъпна, оглеждайки се, сякаш зад завесите на шатрата можеше някой да подслушва.
  – Джумбуик… Аз ще ти помогна. Искаш ли да си отидеш в далечния роден кът? Ето ти тази гривна. Навсякъде ще Ви пропущат с нея… 
  Младата жена я пое със страхопочитание, изтръпнала в безмерно удивление. Туракина бе казала: ще Ви пропущат…
Фани Попова Мутафова
***************************************************************************
От първо лице
Бивш военен 33 години живее в мрак, но е написал 13 книги
Аврам Аврамов – напълно сляп човек, със сериозна глухота и неподвижни пръсти на едната ръка се е превърнал в универсален боец с живота. 79-годишният сляпо-глух от Куцина, който е незрящ от 33 години, пише с шило брайловата азбука, а дъщеря му преписва текстовете на пишеща машина. Аврам Аврамов е пример за силен дух, защото е творец, краевед и дарител. Ще навърши 80 г. На 18 ноември 2013 г.
  „Аз никога не съм бил сребролюбец. Имам 242 лв. пенсия плюс за инвалидност и помощ, сигурно стават към 380 лв. Не се оплаквам и не пъшкам, не се хваля и не стена. Аз се радвам на живота, колкото мога. Сега завършвам последната си стихосбирка и нямам други планове, освен да съм здрав на тези години", споделя Аврам Аврамов.
Ние, редакцията на списание „Звук и светлина”, членовете на ТО-НАСГБ Велико Търново, членската маса на НАСГБ и не на последно място председателят на НАСГБ с УС на НАСГБ желаем на Аврам Аврамов:
Да бъде все така жив и здрав с този борбен дух, който притежава, да твори продуктивно както досега, да се радва на спокойни дни и почести от приятели и близки.
Животът ми – учител,
даде сухото мастило,
научи ме да пиша
дори буквички с шило.
Житейските картини
рисувам без боички,
обагрени със Воля
пиша стихове за Всички.
Димитър Станев
***************************************************************************
Приятели от близо и далеч
Проект "Активно включване в информационното общество"  се осъществява благодарение на  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм  на  Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
 Проект „Активно включване в информационното общество“
  На 28.10.2013 г. имах удоволствието да участвам в Пресконференция на фондация „Хоризонти“ по повод стартирането на проект „Активно включване в информационното общество“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
  Възможността да бъда част от събитието се основава на дългогодишното ми приятелство с незрящи. Споделям по-важното от разговора ми с ръководителя на проекта Пенка Христова – член на Управителния съвет на фондацията.
Защо и как се стигна до разработването на проекта?
  Фондация „Хоризонти“ още при учредяването си определи за свой основен приоритет въвеждането на информационните технологии в помощ на хората със зрителни увреждания. От тогава до днес реализирахме успешно над 20 проекта в това направление. Получихме и високата награда от Microsoft за разработване на синтезатор на българска реч, известен като „Гергана“, който е широко ползван от незрящите. Същевременно постоянна наша грижа остава осигуряването на кадрова и финансова стабилност на организацията. В случая финансиращата програма предоставя много добри възможности за изграждане на организационен капацитет на НПО.
Какви са целите на проекта и чрез какви дейности ще ги постигнете?
  Проектните ни цели са добра среща между приоритета на Програмата – повишаване капацитета на НПО и споделените по-горе приоритети на нашата организация. Конкретно целта е повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи. За постигането й сме планирали следните основни дейности: разработване на нов атрактивен интернет сайт, съобразен с изискванията за достъп на незрящите и с актуалните уеб-технологии за интеграция и комуникация със социалните мрежи „Facebook, Twitter, LinkedIn и др.”. Ще изградим също 
уеб-базирани регистър на потребителите и електронен каталог. Регистърът ще оптимизира работата с целевите групи и ще допринесе за по-ефективната комуникация с тях. Той ще бъде интегриран към сайта и ще дава възможност потребителите да се вписват и да проследяват ползваните от тях услуги. 
  Към момента електронната библиотека на организацията включва над 1600 заглавия научна и учебна литература. Новият уеб-базиран електронен каталог ще улесни читателите и персонала на фондацията. Ползвателите ще могат да заявяват и свалят желаните от тях електронни заглавия директно чрез своя профил в сайта на фондацията.
  За да се постигне всичко това в проекта е предвидено да бъдат проведени обучения на персонал и доброволци. Ще бъдат сформирани и работни групи за реализирането на дейностите, което ще даде и възможност на фондацията за непосредствен контакт със своята целева група.
  За улеснение на персонала, доброволците и потребителите на фондацията ще бъдат изготвени помагала за работа с разработените по проекта нови софтуерни приложения.
  В рамките на дейността по информиране и публичност са проведената пресконференция, изготвянето и разпространението на печатни материали и публикации и провеждането на заключителен семинар.
  Водещият принцип е включване на целевата група на незрящите, особено на младите, тяхното ангажиране и участие на всички етапи на проекта.
Какви са Вашите следващи стъпки за каузата на фондацията?
  Смятаме, че е добре в дейността на фондацията да се утвърди практиката за включване на доброволци и постигане на по-непосредствен контакт с незрящите млади хора, с цел намиране на по-адекватен отговор на техните потребности. Някои от досега реализираните дейности ще бъдат продължени и усъвършенствани, като например, сканирането на научно-учебна литература, провеждането на обучителни курсове за компютърна грамотност, предлагане на асистентски, социални, консултантски и други услуги. За финансиране на нашата работа ще продължим да подобряваме своя капацитет чрез кандидатстване с нови проектни идеи по различните национални, европейски и други международни донорски програми.
Как могат желаещите да се включат в дейностите по проекта?
  Проектът е отворен, всеки желаещ е добре дошъл. За връзка с нас може да ни намерите на тел. 0896 895 988, 0898 622 338 или да ни пишете на електронната поща horizontifondation@gmail.com. Изпълнението на проекта ще бъде отразявано и на сайта на фондация „Хоризонти“ – http://horizonti.bg.
Интервюто проведе доц.  д-р  Ваня Матеева от ИЕФЕМ – БАН
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа    се  носи  от  фондация  „Хоризонти“  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
*************************************************************************** 
Схема: BG051PO001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със спeциални образователни потребности” Договор BG051PO001-4.1.04.0162 „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” 
 Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
  От доста години насам работата с тестове заема все по-важно място в учебния процес. Тестове се ползват както за периодична проверка на знанията, така и на матури и изпити за кандидатстване в гимназии и университети. Тестови задачи има дори в букварите за първи клас. Докато за виждащите деца попълването на тестове е лесно и удобно, за учениците със зрителни проблеми, обучавани интегрирано в масовите училища, то е свързано с трескави приготовления. Освен обичайното за всички изпитвано притеснение дали са научили достатъчно, ги тревожи и въпросът как ще протече тестът, ще се справят ли технически с попълването му.
  С разработването на софтуера за достъпни тестове проблемът ще бъде решен както за учениците, така и за техните преподаватели, защото той ще им помогне да съставят и поднасят тестовете в най-достъпен вид.
  Софтуерът за достъпни тестове се състои от два модула – сървърен (за преподаватели) и клиентски (за ученици).
  Първият модул, т.нар. сървърна част, е програма, която учителите ще ползват, за да въвеждат по определен начин вече готови тестове или групи въпроси, от които да съставят собствени тестове. Информацията се въвежда в база данни, намираща се на отдалечен сървър. Въпросите се разпределят в категории и подкатегории: напр.: по отделни дисциплини – история, литература, математика и т.н., по класове и по сложност. При въвеждането им се определя типът на въпроса: въпроси с един възможен отговор, с няколко възможни отговора, отговори да/не, въпроси със свободен отговор, който може да бъде число или текст, например есе. Когато към даден въпрос има карта или графика за илюстрация, може да се въведе алтернативно описание. Въвеждат се и съответните точки, получавани при правилен отговор. Може да се въведе време, за което тестът да бъде решен или времето да бъде неограничено.
  След като тестът е решен, учителите могат да оценяват резултатите от теста – автоматично, според въведените точки за всеки въпрос и ръчно (за свободните отговори). Тестовете, направени от всеки ученик, се съхраняват в отделна папка и са достъпни за по-нататъшна обработка.
  Ако желаят, учителите могат да предоставят въведените от тях въпроси и тестове на всички потребители на базата данни. Така с времето ще се създаде солидна банка с въпроси по различните дисциплини, което ще улесни значително създаването и ползването на тестовете.
  Вторият модул е клиентската част. Тя е предназначена за попълване на теста от учениците. Програмата предоставя четири режима за работа:
· Чрез екранен четец и въвеждане от клавиатура и мишка;
· Чрез екранен четец и гласово въвеждане;
· Чрез самоозвучаване и въвеждане от клавиатура и мишка;
· Чрез самоозвучаване и гласово въвеждане.
  За да работи програмата в първите два режима (с екранен четец), на компютъра трябва да е инсталиран речев синтезатор с български глас (напр. SpeechLab с гласа “Гергана”) и екранен четец (напр. JAWS for Windows или NVDA). За да работи в другите два режима (чрез самоозвучаване), на компютъра трябва да е инсталиран само български глас.
  Въвеждането с клавиатура и мишка е стандартното при работа с компютър. Ученикът маркира необходимия отговор или набира текст от клавиатурата в полетата за свободен отговор.
  Гласовото въвеждане е много полезно за децата, които не работят достатъчно добре с компютър и говореща програма и за тези, чиито увреждания им пречат да въвеждат отговорите с клавиатура и мишка. Когато се изисква свободен отговор, той се съхранява в аудио файл в папката с теста. 
  Интерфейсът на програмата е прост и интуитивен. Той включва команди за изговаряне и повтаряне на въпроса, избиране на отговор, преминаване към следващ въпрос, придвижване по неотговорените въпроси. Има възможност ученикът да чуе колко време е изминало от началото на теста и колко му остава. Командите могат да се изпълняват с клавишни комбинации или да се произнасят на глас в зависимост кой режим на работа е избран. 
  Създателите на софтуера за генериране и провеждане на тестове искрено вярват, че програмата ще бъде неоценим помощник за ученици и учители и ще допринесе децата със зрителни увреждания да се чувстват значително по-комфортно и по-самостоятелни при полагането на изпити. Това ще им вдъхне повече увереност в собствените сили и дръзновение по-смело и целеустремено да превземат една след друга безбройните крепости на науката.
Юлия Антонова
Инвестиране във вашето бъдеще! 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
***************************************************************************
Полезна информация
Как подпомагаме учениците в масовите училища?
  Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" повече от 15 години подпомага слепи ученици, които учат сред зрящите си съученици. То нееднократно е молило български издателства за файл на магнитен носител на учебник, който се изучава в конкретно масово училище. След промените издателствата отпечатват учебници на различни автори. Благодарение на един Европейски проект специалистите от читалището запълниха една празнота в образованието на слепите и слабовиждащите деца. Читалището завършва една голяма разработка. Тя е в сътрудничество с училище за деца с нарушено зрение в столицата. Насочена е към слепи ученици, които се обучават в масовите училища. Финансира се от европейски социален фонд по програмата за развитие на човешките ресурси. Ангажирани са 32 специалисти от двете организации, както и външни експерти. Това са педагози, психолози, социални работници и икономисти. Изработват се учебници на брайлов шрифт, електронен формат, на едър шрифт. На същите формати се отпечатва и художествена литература, която се изучава по програмите на отделния ученик. Изготвена е методика за обучение по математика с релефни знаци. Съставен е софтуер за попълване от слепите ученици на тестове. Това относително ще ги изравни по време на обучението със зрящите ученици. В момента се подпомагат повече от 30 ученика в цялата страна. Помощта е индивидуална. Направена е страница в интернет за родителите, които да обменят опит помежду си. За тях и учениците се осигуряват консултации. Написано е специално помагало за етикет.
 Проектът откликна на една образователна потребност.
 Ивета Иванова – координатор проект
***************************************************************************
За конкурса "Най-бърза и евтина кулинарна рецепта"
Шоколадови резенки с фъстъци и кафе 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
  Продукти: 250 гр. брашно, 150 гр. фъстъци, 150 гр. маргарин, 2 с.л. какао, 125 гр. шоколад, 1 ч.л. кафе, 4 яйца, 1 и половина ч.ч. захар, 2 ч.л. бакпулвер.
  Начин на приготвяне: Разбийте с миксер маргарина и захарта. Едно по едно прибавете яйцата, като разбивате леко. Добавете какаото, предварително разтопения на водна баня шоколад и бакпулвера. Кафето разбийте с 2 с.л. вода, изсипете в същия съд и отново разбийте. Накрая добавете обелените фъстъци и разбъркайте леко. Разделете сместа на 2 части, които изсипете в отделни правоъгълни форми за кекс, предварително намазнени и набрашнени или покрити с хартия за печене. Пекат се около 25 мин. във фурна, загрята на 180 градуса. Готовите сладкиши се оставят да изстинат за 10 мин. Всеки се нарязва на 12 квадратчета и се оставят да се охладят напълно. Сервират се студени.
***
Пържени банани със сладолед
(предложение от Калинка Ковачева от Добрич)
  Продукти: 25 гр. масло, 3 с.л. кокосови стърготини, 2 банана, 2 с.л. захар, 4 с.л. шоколадов ликьор, сладолед.
  Начин на приготвяне: В тиган се загрява маслото и се добавят кокосовите стърготини. Щом се появят мехурчета, се прибавят бананите и захарта и се изсипва ликьорът. Бананите се обръщат по веднъж от двете страни, докато маслото, захарта и ликьорът се превърнат в сироп. Бананите се поднасят полети със сиропа и с по една топка сладолед.
***
Брускети с домати, сирене и босилек 
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)
  Продукти: 1 франзела (може и хляб), 2 домата, 3-4 скилидки чесън, пресен босилек (може и сух), 100 гр. моцарела или обикновено сирене, зехтин.
  Начин на приготвяне: Нарежете франзелата на филийки, но не много тънки. Счукайте чесъна с 3-4 с.л. зехтин и босилека. С тази смес намажете филийките и от двете страни. Сложете в загрята на 200 градуса фурна за няколко минути, докато хлябът хване лека коричка. Обелете доматите, отстранете семето и нарежете на малки кубчета. Поръсете в средата на всяка филийка. Поставете по няколко кубчета от сиренето, полейте със зехтин и добавете по едно стръкче пресен босилек или сушен. За десетина минути сте готови с предястие за неочаквани гости.
***
Домати с булгурена плънка
(предложение на Златка Ганева от Добрич)
  Продукти: 6 средно големи домата, 200 гр. булгур, 2 с.л. печени бадеми, 6 с.л. стафиди, 6 едри маслини, почистени от костилките и нарязани на колелца, 2 с.л. накълцан магданоз, 4 с.л. накълцан босилек, 3 с.л. нарязан зелен лук, 3 с.л. зехтин, лимонов сок, сол и пипер.
  Начин на приготвяне: Изрежете вътрешността на доматите и ги поставете настрана с дъното нагоре. Междувременно накиснете булгура във вряла вода 1:1 за 8-10 мин., докато набъбне. После изсипете в купа, в която смесвате с всички останали съставки. Овкусете със зехтина и лимоновия сок, солта и черния пипер. Напълнете доматите.
 ***************************************************************************
Усмивки
  Срещат се две омъжени жени. Едната носи торта, другата я пита:
  – За кой е тази торта?
  – За секретарката на мъжа ми.
  – Рожден ден ли има?
  – Не, доста хубава фигура.
***
  – Защо плачеш?
  – Хлебарките ме измъчиха, купих уред, който гони паразитите от дома…
  – И какво?
  – На хлебарките не действа, а мъжът ми замина…
***
  Жена към мъжа си:
  – Скъпи, мисля, че има вода в карбуратора на колата.
  – Ти откога започна да разбираш от коли?! И къде е колата всъщност?
  – В езерото…
***
  Един просяк минава покрай пекарна и пита собственика:
  – Бате, тоя всичкия хляб твой ли е?
  – Да, мой е!
  – Ами яж, бе!
***
  Седи си един старец на балкона, гледа и си мисли:
  "Да-а-а, справят се младите с кризата! Ето – една цигара пушат няколко човека! И не униват даже, а се смеят!"
***
  Една жена се оплаква на приятелката си от семейния живот:
  – По цял ден се занимавам само с чистене, мия чинии, мия пода, мия прозорците…
  – Ами мъжът ти?
  – Ааа, само това оставаше…Той сам си се мие.
***
  – В къщи ли е съпругата Ви? – пита прелестна девойка непознат мъж на вратата на апартамента му.
  – Замина на почивка и ще се върне след месец. Но Вие най-спокойно можете да влезете да я почакате!
***************************************************************************
Занимателна страничка
Логически задачи
Задача 1: Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. Малкото човече било син на голямото, но голямото човече не му било баща. Какво било то на малкото? 
Задача 2: Двама осъдени са заключени в килия. Има отворен прозорец високо на стената в килията. Но те не могат да го достигнат за да избягат, дори и да се покатерят един върху друг или върху леглото. И те решават да прокопаят тунел, но това ще отнеме много време и се отказват. Накрая единият от осъдените измисля как да избягат и планът му се оказва успешен. Какъв е бил той(планът)? 
Задача 3: Бащата звъннал на дъщеря си, помолил я да купи някои неща, които ще му трябват за пътуването, и й казал, че парите са в плик на бюрото. Като погледнало набързо плика, момичето видяло написаното отгоре числото 98, извадила парите, прибрала ги в чантата си, а плика хвърлила. В магазина момичето напазарувало за 90 лева, но когато трябвало да заплати, освен, че не й останали 8 лева, не й достигали 4. Вкъщи разказала на баща си и го попитала да не е сгрешил, като е броил парите. Баща й казал, че правилно е преброил парите и грешката е в нея. Каква е била тя? 
Задача 4: Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито, нямало къде да се скрие и дъждът го намокрил. Прибрал се вкъщи вир вода, но нито един косъм от главата му не бил мокър. Защо? 
Задача 5: Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца: 3 момчета, които имат по-една сестра, така, че за всеки да има лъжица? 
*** 
Отговор на криминалната загадка от миналия брой (шофьор на такси)
  Панайотов лъже, защото ако той вижда в огледалото на колата мъжа, който е опрял пистолет в гърба му, в никакъв случай не би могъл да види действията на жената, а още по-малко – че е разтворила куфарчето на коленете си и, че е извадила оттам откраднатата скъпоценност.
***************************************************************************
Съобщение
     Абонамент за списание "Звук и Светлина" за 2014 г.
Абонаментът на списание "Звук и светлина" за 2014 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2014 г.) е, както следва:
на плоско-печатен шрифт - 8 лева
на компакт диск в MP3 формат - 10 лева
на брайлов шрифт - 6 лева
Срок за абонамент: 15 декември 2013 г. 
Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. 
Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
  - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция - точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
  - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, 
град или село.
  - Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл - и колко екземпляра (например по един или по повече). 
Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през тази година). 
Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
  - Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
  - Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия  29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Злати Василев Златев (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. "Весела" 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят.
  - Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка Райфайзенбанк АД, офис Пловдив 4, бул. "Шести септември“ 125, гр. Пловдив,
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
Председателите да окажат съдействие на членовете на ТО за осъществяването на абонамента. 


