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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

С настоящото изложение е направен опит да се отрази истори-
ческото развитие на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 
1928“. Пишещият тези редове не винаги разполагаше с пълни данни 
от архива на Читалището, от различни публикации, от други източ-
ници. Не успяхме да открием снимки на някои от читалищните дейци, 
един от които е Никола Димитров. Бих поискал прошка за пропуски, 
които несъзнателно съм допуснал и за ограничения формат, с който 
разполагах. В нашето духовно дело десетки читалищни деятели, чи-
татели и доброволци, слепи и виждащи, са дали своя принос за раз-
витието на Читалището. Прекланям се пред всички тях и благодаря 
на специалистите и на хората, с които заедно сме работили.

Ще се обърна към новото поколение с надеждата, че пламъка, 
който запалиха нашите създатели и строители на читалищното дело, 
ще бъде разгарян с обич, за да бъдат озарявани със светлина душите 
на моите братя и сестри, лишени от зрение. 

Авторът
София, април 2013 г.

Снимка на слепи деца, които четат
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По думите на популярния в миналото български офталмолог, ака-
демик д-р Константин Пашев, „зрението е най-драгоценният дар на 
природата“.

Днес никой не може да си представи живота без книгите, кино-
то, телевизията, и без търсене на визуална информация в Интернет 
с помощта на безкрайната палитра от монитори и дисплеи. Според 
учените 90 % от постъпващата в човешкия мозък информация пре-
минава през очите. Всеки един от нас е изпитвал чувство на безпо-
мощност, когато внезапно угасне светлината. В такъв миг едва ли 
ще помислите за онези хора, които по рождение, или поради някаква 
причина са лишени от зрение. Те не притежават онова най-обикно-
вено човешко щастие да се радват на багрите и красотата, която ни 
обкръжава. Те не могат да прелистват безбройните книги, да посе-
щават стандартните библиотеки и чрез своя поглед да преглеждат 
необходимата им литература.

От векове слепите са се стремили към зна-
нието, което за тях е онази духовна светлина, 
която ги е превърнала в достойни хора. Още 
с откриването на първия институт за слепи 
от Валентин Хаюи през 1786 г. в Париж, са 
изработвани книги с релефно изображение 
на латинските букви. Незрящите ученици са 
чели обемистите издания чрез докосване на 
листите с ръцете си. Те обаче не са имали 
възможност веднага да пишат текстове. Това 
е станало по-късно, когато австрийският тиф-
лопедагог Мун прави своя апарат. Гениалното 

откритие на Луи Брайл през 1825 г. отключва невероятната възмож-
ност пред слепите хора да могат самостоятелно да пишат и четат. 
Младият французин подрежда шест точки в две колонки, чрез които 
могат да бъдат изобразени буквите и цифрите, както и други знаци, 
сред които особено място се пада на нотите. Това писмо, достъпно 
за слепите хора, се разпространява в целия свят. И днес, в епохата 
на най-напредналите технологии, брайловото писмо не е изгубило 
своето значение. То намира приложение чрез тактилни монитори, 
моделирани от съвременната електроника.

Големият български учен професор Иван Шишманов като ми-
нистър на Просвещението през 1904 г. подготвя основаването на 
Института за слепи деца в град София. Той е открит през есента на 

Луи Брайл
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следващата година и първите ученици започват обучението си чрез 
азбуката на Луи Брайл. В Института учителите са писали първи-
те учебници с плоча и шило. С помощта на тази азбука децата са 
правели своите записки и домашни работи. Учителите са им четяли 
литературните произведения, но истинско тържество и радост са 
предизвикали първите написани кратки разкази на брайлов шрифт. 
И сега, когато има говорещи програми, инсталирани в компютри, 
мобилни телефони и в други средства за комуникация, и когато 
съществуват многобройни записи на книги от диктори на касети и 
дискове, брайловото писмо не е изгубило своето значение. То дава 
на слепия читател самостоятелност, онзи неповторим шанс той да 
чете със своя вътрешен глас, без да слуша чужд прочит на текста 
или синтетична реч.

През първите двадесет години от дейността на Института на сле-
пите е била съставена малка брайлова библиотека от ръчно написа-
ни книги. Тя се е ползвала от учениците и от младежи, завършили 
Института. Жаждата за повече книги, за среща с все повече нови 

Паметник на проф. Иван Шишманов, открит  през 1976 г. 
в училището за деца с нарушено зрение, гр. София



6

автори, които са били известни в страната и в чужбина, подтиква не-
зрящите и слабовиждащите към необходимостта от създаването на 
голяма брайлова библиотека. Благодарение на своите познания по 
есперанто мнозина от тях вече са получавали от Англия, Германия, 
Франция и Италия есперантски списания и книги на брайлов шрифт. 
Тези читатели вече са познавали известните централни библиотеки в 
Европа и Америка. В периода на Възраждането, когато се появяват 
читалищата и училищните библиотеки в България, хиляди хора са 
се ползвали от тази духовна услуга. Напълно закономерно е слепите 
да не бъдат изолирани от тази възможност. Така се ражда идеята за 
основаването на една централна брайлова библиотека у нас.

През 1921 г. е основано Българското дружество на слепите. През 
месец август същата година Вътрешното министерство регистрира 
неговия устав. В чл. 5 от него е записано, че се създава централна 
библиотека за слепи. Преди още да се основе дружеството, инициа-
торите Стефан Ненков и Стоян Орозов правят едно куфарче, в което 

поставят статията „Защо трябва да се обединим“, както и текстове 
на брайлов шрифт. Куфарчето е обикаляло слепите в страната. В 
него са представени и разкази, написани също на брайлов шрифт. 
Според Никола Стоименов, секретар на дружеството, слепият Йор-
дан Желев от село Дичин, Търновско, е имал вече своя собствена 

Първите дружествени и читалищни дейци 
(Димитър Темков и активни читалищни дейци)
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брайлова библиотека. От 1924 г. той е препи-
свал книги на брайлово писмо под диктовката 
на свои познати. По предложение на Стоименов 
ги е предоставял в неговата канцелария и сле-
пите срещу минимално заплащане са можели да 
ги четат.1 Аз самият имах щастието през 1971 
г. да се запозная с този неизвестен будител в 
културното дело на слепите хора. Той преживя-
ваше остатъка от живота си в дом за стари хора 
в Хасково. Освен пълната си слепота, беше и 
оглушал. Той извади брайлова плочка и върху 
лист написа името си с шило. Срещата ни беше 

трогателна. Милият, едва ли си е представял някога, че слепите хора 
в днешно време чрез тактилните си дисплеи ще могат да влизат в Ин-
тернет, да четат вестници, да следят блогове и Интернет страници. 
Единственото нещо, което можех да направя в знак на благодарност 
към този човек, бе да му целуна ръка.

Радостта да се чете е била толкова силна, че тя е стимулирала 
срещите с лица от държавни ведомства и обществени организации 
във връзка със създаването на държавна библиотека. Най-добрият 
съвет по този въпрос се получава от Съюза на народните читалища. 
Оттам идва предложението да се учреди едно специално читалище 
за слепите хора в страната. На 29 април 1928 г. в салона на Трета 
прогимназия „Граф Игнатиев“ в столицата се събират учредители-
те. Това са предимно завършили курсисти от Института за слепи 
и техни учители. Присъстват 30 души слепи, сред които са: Петко 
Стайнов, Стефан Ненков, Димо Кирев, Николай Бехтеров, Стоян 
Орозов, Вълко Ангелов, Никола Стоименов, Траян Траянов, Никола 
Попов, Йон Островски и др. Присъствали са и много виждащи уч-
редители. Сред гостите са писателите Димитър Подвързачов, акад. 
проф. д-р Константин Пашев, Асен Разцветников, Атанас Топлий-
ски, Денчо Марчевски, Петър Карапетров, Димитър Константинов. 
Там са били още директорът, заместник-директорът и много учители 
от Института за слепи. Присъствали са и представители от Съюза 
на народните читалища и Дружеството за благотворителност на сле-
пите. В тържествена атмосфера се подчертава значението на това 
дело и неговото бъдеще. Първият председател, който е избран, е 

1 Статия „Как се роди Читалището“, спомени от Никола Стоименов, списание 
„Животът на слепите“, 1968, бр. 6.

Никола Стоименов
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Петко Стайнов. Той вече е придобил по-
пулярност в обществото със своите пес-
ни, инструментални творби и най-вече 
с известната в музикалната ни култура 
симфонична сюита „Тракийски танци“. 
Заместник-председатели са Васил Сте-
фанов и Петър Карапетров. За секретар 
е избран председателят на Дружеството 
на българските слепи, общественикът и 
утвърден есперантист Стефан Ненков. 
В ръководството влизат още следните 
лица: Михаил Шекерджиев – заместник-
секретар, Николай Бехтеров –  касиер, 
Константин Загоров – заместник-касиер, 
а Траян Траянов, Никола Попов и Йон 
Островски са съветници. По време на 

събранието възниква идеята да се събират пари за бъдещата дей-
ност на читалището. Проф. Пашев ръководи Учредителното събра-
ние. Пред всички той дарява сумата от 300 лв. Тази сума се допълва 
от присъстващите и достига 3000 лева2. По-далечна цел, която си 
поставят учредителите, е изграждането на културен дом за слепите 
хора, в който да бъде настанена библиотеката на читалището. През 
месец август 1928 г. читалището е официално регистрирано от Ми-
нистерството на вътрешните работи като тринадесети окръг, тъй 
като читалищната дейност обхваща цялата страна.

През 1928 г. след дълги проучвания в българските издателства, 
ръководството решава да бъде издавано едно списание, в което да 
участват много външни автори. То сключва договор за няколко го-
дини с издателство „Древна България“. Фирмата е трябвало да из-
плаща по 50 000 лв. на дружеството и читалището, като тази сума е 
допълвала издръжката им. От 1928 г. до 1943 г. списание „Съдба“ 
се е радвало на голяма популярност. Неговият тираж е варирал от 
четири хиляди до десет хиляди екземпляра на брой.

Голяма е била ролята на Петко Стайнов. Той е общувал с най-из-
вестните български писатели по това време, сред които са Елин Пе-
лин и Йордан Йовков. Имал е контакти с най-популярните български 
артисти, учени и професори от Софийския университет. Връзките 

2 По данни на списание „Съдба“ No 1 от 1928 г.

Петко Стайнов
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му с тези личности позволяват те да бъдат привлечени при създава-
нето на списание „Съдба“. Петко Стайнов е търсил съдействие от 
различни институции в страната. Той се е ползвал с изключителен 
авторитет в обществото не само като композитор, но и като обще-
ствена личност, която има отношение към духовното възпитание и 
култура, към народното творчество и фолклор, към съвременните 
изисквания на образованието. По-късно, като ръководител на Съюза 
на композиторите и първи директор на Операта в град София, той е 
имал възможност да влияе и върху контактите на читалищното ръ-
ководство с обществеността и държавните органи.  

Друга голяма личност в делото 
на слепите и в читалищната дейност 
е Стефан Ненков. Той е бил високо-
образован есперантист. Общувал е с 
видни слепи есперантисти от Европа 
и света. Много години е бил предсе-
дател на Дружеството на българските 
слепи и на Съюза на слепите в Бъл-
гария. Участвал е в дейността и ръко-
водствата на Читалището от неговото 
създаване почти до смъртта си през 
1967 г. Тук трябва да бъдат добавени 
и имената на изтъкнатите читалищ-
ни дейци Стоян Орозов, Димо Кирев, 
Никола Димитров и Никола Стоиме-
нов – също така добри есперантисти.

Има една отличителна черта на тази току-що създадена ориги-
нална българска културна организация. Учредителното събрание 
приема Устава с наименование Народно читалище на слепите. Но в 
тази единствена за страната институция, създадена по инициатива 
на слепите, членуват и зрящи. През извървяния исторически път фи-
гурират имената на десетки и десетки виждащи хора. Сред тях са не 
само близки и свързани с делото на слепите членове, но и популярни 
писатели, артисти, учени, висши държавни ръководители, приятели 
и благодетели на Читалището. 

Друга отличителна черта на създадената културна организация е 
нейният обсег на дейност. Още в Устава е заложено, че тя открива 
свои клонове в страната. Тази особеност е отразена и чрез регистра-
цията на Читалището. То членува не само във Върховния читалищен 

Стефан Ненков
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съвет, но е определено и като 16-ти читалищен окръг. През 30-те 
години на миналия век Министерството на народното просвещение 
дава разрешение да бъдат откривани библиотеки на Читалището и в 
провинцията. Тази политика за национален характер на Читалището 
намира потвърждение и в писмо на Националния съвет на Отечест-
вения фронт от 7 юни 1957 г., където е дадено съгласие Народното 
читалище на слепите да има свои клонове в страната. Такъв клон е 
открит в град Пловдив и се правят постъпки за читалищен клон в 
град Варна. Дори е обсъждано от Ръководството на Читалището да 
се открие филиална библиотека и в град Габрово. 

След промените от 1990 г. и с приемането на новия закон за на-
родните читалища е ограничена възможността Читалището да открие 
свои клонове като правосубекти на юридическата личност. Създаде-
ните филиални библиотеки в градовете Пловдив, Варна, Дряново и в 
двете училища за деца с нарушено зрение в град София и град Варна 
имат статут на библиотеки към съответните институции. Читали-
щето направи опит да узакони свой филиал в град Варна и делото 
достигна до Върховния съд. Независимо от симпатиите на съдиите 
към общонационалната дейност, те се позоваха на чл. 8 (3) от Зако-
на за народните читалища3 и отхвърлиха нашата молба. С уважение 
подчертаха, че при бъдеща промяна на закона може да се реши този 
проблем. Така не постигнахме юридическо признаване на фактичес-
кия национален статут на Читалището. Нека вярваме, че с бъдещите 
промени в Закона за народните читалища ще се открие възможност 
за създаване на клонове с признат правен статут. 

Преди да пристъпи към издаване на брайлови книги, Ръковод-
ството на Читалището е обсъждало метода на работа. Имало е две 
становища: едни от членовете са поддържали идеята да се закупи 
брайлова машина за печатане на книгите. Останалите са били на 
мнение да се започне веднага с писане на ръка на едно заглавие само 
в един-единствен екзепляр, докато се чака решаването на този про-
блем. Стефан Ненков посещава два конгреса в Будапеща и Виена, 
свързани с международната дейност на слепите есперантисти. В 
своите спомени той пише, че при разговор един от англичаните му 
казал: „Нима сте толкова богата страна, че желаете да закупите пе-
чатна машина, за да издавате брайлови книги в по-голям тираж?“. В 
края на краищата у Настоятелството надделява мнението да се при-

3 (3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Читалищата могат да откриват клонове в близки 
квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.
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стъпи към ръчно записване на книги в един екземпляр. Една брай-
лова книга е средно около двадесет и пет пъти по-скъпа, отколко-
то отпечатаното заглавие на плоскопечатен шрифт, по мнението на 
Стефан Ненков, споделено през 1932 г. в списание „Съдба“. 

Първите задачи на ръководството са били 
да назначат един сляп копист, който да пише 
книги на брайл. Настоятелството се спира на 
Димо Колев Кирев. След Втората Световна 
война той ще стане председател на Читалището 
и ще закупи единия от апартаментите на пло-
щад „Славейков“ No 1Б. 

Ръководството на Читалището се обръща 
към ученици от софийските гимназии с апел 
да диктуват доброволно на кописта. Системна 
подкрепа се получава единствено от протес-
тантското дружество, което изпраща хора, за 

да диктуват книги. Първата книга, написана на релефната азбука, е 
„Село във въздуха“ от Жул Верн.

Дружеството на българските слепи е разполагало с една-единс-
твена стая, в която са поставени няколко етажерки за читалището. За 
стаята никой не е плащал наем. Тя е била осигурена безвъзмездно от 
един голям благодетел на слепите – Атанас Топлийски. След време в 
неговия построен дом той ще отдели част от жилището си за слепи 
младежи.

Ръководството започва да търси средства за осъществяване на 
поставените пред него цели и задачи. Ще се позовем на обръщението 
до XI Конгрес на народните читалища, подписано от Петко Стайнов 
и Стефан Ненков. То съдържа най-съществените черти за усилията 
на новосъздадената културна организация на слепите за нейното ут-
върждаване и развитие.  

„ИЗЛОЖЕНИЕ
От Читалището за слепите в България (по случай XI конгрес 

на читалищата)
Ниe, слепите, завършили Държавния институт в София, съзна-

ли належащата нужда от създаване литература за слепи, специ-
ално „Брайлово писмо“ на български език, през 1928 г. създадохме 
първото у нас „Читалище за слепи“. 

Във всички културни страни слепите отдавна имат свои чита-

Димо Кирев
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лища, някои от които, например централните библиотеки в Па-
риж, Лондон, Лайпциг, благодарение на отзивчивостта на обще-
ството, наброяват стотици хиляди томове на слепешки шрифт.

Ние създадохме нашето читалище по техен образец, с оглед на 
нашите условия.

Членовете ни са  предимно слепи, а зрящи членове са приятели 
на делото за слепите: учители, професори, писатели, обществе-
ници и др. Библиотеката на нашето читалище има два отдела: 
1) Книги на обикновено писмо, които ни четат наши зрящи при-
ятели в общи беседи и други случаи; 2) Книги със специално Брай-
лово писмо, които ние слепите сами си четем.

Книгите за слепи много се създават. Те са средно 15–20 пъти по-
обемисти и по-скъпи от обикновените; следователно за урежда-
не на библиотека за слепите са нужни големи средства. Слепите 
във всички културни страни отдавна се радват на богати библи-
отеки, благодарение преди всичко на отзивчивостта на добрите 
гражданки и граждани, които със своята материална подкрепа 
от различно естество – с парични помощи или с личен труд, обус-
лавят създаването на библиотеките. 

Интересни са начините, по които общуват и официални учреж-
дения подпомагат на библиотечното дело на слепите в чужбина. 
В Швеция, например, библиотеките за слепите се издържат от 
общините. Всяка градска или селска община ежегодно предвижда 
в бюджета си сума за библиотеките на слепите, а държавата 
и правителството ги субсидират. В Северноамериканските Съе-
динени Щати материалните пожертвувания на частни лица, на 
официални власти и на обществото са много големи. През 1928 г.
е имало доброволки, които са преписвали книги, като само от 
Червен кръст има 900 членки.

Управлението на централната библиотека е издало апел към 
гражданите, с който моли близките на починали, вместо да из-
разходват средства за панихиди и други подобни разходи, да да-
ват средства, с които да подкрепят библиотеките за слепи. Вся-
ка книга, създадена по този начин, се посвещава на починалия. И 
това приходно перо е най-голямо.

Обикновено във всяка страна има по една библиотека за слепи, 
наречена „Централна“. Тя изпраща книги в колети на всички же-
лаещи слепи, които, след като ги прочетат, ги връщат. Всички 
разноски са за сметка на библиотеката.
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Библиотеките имат колекции от книги за слепи във всички на-
правления на човешката култура, вкл. музикални съчинения: тео-
ретически, учебници по пеене, по инструментална музика, компо-
зиция на Брайлово слепешко писмо и др.

Библиотечните дружества уреждат и списания за слепи. За-
сега само в Европа има повече от сто вестника и списания на 
чужди езици. С помощта на тези библиотеки, вестници, списания 
и книги слепите имат възможност всеки ден – както и техните 
зрящи братя и сестри – да следят живота, да се просвещават, да 
разкрият своите дарби, следователно, да вземат достойно учас-
тие в тоя живот,  който отчасти е скрит за тях.  

Уважаеми гражданки и граждани!

Ние знаем, че нашата страна преживява тежки времена, а 
при това положение се осмеляваме да апелираме към Вас за мо-
рална и материална подкрепа. Ние молим заможните наши граж-
данки и граждани да ни подкрепят материално, молим нашата 
учаща младеж да ни помогне, като диктува и преписва книги, мо-
лим културните и благотворителни сдружения, министерства, 
окръжни, общински, училищни съвети, Св. Синод на Българската 
Православна Църква, добрите християни и всички добри българи 
да вземат участие в изграждане това светилище за слепите в 
нашата страна.

Читалище на слепите в България.

Председател: П. Г. Стайнов
Секретар: Ст. Ненков“

Ако сте имали търпението да прочетете цялостното изложение 
на този апел, ще откриете каква духовна сила са притежавали наши-
те праотци и колко висока обществена отговорност са носили със 
своите действия. Те са имали неутолимо желание и воля да създадат 
книги за незрящи. Написаните брайлови томове са носили късче от 
светлината на човешкото знание и са допринасяли за образованието 
и културата на слепите хора. 

През есента на 1928–1929 г. ръководството на Читалището орга-
низира музикални утра. На едно от тях е дирижирал и свирил самият 
професор Саша Попов. На тях чрез продажба на билети и дарения са 
събирани средства за Читалището. Според секретаря Стефан Нен-
ков доходите от тези прояви достигнали 15 000 лева.
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Появява се на бял свят списание „Съдба“. То се списва от коми-
тет в състав: Петко Стайнов, Стефан Ненков и Стоян Орозов. За 
редактор и уредник на изданието е привлечен поетът и писателят 
Димитър Пантелеев. То е излизало в много голям тираж. Съдържало 
е публицистични материали, научни статии, разкази и поеми. Във 
всеки брой е имало рубрика, която е пропагандирала делото на сле-
пите. В нея са се отпечатвали преводи от чуждестранни списания 
на и за слепи хора, и са се съобщавали новости от чужбина в тази 
област. Разкриван е бил животът и дейността на слепите у нас, как-
то и на Читалището и Дружеството на българските слепи. Когато 
прелистваме пожълтелите страници, ще открием имената на високо-
надарени творци –  учени, поети и писатели, на популярни по онова 
време общественици. Списанието се е издавало до 1943 г., когато в 
условията на Втората световна война и бомбардировките над Со-
фия е трябвало да прекрати отпечатването си. Има известен риск 
да пропуснем някой от авторите и сътрудниците на списанието, но 
ще споменем по-голямата част от тях. Цитираните по-нататък имена 
олицетворяват общественото, литературното и културното ниво на 
списание „Съдба“ за онова време. Негови сътрудници са били Елин 
Пелин, Йордан Йовков, Фани Попова-Мутафова, проф. Асен Злата-
ров, акад. Асен Хаджиолов, Теодор Траянов, Елисавета Багряна, Ан-
тон Страшимиров, акад. Георги Цанев, акад. Людмил Стоянов, акад. 
Петко Стайнов, Димитър Пантелеев, Орлин Василев, Мария Гру-
бешлиева, Константин Константинов, Младен Исаев, офталмологът 
акад. проф. д-р Константин Пашев, Михаил Шекерджиев, Люба Ше-
керджиева, Стефан Ненков, Стоян Орозов, Никола Стоименов, Ни-
колай Бехтеров и други.

Сред тези автори срещаме и името на Траян Траянов, брат на 
Теодор Траянов. Той ослепява като офицер в Междусъюзническа-
та война. Спомени от сраженията и живота си описва в книгата 
„Угасналото огледало“. Издал е и няколко стихосбирки и разкази. 
Страданието му от слепотата се превръща в духовен стимул за пре-
създаване на чувствата и душевните му преживявания. Перото му 
е не по-малко изтънчено от това на неговия известен брат. През 
30-те години на миналия век той е правел впечатление по улиците 
на София, когато се е движил с кучето си водач, получено от един 
център в Австрия. 

За създаването на брайловите книги са били необходими сред-
ства. Най-напред тази дейност е подпомогната от Министерството 
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на просветата. Постъпват средства и от продажбата на списание 
„Съдба“. Съвместно с дружеството на българските слепи читалищ-
ното ръководство организира томболи за набиране на средства, като 
печалбата за участниците представлява книги на български автори. 
Българските издателства са предоставяли безвъзмездно свои книги 
за лотарията. От даренията на българските издателства е създаден и 
вторият фонд от книги на плоскопечатен шрифт. През 1932 г. тази 
библиотека вече е наброявала 500 заглавия. По това време копира-
ните брайлови издания достигат 75 тома.  

Най-напред в дома на Атанас Топлийски се събират по 7–8 чита-
тели, където на глас са четени книги от виждащи приятели. Когато 
се закупува апартаментът на пл. „Славейков“ през 1933 г., сбирките 
се пренасят там. 

От 1934 г. се замисля създаването на група от певци, които да 
изнасят концерти. Вечерите в закупения апартамент са се събира-
ли по-младите, които са разучавали песни. През 1935 г. се основава 
Хорът на слепите. При обсъждане на наименованието му се спират 
на името „Балкан“. Диригенти по това време са били Михаил Ше-
керджиев и Димитър Домусчиев. През 1935 г. хорът участва в пър-
вото надпяване в град Горна Джумая (сега гр. Благоевград) и полу-
чава най-високото отличие за своето ентусиазирано и въодушевено 

изпълнение. При посещението си там слепите хо-
ристи пренощували в местната казарма и опитали 
от войнишката чорба. 

Михаил 
Шекерджиев
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Настоятелството е имало отношение към дейността на оркестъра от 
слепи музиканти, който е бил сформиран преди основаването на Чита-
лището. То е копирало ноти за неговите концерти. На брайл са написани 
ноти за инструментално изпълнение от десетки слепи музиканти. Тези 
партитури са оставени за общо ползване в Читалището. И до днес все 
още се пазят някои от нотите, писани в онова далечно време. 

Оркестърът е изпълнявал и популяризаторска роля. Наред с из-
пълнението на творбите пред публиката са показвани брайлови кни-
ги, плочи и шило, демонстрирано е писане на текст, който е бил четен 
пред хората. Стефан Ненков дори е показвал на сцената как слепите 
хора могат да шият пантофи. Концертите са изнасяни в много градо-
ве на България – от Западна България до Черно море. 

Артистите Олга Кирчева, Зорка Йорданова, Константин Киси-
мов, Владимир Трендафилов и Николай Масалитинов са чели по ра-
диото творби  на незрящия Траян Траянов,  както и произведения, 
посветени на живота на слепите хора в страната и чужбина. Тези 
изпълнения на живо по Българското радио стават традиционни през 
следващите години. 

На 26 ноември 1935 г. по Българското радио се организира вечер, 
посветена на слепия поет Траян Траянов (Тъмен), на която свири 
струнен квартет на слепите музиканти в състав: Михаил Гарабедов, 
Димитър Домусчиев, Никола Димитров и Васил Коев. Стихове на 
Траян Траянов чете Константин Кисимов. 

Най-старият оркестър на слепи музиканти, сред които 
са били основателите на Читалището
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Делото на слепите и дейността на читалището намират отклик 
чрез предаванията на Българското радио. Ще посочим още четири 
излъчени предавания от тази медия.

На 13 декември 1936 г.  се провежда благотворителен концерт, 
изпълнен от оркестъра на слепите и смесения им хор „Балкан“ под 
диригентството на Михаил Шекерджиев. 

На 26 март 1939 г. е изнесен едночасов 
концерт по Радио София, който е съвместна 
инициатива на Читалището и Дружеството на 
българските слепи. Програмата е съставена 
от произведения на слепи творци, като изпъл-
нителите са също незрящи. Смесеният хор на 
слепите „Балкан“ с диригент Димитър До-
мусчиев изпълнява музикални творби от ком-
позиторите Петко Стайнов, Николай Бехте-
ров, Васил Коев, Никола Димитров и Христо 
Спасов. 

На 7 ноември 1941 г. се е състоял концерт 
в Радио София. Участват цигуларят Михаил 

Гарабедов, баритонът Христо Маринов и пианистът Васил Коев. 
Изпълняват се произведения от Хенрик Виенявски, Рубинщайн, 
Шуберт, Шопен и Бетовен.

На 9 ноември 1943 г. в Радио София се организира друг кон-
церт. Участва слепият флейтист Кирил Василев Костов, ученик на 
проф. Стефанов, който изсвирва прецизно и с разбиране сонатата за 
флейта от Джон Плат. Съпроводът на пиано е от зрящата приятел-
ка на слепите студенти Калинка Лазарова. Слепият студент по пее-
не Христо Маринов от класа на оперния певец Христо Бръмбаров 

изпълнява арията на звездата от Вагнеровата 
опера „Танхойзер“. Последен свири пианистът 
Васил Коев, завършил Музикалната академия  
през същата година. Двата етюда и валсът от 
Шопен, както и „Сарабанда“ на Веселин Стоя-
нов, са изпълнени от него с изискана  техника и 
топло  чувство.   

През 30-те години на миналия век наред с 
Петко Стайнов в читалищната дейност актив-
но са участвали още: Николай Бехтеров, Нико-
ла Стоименов, Стоян Орозов, Траян Траянов, 

Васил Коев – активен 
читалищен деец

Николай Бехтеров
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Михаил Шекерджиев, Люба Кацарова, Николай Димитров, Димитър 
Донков, Никола Попов, Христо Маринов и Петър Ганчев. 

През различните мандати до септември 1944 г. членове на прове-
рителната комисия са били: Траян Траянов (Тъмен), Стефан Ненков, 
Стоян Орозов, Вълко Ангелов, Никола Попов, Никола Стоименов, 
Петър Ганчев, Димо Кирев, Христо Маринов, Димитър Донков, 
Йордан Павлов, Карамфилка Петкова, Йорданка Найденова, Йордан 
Шаклев.

По време на Втората световна война след 1941 г. намалява тем-
пото за копиране на брайлови книги. Осъществяват се традиционни-
те дейности за набиране на средства от томболи, с касички в Деня на 
слепия, както и от разпространение на календарчета в училищата и 
военните казарми в страната. 

По време на бомбардировките, на 30 март 1944 г., пада бомба 
върху сграда в задния двор на Института за слепи. Той се е  намирал 
на ул. „Марин Дринов“. За щастие учениците са били вече евакуи-
рани. За съжаление брайловата печатна машина „Хинце“ и пресата 
към нея са унищожени. 

На тази машина, доставена преди Първата световна война, в  
продължение на десетилетия са писани учебници за нуждите на уче-
ниците. В училищната библиотека са останали някои отпечатани 
брайлови заглавия: „Нещастна фамилия“ от Васил Друмев, „Мит-
рофан и Дормидолски“ и „Епопея на забравените“ от Иван Вазов, 
„Муму“, както и други разкази и стихове от Ив. Тургенев, стихове 
от учителя К. Загоров и други. На това място бих искал да подчертая 
една особеност, свързана с издателския процес на брайловите кни-
ги. В продължение на 70 години те са писани предимно ръчно – на 
плоча с шило. Отделни томове са били печатани на пиктова машина 
с шест клавиша, като броят на знаците е бил по-малък. Изпъкнали-
те точки са винаги само от едната страна на картона. Преди да бъ-
дат подвързани по образец на западните библиотеки, страниците са 
били полирани. Това е ставало с разтвор от етилов спирт и шел лак. 
Брайловият том, чиито страници са с размер 25 х 35 см, е бил обе-
мист и с плътни, тежки корици. Ръчното написване и консумативите 
са определяли високата цена на брайловите книги. Тежестта, обемът 
и цената са причина слепите хора да не притежават свои собствени 
домашни библиотеки с брайлови книги. Най-важната причина обаче 
си остава фактът, че всяко заглавие се е изработвало само в един-
единствен екземпляр. Тези единични екземпляри са минавали през 
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ръцете на стотици читатели. Това, че точките са били заздравени и 
отделните томове са добре подвързани, ги е запазило за продължи-
телен период. И днес в библиотеката на Читалището се съхраняват 
някои заглавия, написани през 30-те години на миналия век. 

През есента на 1944 г., така нареченият „Инициативен комитет 
на Отечествения фронт“, съставен от трима слепи, провъзгласява 
революционна промяна, като в разрез със Закона за народните чи-
талища и Устава на Читалището разпуска тогавашното ръководство. 
Освободен е големият български композитор Петко Стайнов. Той 
след 1952 г. ще получи най-висшите държавни ордени и звания на 
Народна Република България. Петко Стайнов умира през юни 1977 г.
като академик и директор на Института по музикознание при Бъл-
гарската академия на науките. Освободен е и авторът на „Велик е 
нашият войник“, директор на Института за слепи, заслужилият тиф-
лопедагог Михаил Шекерджиев. По-късно той ще се радва на обще-
ственото признание и неговият знаменит химн ще се изпълнява при 
всички церемонии на България.  Освободени са и други достойни 
дейци на Читалището от неговите ръководни органи.

До този момент ръчно написаните брайлови томове са прибли-
зително 500 броя. Бомбардировките над София са ги пожалили. Не 
по-малък е броят и на изданията на плоскопечатен шрифт. 

На фона на големите политически и социални промени след 1944 г.
започва една нова страница в развитието на Читалището. Към дру-
жеството на Българските слепи е сформиран Отечественофронтов-
ски комитет под председателството на Стефан Ненков, секретар 
Никола Стоименов, касиер Кирил Манов и член Атанас Траянов. 
Подобен комитет е създаден и в Читалището. В него са влизали 
Йорданка Найденова, Василка Миланова и Атанас Траянов. Тех-
ните функции са се свеждали до регистрация на имуществото и 
средствата, и до търсене на помощи от новото правителство и дър-
жавните органи. 

През 1945 г. се свиква първото събрание, на което за председател 
е избран Никола Димитров Желязков. Той е специализирал акорди-
ране на пиана във Франция. Бил е стипендиант на благотворителен 
фонд „Саронов“. Никола Желязков е почерпил идеи от работата на 
Парижката библиотека и брайловото книгопечатане във Франция. 
Той написва писмо на френски език до ЮНЕСКО, както и до Феде-
рацията на слепите в САЩ, с молба в България да бъдат получени 
машини за брайлов печат и специална хартия.
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Тогавашното ръководство се е обръщало за подкрепа към Вър-
ховния читалищен съюз и към неговите структури на околийско и 
градско ниво. Субсидии са получени и от Министерството на про-
пагандата.

На 3 февруари 1946 г. е свикано ново чита-
лищно събрание. На него са извършени сери-
озни промени в устава в духа на настъпилите 
обществени промени. За председател е избран 
Тодор Шошев, а секретар става Никола Димит-
ров. Предполага се, че секретарската длъжност е 
свързана с получаване на възнаграждения. Тодор 
Шошев и неговият секретар са много активни ес-
перантисти. Те продължават да поддържат връзки 
с Международната организация на слепите еспе-
рантисти (LIBE) и са следели за възстановяване-

то на разрушени библиотеки за слепи в Германия и други европейски 
страни. Двамата продължават усилията си за доставка на брайлова 
хартия и разширяват кръга на слепи, които да започнат с помощта на 
свои близки да преписват на брайл книги в домовете си. Бих искал да 
добавя още няколко думи за Тодор Шошев. За кратко време той е сту-
дент в Музикалната академия. Отначало изкарва прехраната си със 
свирене. По-късно става кооперативен деятел и член на централното 
ръководство на Съюза на слепите. Там е стопански ръководител, а от 
1975 г. до края на 1976 г. и негов председател. 

Друга интересна личност от този пери-
од е Христо Маринов. Той участва в дейност-
та на читалището още преди Втората световна 
война. През 50-те години е солист на профе-
сионалния Хор на слепите и за големия му та-
лант е удостоен с Димитровска награда. Акти-
вен член на проверителната комисия отпреди 
Втората световна война е бил Стефан Сала-
мов – читалищен деец.

Ще подчертаем, че до въвеждането на новата 
технология за брайлов печат през 1994 г. писа-

нето на брайлови книги е ставало предимно от слепи хора. Това им е 
осигурявало допълнителен доход, а за някои от тях това е било осно-
вен поминък. Читалищното настоятелство се обръща с апел към об-
ществеността зрящи хора доброволно да диктуват на слепите копис-

Тодор Шошев

Христо Маринов
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ти. На практика тази идея трудно се осъществя-
ва. Ще споменем имената на две медицински сес-
три от Окръжна болница „Д-р Рачо Ангелов“ –
Стефка Джемалова и Недка Тутликова, които 
преписват няколко книги. Вероятно причина за 
липсата на отклик сред обществеността е нис-
кият стандарт на живот на населението след 
Втората световна война и големите дефицити 
на пазара. 

На 24 февруари 1947 г. на Отчетно-изборно-
то събрание за председател е избран Лало Пав-
лов. Той е бивш учител с изключително чувство 
за хумор и ирония и е писал памфлети в пое-
тична форма. Завършилият Консерваторията 
Христо Спасов става секретар. Продължени са 
усилията за осигуряване на субсидия от държа-
вата. Увеличава се броят на незрящите, които 
пишат книги с помощта на диктори.

През следващата година, на 29 февруари 
1948 г., за председател на Читалището е избран 
Димитър Донков, а секретарската длъжност се 
заема от Христо Спасов. Димитър Донков е 
една дейна фигура в читалищното дело. Той е 
заемал места в читалищното ръководство от-
преди Втората световна война. След негово-
то председателство дълги години той оглавява 
Проверителната комисия на Читалището. 

След военните години Читалището е финан-
сирано от Министерството на пропагандата и 
Националния съвет на Отечествения фронт. 
Бих искал да цитирам едно обръщение до тога-
вашния Министър-председател на страната. То 
характеризира упоритото търсене на средства и 
подкрепа за дейностите на читалището.

„МНОГОУВАЖАЕМИ И ЛЮБИМИЙ НАШ УЧИТЕЛЮ,

Нашето читалище е основано през 1928 г. Оттогава до днес 
с големи трудности и много митарства е успяло да набави за 
своите слепи членове четци само около няколкостотин прочит-

Стефан Саламов

Лало Павлов

Димитър Донков
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ни книги на нашия специален БРАЙЛОВ ШРИФТ. Това е резултат 
на много скъпите от този шрифт книги – една книга с брайлов 
шрифт е най-малкото 50 пъти по-скъпа от тая на обикновения 
зрящ шрифт. И ако читалището ни не бъде пo някакъв законода-
телен начин и ред осигурено материално, още много дълги години 
не ще може да изиграй поставените си и така крещящи за изпъл-
нение задачи: покрай просветата и културата всред членовете 
си, да им достави и единствения начин за контакт с чуждия за 
тяхния взор и наблюдение и любуване свят.

Като Ви донасяме горното, ние сме уверени, че ще получим 
Вашата мощна подкрепа, която молим за случай да се изрази в 
интервенцията Ви пред Почитаемото Министерство на Вътреш-
ните работи:

Да се вписва в бюджета на общините в страната ни 5 НА ХИ-
ЛЯДА за ЧИТАЛИЩЕТО НА СЛЕПИТЕ ПРИ СЪЮЗА НА СЛЕПИ-
ТЕ В БЪЛГАРИЯ.“4 

В този период се ускорява ръчното писане на книги. Ако до края на 
войната са заварени 500 броя брайлови книги, то слепите с помощта 
на своите диктори годишно изработват над 300 брайлови тома. Чита-
лищното ръководство издава календари, от които набира допълнителни 
средства. Организират се и курсове за изучаване на есперанто и руски 
език. Установяват се контакти и с Централната Московска библиотека 
на слепите. Възниква идеята да се открие отдел с брайлови заглавия на 
руски език, които да бъдат получени от съветско издателство. 

С увеличаване на дейността се появява нуждата от пространство. 
От минали периоди и през онази година са събрани 7 млн. лева. През 

1949 г. се закупува един апартамент на пл. „Сла-
вейков“ 1Б, на 4-ти етаж. 

На 4 март 1951 г. е избрано ново ръковод-
ство с председател Димо Колев Кирев, зам.-
председател Димитър Домусчиев и секретар 
Христо Спасов. То се заема с преместване на 
брайловите книги от първия етаж на сградата, 
като изгражда стелажи. Остава място за читал-
ня и за провеждане на курсове. 

На събранието през следващата година, на 24 
февруари 1952 г., за председател на Читалището 

4 Централен държавен архив, архивна единица 1 от фонда на читалището 1946-
1948.

Христо Спасов
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е избран Димитър Домусчиев – музикант и бъдещ председател на Об-
щия Съюз на слепите в България, а за секретар е избран Димо Кирев. 
Читалището вече разполага с площ, която позволява организирането 
на кръжоци. Изучават се руски език, есперанто и брайлово писмо. 
Дори се командироват в провинцията учители за обучение в релеф-
ното писмо. Разширява се копирането. През следващите две години –
1953 и 1954 г. Читалището се оглавява последователно от Димитър 
Домусчиев и от Никола Димитров. За първи път за секретар се из-
бира педагогът Минчо Стоянов Минчев. Тази си функция този го-
лям читалищен деятел ще изпълнява до смъртта си през април 
1980 г. Характерно за това Настоятелство е увеличаването на броя 
на читателите от столицата и цялата страна. Истинско чудо е жични-
ят магнетофон. Всички с изненада слушат гласа си. Правят се опи-
ти за записи, които да се слушат колективно. Неудобството било в 
това, че продължителността на записите траела до половин час. Този 

Димитър Домусчиев Маргарита Киркорова

Минчо Минчев
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магнетофон е продаден, а на негово място е закупен магнетофон с 
марка „Смарагд“ със скорост 19 см в секунда. В един от отчетните 
доклади в този период се казва, че е безпредметно да се правят запи-
си, защото в България не се продават магнетофони. Магнетофонът 
е използван няколко пъти само за записване на концерти на Хора на 
слепите. Тези технически новости вече вълнуват членовете на Чита-
лището, които започват да мечтаят за своя лентотека. Те четат от ес-
перанто за разпространението на говорещата книга в напредналите 
страни. Ще дойде и този момент в дейността на Читалището. 

През периода 1954–1961 г. читалищните ръководства са изпъл-
нявали една друга важна задача. Те са подсигурявали на своите чле-
нове от страната и чужбина брайлови плочи, шила, ръчни и джоб-
ни часовници с релефен циферблат от бившия СССР и Швейцария. 
Възложили са изработването на карти за игра, дървени шахове, при-
способили са и две табли за игра от незрящите. 

На 23 януари 1955 г. се провежда поредно-
то отчетно събрание, на което за председател е 
избрана Елена Живкова. Задачите на секретар 
продължават да се изпълняват от Минчо Мин-
чев. Нараства фондът на Брайловата библиоте-
ка. Много слепи кописти продължават да правят 
книги. Техен постоянен коректор е секретарят на 
Читалището, който получава възнаграждение за 
коректор, а длъжността му е в обществена полза. 
Продължава провеждането на курсове за изуча-
ване на чужди езици и брайлово писмо. За първи 
път по предложение на преподаватели от ВИФ 

(днес Национална Спортна академия) се сформира група от незрящи 
хора за физически упражнения и спорт. Те посещават спортна зала в 
Института за физкултура. В Читалището вече е разпространена игра-
та на шах и карти. Забележителен успех на това ръководство е заку-
пуването на левия апартамент на пл. „Славейков“ 1Б, на 4-ти етаж. 

Елена Живкова е почетен член на Читалището до смъртта си. Тя 
е била дългогодишен библиотекар и сърдечно е обслужвала своите 
читатели.

На 25 февруари 1956 г. е извършена смяна на ръководството. За 
председател е избран Михаил Карамихайлов, а за секретар – Милан 
Кирилов. Вероятно политическата обстановка в страната е повлияла 
институцията да бъде оглавявана от членове на БКП. 

Елена Живкова
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Продължава обучението по международ-
ния език есперанто, по руски език и на брайло-
во писмо. Значително нараства копирането на 
брайловите книги. По инициатива на читалищ-
ните членове се сформира и драматичен състав. 
Представят се диалози и откъси от книги, реци-
тации. С тази артистична дейност се заема голе-
мият актьор Йордан Матев, а след него – Енчо 
Енчев. Последният е бил ръководител в „Театър 
на словото“, а по-късно и зам.-директор на Мла-
дежкия театър. 

Тенденцията за увеличаване на Брайло-
вата библиотека продължава и през следва-

щата 1957 г. В отчетния доклад на Настоятелството се споме-
нава, че са копирани 463 тома спрямо 306 за миналата година.
Тогава са били прочетени от читателите в цялата страна 9852 тома 
спрямо 9124 за предходната година. По това време Брайловата биб-
лиотека разполага с 3686 тома.5

На 9 февруари 1958 г. за председател е из-
бран младият Коно Горанов. По това време той 
е бил студент в Икономическия институт. По-
късно той ще стане председател на Централна-
та ревизионна комисия на Съюза на слепите в 
България и един успешен директор на столич-
ното му предприятие. 

Секретарската работа продължава да из-
пълнява Минчо Стоянов. Настоятелството из-
вършва дълбока промяна в развитието на чи-
талищната дейност. През есента на същата г.
се закупуват 20 магнетофона КБ-100, про-

изводство на ГДР. Петнадесет от тях се раздават на читалищни-
те членове. Останалите се дават на доброволци, които да записват 
книги при домашни условия. Така са направени първите стъпки за 
създаване на говорещата книга у нас. Разбира се, записите не са 
били професионално направени, но те се посрещат с радост и сил-
но желание за четене. За съжаление от тези първи записи на книги 
няма запазени в Златния фонд на говорещата книга. През 1958 г.

5 От същия отчетен доклад 

Михаил 
Карамихайлов

Коно Горанов
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се отбелязва 30-годишнината от основаването на Читалището. На 
това тържество единодушно се решава тази духовна институция да 
носи името на гениалния син на Франция – Луи Брайл. Това е акт не 
само на уважение към създателя на релефното писмо, но и смисъл, 
и съдържание на целите и задачите, които осъществява Народното 
читалище на слепите. 

Ръководството на Читалището извършва интересна снабдителна 
дейност. То закупува брайлови часовници от Швейцария и бившия 
Съветски съюз. Продава ги на своите членове и на слепите от цялата 
страна. Полагат се грижи и за снабдяване с брайлови плочи и шила, 
като в миналото са закупувани от чужбина, а в края на 50-те годи-
ни се поръчват в страната от специалиста г-н Тареин – руски еми-
грант. Част от изработените от него плочи за писане се използват и 
до днес. 

В този период няколко ентусиазирани членове са започнали да 
се занимават с елементарна електротехника. Читалището е закупило 
различни електротехнически изделия, които участниците чрез опип-
ване и указания са свързвали с кабели. От динамо са произвеждали 
слаб ток. Превръщали са го в звуков сигнал. С кабели са свързвали 
адаптори с бутони и звънци. Не трябва да се забравя, че става дума 
за напълно слепи. Някои от тези млади хора са започнали сами да си 
сменят бушоните, да поправят някои от ключовете и контактите на 
осветлението. Интерес се проявява и към радиолюбителството, но 
Читалището не е било снабдено с радиопредавателна станция пора-
ди строгия режим по онова време. 

През годините след Втората световна война брайловите томове 
се увеличават последователно от 500 на 800 до 1100 през 1959 г. 

Председателят и секретарят са преизбрани и на следващото Общо 
събрание през 1959 г. Това е признание за добре свършената работа 
за полагане на основите на говорещата книга у нас. Вече са записани 
от доброволци първите заглавия на магнетофонна лента и се пре-
доставят на слушателите в Читалището. През тази година започва 
ремонт на закупения ляв апартамент на пл. „Славейков“ 1Б. 

През 1959 г. са копирани и подвързани 380 тома. Брайловата биб-
лиотека вече разполага с 828 заглавия в 4733 тома спрямо 4354 тома 
през 1958 г. От Москва са били доставени 127 тома художествена и 
научна литература на руски език. Руският отдел на библиотеката е 
достигнал 439 тома. Отделът за ноти на брайлов шрифт е разполагал 
със 184 брайлови тома.
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Читателите на библиотеката от цялата страна наброяват четири-
стотин души. Членският състав на Читалището е достигнал петсто-
тин тридесет и четири души. Общото събрание обсъжда създаване-
то на самостоятелно читалище на слепите в град Варна. В отчетния 
доклад се изразява задоволство от откритата през 1957 г. в Плов-
див Брайлова библиотека – клон на Читалището. Инициативата на 
Настоятелството е създала през последните два мандата подвижна 
брайлова библиотека в почивния дом на Съюза на слепите в село 
Шипково, Троянско. Там, по данни на летовището, от доставените 
801 книги са били прочетени 626 от 48 почиващи.

За първи път се отчитат 39 заглавия на 95 ленти6, записани от 
доброволци при домашни условия. По искане на читателите са били 
записани броеве на вестник „Стършел“ на една лента. Този запис 
може да се счита за първи опит за създаване на периодика на говоре-
що списание. Това обаче става реалност през 1963 г., когато започва 
да функционира студиото. 

В доклада се споменават дванадесет колективни посещения на 
театър и срещи с писателите Валери Петров, Емил Коралов и голя-
мата българска поетеса Елисавета Багряна.

Споменахме тези срещи като пример за контактите на Читалище-
то с българските творци. Общуването с българските писатели става 
традиция. Бихме искали да обобщим и да си позволим само на едно 
определено място от текста да посочим поредицата от имена на бъл-
гарските писатели, учени, артисти, общественици, които са били 
слушани със затаен дъх в малкия салон на Читалището. Това са: 
Димитър Талев, Димитър Димов, Йордан Радичков, Николай Хай-
тов, Валери Петров, Георги Данаилов, Елисавета Багряна, Ивайло 
Петров, Йосиф Петров, Вера Мутафчиева, Никола Инджов, Евстати 
Бурнаски, Андрей Андреев, Генчо Стоев, Драган Тенев, Стефан Ца-
нев, Недялко Йорданов, Павел Матев, Георги Братанов, Георги Ми-
шев, Бойко Ламбовски, Румен Леонидов, акад. Антон Дончев, проф. 
Иван Славов, проф. Марко Семов, Мартин Карбовски, Симеон Ида-
киев, артистите Йордан Матев, Славка Славова, Константин Киси-
мов, Григор Вачков, Таня Масалитинова, проф. Анастасия Савинова, 
Мартина Вачкова, Виктор Калев, композиторите Марин Големинов, 
Николай Кауфман, оперната дива Гена Димитрова, представителите 
на централната власт Филип Димитров и Христина Христова.  

6 1 лента съдържа прочетен текст с продължителност 2 часа.
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През 1960 г. приключва дискусията около необходимостта от 
създаване на малко професионално студио за записи на говорещи-
те книги. Идеята се подема и от новото ръководство с председател 
Минчо Минчев и секретар Никола Димитров. За председателя на 
Читалището, който по-късно ще стане негов постоянен секретар, би 
могло да се пише дълго. Любознателен и буден, Минчо Минчев след 
завършване на Института за слепи в град София става един от първи-
те гимназисти, който с отличие завършва средното си образование. 
Докато учи, се издържа със скромна заплата като печатар в Инсти-
тута за слепи. След това той учи педагогика в Шуменския полувисш 
институт. Става учител в училището за слепи в град Варна. Завръща 
се в столицата и е назначен за редактор на списание „Животът на 
слепите“. Същевременно се дипломира в Софийския университет 
като педагог. Това време съвпада с неговото участие в Читалището. 
До края на живота си – през април 1980 г. той непрекъснато е из-
биран за секретар на Читалището и е главен редактор на списание 
„Животът на слепите“, което е преименувано в „Зари“ през 1973 г. 

Нека споменем протокола от заседание на Настоятелството от 
1961 г. Тогава е прието решение за изграждане на професионално сту-
дио в читалнята на десния апартамент7. Тази читалня ще се преустрои 
в звукоизолирана кабина с място за оператор. Взема се решение да 
се създаде циклостилна база към Читалището. Няколко души зрящи 

специалисти със специализирани машини и на-
ето помещение започват тази дейност. Базата е 
извършвала предимно външни услуги и е носила 
допълнителен приход на Читалището. През тази 
година Никола Димитров се утвърждава като хо-
рист-солист в Хора на слепите и мястото му се 
заема от Стойчо Милчев. По желание на пред-
седателя на Читалището Минчо Минчев, който 
е бил безпартиен, неговата длъжност се заема 
от Стойчо Милчев, член на ръководната поли-
тическа партия. Той се връща към постоянната 
си функция на секретар. От този момент нататък 

всички избрани председатели на Читалището са били само членове на 
политическата сила в страната. 

На Общото събрание на Читалището на 14 януари 1962 г. са из-
брани отново Стойчо Милчев за председател и Минчо Минчев за 

7 Т. 3 от протокол № 8 от 05.05.1961 г.

Стойчо Милчев
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секретар. Започва изграждането на фоностудиото. Към него през 
следващата година ще се добави климатична инсталация за пречис-
тване на въздуха. Ще споменем организираните просветни звена: 
ограмотяване на брайл; за подписване на зрящ шрифт; изучаване на 
есперанто и немски език; изучаване на елементарна електротехни-
ка; народни и модерни танци; шахмат за начинаещи и напреднали; 
драматичен състав. Обявен е литературен конкурс за написване на 
творби от слепи автори. От много години се обсъжда една стара идея 
за създаване на краткопис на изписаните брайлови текстове по подо-
бие на системите на английски, немски и френски езици. Ще подчер-
тая, че тази идея не се осъществи и в Русия. Там известни лингвисти, 
слепи преподаватели и професори правеха опити, но не се получи 
окончателен резултат. Причината е в смяната на коренните гласни и 
другите особености в българския и руския езици, докато латинските 
корени на думите не се изменят и остават постоянни при изписване. 
Идеята за създаване на брайлова стенография на български език си 
остана пожелание и един неосъществим мит. 

Фонотеката и студиото се поеха от Констан-
тин Гайдаров – член на ръководството на Чи-
талището. По това време той беше сътрудник 
в Правния институт на БАН. Неговата юри-
дическа дейност се отнасяше към категория-
та „Резерви“ в международните договори. От 
декември 1971 г. Константин Гайдаров става 
заместник-председател на Съюза на слепите в 
България. В края на 70-те години защитава док-
торска дисертация. Той притежаваше богата 
лична библиотека и носеше книги в студиото 
за четене от диктори. Вече беше назначен опе-
ратор и техник за размножаване на ленти и за 

поддръжка на студиото. Сред първите, които са работили в чита-
лищното студио, са били Маргарита Иванова, Дени Иванова, Нина 
Бекярова, Цанко Цонев и Величка Кръстева. 

През 1963 г. пристъпихме към периодичното издаване на спи-
сание „Популярна просвета“. Като член на Ръководството на мен 
беше възложена задачата да подбирам материалите за него. С Чер-
ньо Стойчев, който беше библиотекар, а понастоящем живее в Сид-
ни, Австралия, измислихме името на списанието. Аз отговарях и за 
циклостилната база, която носеше допълнителни доходи на Читали-

Константин 
Гайдаров
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щето. Финансирането на Читалището в този период беше от Минис-
терството на просветата. Предвидиха се средства за разширение на 
звукозаписната дейност. Правеха се повече копия на ленти. Освен в 
град София се откриха клонове на фонотеки в градовете Пловдив, 
Варна и Габрово. 

На 3 февруари 1963 г. е преизбрано Ръководството в пълен състав. 
Избрани са и комисии, които да подпомогнат дейността. Такава ко-
мисия е одобрявала заглавия, които да се записват в студиото, както 
и се е произнасяла по качеството на записите и техните копия. По-
добна комисия е била създадена и за подбора на брайловите книги. В 
заседанието си на 9 декември 1963 г. Ръководството приема решение 
неговите състави да участват в Националния преглед на художестве-
ната самодейност през 1964 г.

След приключване на мандата на Ръководството и поради избора 
на Стойчо Милчев за председател на Софийския районен съвет на 
Съюза на слепите в България, а мен за негов заместник, и двамата 

поехме новите си обществени задължения. 
Бих искал да се спра и на една друга личност, 

която е допринесла за развитието на пловдив-
ския читалищен филиал. Става дума за Христо 
Белобрадов. Той е бил гимназиален директор 
преди ослепяването си. Заради необикновените 
си качества той става директор на пловдивско-
то предприятие на Съюза на слепите. След това 
е основател и директор на Националния реха-
билитационен център.

На 26 януари 1964 г. за председател е из-
бран Георги Колев. Дотогава той е бил предсе-
дател на Софийската районна организация на 
Съюза на слепите в България. Минчо Минчев е 
секретар на Читалището. Няма промяна в оста-
налия състав от миналия мандат. В този период 
Читалището е получавало 25 000 лв. субсидия 
от Комитета за изкуство и култура и 15 000 лв. 
от Съюза на слепите в България. 

През 1964 г. са били записани 141 заглавия  
в 645 ленти (без оригиналите). В края на тази 
година фонотеката наброява 552 заглавия в 
2683 ленти. В Брайловата библиотека са пос-

Христо Белобрадов

Георги Колев
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тъпили 48 нови заглавия в 307 тома. Така общият брой брайлови 
книги през този период наброява 6269 тома.

На 31 януари 1965 г. се провежда Отчетно-изборно събрание, на 
което за председател на Читалището е избран Михаил Карамихай-
лов. Той е бил учител и директор на Училището за деца с нарушено 
зрение във Варна. Бил е и председател на Кооперацията на слепите, 
както и главен диригент на професионалния Хор на слепите. Оста-
вил е следа в есперантисткото движение. Секретар е неизменният 
Минчо Минчев. Продължава усиленото записване на заглавия на 
говорещата книга. В този период ръководствотото на Съюза на сле-
пите в България, заедно с Читалището, доставят на два пъти по 200 
магнетофона за ползване от слушателите на говорещата книга.

На 4 януари 1965 г. по решение на Настоятелството за  втори път 
Читалището чества своя празник. Тържеството се провежда в кино 
„Славейков“. Артистът Енчо Енчев прочете моя доклад за живота и 
делото на Луи Брайл. След това всички се наслаждавахме на песни-
те на Ирина Чмихова и на изпълнението на актьори от Музикалния 
театър.

На 13 февруари 1966 г. Общото събрание 
на Читалището отново връща като председател 
Стойчо Милчев. Изборът му произтича от ка-
чествата, които той притежава, сред които са 
умението му да работи с колектива и негови-
ят благ характер. Минчо Минчев продължава 
своята дейност като секретар. Усилията на ръ-
ководството са насочени към разширяване и 
увеличаване разпространението на говорещата 
книга. По това време първите диктори с качест-
ва, които са записали книги в създаденото сту-
дио, са били Невена Куманова, Борис Арабов, 

Любчо Аврамов, Белка Белева, Енчо Енчев, Петър Евангелатов. 
Оператори са били Маргарита Иванова и Нина Бекярова. Апарату-
рата се е поддържала от Цанко Цонев, който същевременно е водил 
и курса по немски език. По данни от отчетния доклад  от 13 февру-
ари 1966 г. библиотеката наброява 1112 заглавия на брайл в 6455 
тома. Говоряща книга – 1728 заглавия в 3816 ленти.  Дейността на 
говорещата книга е подпомагана с допълнителни средства от Съюза 
на слепите в България. Принос за това има и неговият председател 
Иван Илиев, който винаги е насърчавал тази дейност.

Иван Илиев
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На 12 февруари 1967 г. се провежда годиш-
но отчетно събрание и за председател е избран 
Дончо Писков. Той дълги години е бил работ-
ник. Завършва вечерна гимназия заедно с го-
лемия български актьор Явор Милушев, който 
му е чел и го е подпомагал. Дончо Писков ста-
ва кооперативен деятел, а след това коректор в 
Брайловата печатница.

През 1968 г. на Отчетно-изборното събра-
ние е преизбран Дончо Писков. Секретар на 
Читалището е Минчо Минчев. Ние ще отбеле-

жим, че говорящата книга освен с предвидените 
средства от субсидията на Читалището е създавана и благодарение 
на целеви дарения от Съюза на слепите в България. В Читалището е 
отделено помещение за фонотека, която се посещава от десетки слу-
шатели. Интересът към говорящата книга и сред стотици слушатели 
в провинцията е толкова голям, че те прослушват записаните загла-
вия. Там, където отделни лица все още не притежават магнетофони, 
книгите се прослушват колективно в организации и клубове. 

През 1968 г. 175 читатели са ползвали Брайловата библиотека. 
От тях 112 са от град София и 63-ма са от провинцията. Прочетени 
са 11 992 тома книги. 

През същия период са обособени филиали на Читалището с под-
вижна брайлова библиотека и фонотека към районните съвети в гра-
довете Пловдив и Дряново. 

В Настоятелството и сред читателите се лансира идеята, че тази 
дейност толкова широко се е разраснала, че с ограничените сред-
ства и площи на читалището то не е в състояние повече да я развива. 
Водят се преговори между Бюрото на Съюза на слепите в България 
и читалищното ръководство говорящата книга да се поеме изцяло от 
Съюза. На Общото събрание през 1969 г., след спорове и дискусии, 
надделява мнението производството и разпространението на гово-
рящата книга да премине към Съюза на слепите в България. Това се 
осъществява едва в края на 1970 и началото на 1971 г. Съюзът на 
слепите в България поема пълната издръжка на професионалното 
студио, изплащането на заплатите на длъжностните лица, покупката 
на магнетофонните ленти, размножаването им от 4 до 6 екземпля-
ра, а в отделни случаи и в по-големи тиражи, разпространяването 
им във филиалните библиотеки, които се намират в патримониума 

Дончо Писков
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на Съюза. Читалището запазва само своята лентотека на площад 
„Славейков“ №1Б. Това решение е правилно. Икономически мощна-
та организация, разполагаща със структури в цялата страна, е била 
единствено в състояние да развива говорящата книга. По това вре-
ме аудиозаписите се превръщат в приоритет за читателите. Техният 
брой е както следва. По данни от брой 1/март 1969 г. на бюлетин на 
Пловдивския районен съвет на Съюза на слепите в България студио-
то и фонотеката са притежавали 2058 аудиозаписи. 

Брайловата библиотека е разполагала със 7151 тома и 1228 за-
главия научна и художествена литература, и 400 тома на руски език. 
Записани са 204 нови тома. Коригирани са 206 тома. Полирани са и 
са подвързани 151 тома. Ремонтирани са 161 тома. 

На 11 януари 1969 г. в салона на бившето кино „Славейков“ се 
провежда тържествено събрание. На него се отбелязват сто и шест-
десет години от рождението на гениалния Луи Брайл, както и че-
тиридесет години от основаването на Читалището. Събранието се 
поздравява от акад. Петко Стайнов и от представители на висшата 
администрация. На присъстващите е дадена възпоменателна значка 
с образа на Луи Брайл. Водещ на събранието е бил Михаил Кърлин –
член на настоятелството. 

Нов момент в читалищната работа е 
изборът на Кирил Костов за председател 
през 1970 г., който работи като такъв до 
1988 г. Кирил Костов е завършил Музи-
калната академия и много години е бил 
солист-флейтист на Българското нацио-
нално радио. От 1953 г. до 1955 г. е бил 
избиран и за председател на Съюза на 
слепите в България. По-късно той е  и 
редактор на брайловото списание „Му-
зикална самодейност“. 

Секретарската функция се изпълнява 
от Минчо Минчев. Членове на ръковод-
ството са били Желязко Пеев, Таня Ми-
лева, Владимир Радулов, Гето Велков, 

Йордан Павлов и Султанка Минева, която е завеждала повече от де-
сет години брайловата библиотека. Тя е солист-артист на Професи-
оналния хор на слепите. Била е позната личност в международните 
есперантски среди. Желязко Пеев е бил заместник-председател на 

Кирил Костов
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Гето Гетов и читалищна група

Султанка МиневаЖелязко Пеев

Конкурс за бързо и художествено четене
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Съюза на слепите в България, издал е краеведска книга и летопис 
на Дружеството на българските слепи. Таня Милева е била пове-
че от десет години член на Настоятелството, популярен брайлист и 
есперантист. Проверителната комисия е била в състав: Ангел Алек-
сандров, Петко Нинчев и Мелачко Трифонов. Петко Нинчев е бил 
преизбиран в няколко проверителни комисии.

Настоятелството съсредоточава своята работа върху копирането 
на брайлови книги. То прави шкафове и стелажи за разполагането 
на книгите. Изработва платнени торби за запазването на брайловите 
книги при тяхното транспортиране в страната. Успех на ръковод-
ството е отделянето на средства за доставката на книгите до чита-
телите в столицата и чрез Централна поща в провинцията. Веднъж 
и два пъти седмично са наемани таксита за тази цел. Ангажират се 
и лица с остатъчно зрение, които свалят и вдигат до четвъртия етаж 
книгите. Те ги носят до домовете на слепите читатели и връщат об-
ратно изчетените брайлови томове. Отделя се внимание на обучени-
ето по чужди езици. За първи път е организиран курс за изучаване 
на английски език. Брайловата печатница подпомага неговото про-
веждане чрез изработка на помагала на релефен шрифт. Насърчава 
се драмсъставът от незрящи, които участват във фестивали, тържес-
тва и събрания. Организират се срещи с писатели, лекари, полити-
чески лица, артисти, музиканти и др. На голям интерес се радват 
вечеринките в столицата, за които обикновено е наеман големият са-
лон на читалище „Петър Берон“. Изнасят се музикално-литературни 
програми. В единия от ъглите е направен бюфет, където се срещат 
участниците на сандвичи, сладкиши и чаша вино. Кирил Костов има 
заслуга да се препишат на плоскопечатен шрифт по-важните ста-

Таня Милева Петко Нинчев
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тии от списание „Животът на слепите“ от 1950 до 1963 г. През този 
период печатното издание на Съюза на слепите в България и На-
родното читалище на слепите е отпечатвано единствено на брайлов 
шрифт. Читалищната лентотека се захранва вече с говорещи книги 
от студиото на Съюза на слепите в България. Магнетофонът „Теле-
функен“, закупен на старо, често се поврежда. Това води до известно 
неудовлетворение сред слушателите, очакващи нови заглавия.

През 1978 г. се отбелязва 50-годишнината от основаването на Чита-
лището. Присъстват дейци на делото на слепите, на Читалището, пред-
ставители на обществеността. Направена е възпоменателна значка.  

На следващото събрание през 1988 г. за председател на Читали-
щето е избран Петър Стайков – доктор по философия, депутат от пос-
ледното Велико народно събрание през 1990 г. Този избор съвпада с 
времето, когато в България се появяват първите дисидентски движе-
ния, а в Русия е в своя разцвет Перестройката. Членове на ръковод-
ството са Султанка Минева, която е и отговорник за Брайловата 
библиотека, бъдещият професор, д-р на педагогическите науки Вла-
димир Радулов, Желязко Пеев, Таня Милева, Гето Велков. Ревизион-
ната комисия е включвала Ангел Александров – председател и чле-
нове – Петър Войнов и Асен Стоянов.
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Петър Стайков с подкрепата на част от 
ръководството на Съюза на слепите в Бъл-
гария започва да прави записи на преводна 
литература от руски език. Четат се статии от 
популярните руски издания – „Огоньок“, „Ли-
тературная газета“, списание „Мир“ и други. 
Те се записват на касетки и се разпространя-
ват. Това е отклик на Перестройката на Михаил 
Горбачов. Интересното е, че част от Настоятел-
ството не е споделяло тези увлечения за запис 
на перестроечна литература. През тези месеци 
започва да се записва за първи път Новият за-
вет от Библията.

През ноември 1990 г. се провежда ново 
събрание на Читалището. За председател е из-
бран Недко Недев. Той е завършил английска 
гимназия в Русе и икономика в София. Бил е 
директор и мениджър в Съюза на слепите в 
България. Понастоящем успешно приключва и 
второ висше образование. 

За секретар е избран младият поет Влади-
слав Кацарски. По-късно той ще бъде утвърден 
за заместник на Иван Ганев – председател на 
Съюза на слепите в България. Членове на На-
стоятелството са Албена Алексиева, Керанка 
Милушева, Михаил Карамихайлов, Гето Вел-
ков. Съставът на ревизионната комисия е пре-
избран. 

В този период се запазва ангажиментът да 
бъдат доставени брайлови книги по домовете. 
Настъпващата финансова криза и инфлацията 
застрашават финансирането на Читалището. 

На 15 май 1992 г. се провежда Общото съб-
рание на Читалището. Недко Недев си подава 
оставката и на негово място е избран Спас Ка-
рафезов. Първите му действия са били насочени 
към опазване на имуществото на Читалището и 

намиране на нотариалните актове и те са открити. Установява се, 
че в читалищната каса няма повече средства, а в банката е останала 

Петър Стайков

Недко Недев

Спас Карафезов
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малка инфлационна сума, която може да покрие разходите за заплати 
само за месец. Председателят веднага посещава Министерството на 
културата, което още предишната година е отделило Читалището от 
своя бюджет. Отпусната е парична помощ от Министерство на кул-
турата, за да се покрият най-неотложните разходи. Там един светъл 
човек ни прие и прегърна нашата тревога и усилия. Това беше не-
забравимата Ана Серафимова – философ по образование и първи 
заместник-министър на културата. Тя се свърза със Столичната биб-
лиотека и поиска да ни се предостави допълнително помещение за 
книгохранилище. Убеди ръководството на фондация „Институт От-
ворено общество“ да бъде разработена нова технология за брайлов 
печат, каквато има в западните страни. И сега ние разполагаме с без-
възмездно помещение в Столичната библиотека, предоставено ни от 
тогавашния директор проф. Георг Краев. В онова далечно време ние 
бяхме чели в западни списания и чували за проекти, които решават 
проблеми на брайловия печат. Така фондация „Институт Отворено 
общество“ възложи на специалист разработката на технология. Това 
беше първият проект за слепи хора в България. Бе възложено на 
инж. Иво Лазаров да изготви програма за брайлов печат на основата 
на DOS. През 1994 г. бе доставен първият в България брайлов прин-
тер „Еверест“, заедно с компютър и монитор „Макинтош“. Тогава 
за първи път отпечатахме брайлов текст в много екземпляри. Това 
беше стихотворението „Моята борба“ от Христо Ботев. Раздадохме 
го на Конгреса на Съюза на слепите в град Дряново. Това беше ус-
пешно начало на по-нататъшните технологични промени в Читали-
щето. Започнахме да печатаме първите книги. Спомням си, че една 
от тях беше „Малки жабешки истории“ на Йордан Радичков. Още 
не знаехме как да ги подвързваме. Работата по печата пое Савка Ка-
царска. 

По време на работата се натъкнахме на един феномен. Открихме, 
че предоставените ни файлове за брайлов печат могат да бъдат про-
слушвани. В този момент беше разпространена програмата за работа 
от слепи под DOS. Пускахме по тази програма файла и го слушахме. 
Радостта ни беше неизмерима. В ръцете си държахме първите елект-
ронни книги. Имахме възможността да ги разпространяваме и всеки 
от читателите да ги прослушва на своя персонален компютър. 

Ще се върнем година назад, за да си припомним тържественото 
събрание по случай 65 години от основаването на Читалището. То 
се състоя в Столичната библиотека, зала „Надежда“. Тя беше зае-
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та до последното място от членове и гости. На това тържество по 
предложение на Настоятелството удостоихме със званието почетни 
членове Елена Живкова, бившите председатели Коно Горанов, Ми-
хаил Карамихайлов, както и Йордан Павлов и Кирил Манов, а проф. 
Богдан Богданов стана почетен член за своите заслуги като ръково-
дител на фондация „Отворено общество“. Почетно членство получи 
и Иван Андонов от град Пловдив. Този обикновен човек без зрение 
в продължение на 20 години е писал книги на брайлов шрифт за нуж-
дите на Пловдивския филиал. 

Бих искал да отдам заслуженото на Йордан 
Павлов – Бай Данко, както му казвахме всички. 
Той беше масовик и уреждаше срещите с писа-
тели, артисти, хора на изкуството и науката.

Трудно се намираха средства за издръжка на 
Читалището. Няма да забравим един жест на пи-
сателя Георги Данаилов, който един ден ни доне-
се целия си хонорар от една книга. Започнахме 
да търсим спонсори за поддържане на читалищ-
ната дейност. Щатните бройки бяха заличени. 
Нито районната администрация, нито Столична 
община бяха предвидили средства за нас. Пред-

стояха ни усилия да убеждаваме местната администрация. Впрочем, 
тя поддържаше другите три читалища в район Средец – „Славянска 
беседа“, „Антон Страшимиров“ и „Райко Алексиев“, а за нашето чи-
талище не беше и чувала. Не бих искал да пропусна и един много 
съществен момент, който ни даде шанс през 1993 г. Колегиумът на 
Министерството на културата предложи кардинално решение на чи-
талищното настоятелство – Брайловата библиотека на Читалището да 
бъде извадена от тази институция и да придобие статут на държавна 
библиотека. Ще подчертая, че в почти всички европейски страни, в 
Азия и Америка тази дейност се финансира от държавата и представ-
лява държавна институция. Ръководството заедно със стари читалищ-
ни дейци се събра и обсъди предложението. По-голямата част от тях 
смятаха, че ще се отнеме основната дейност на Читалището. Според 
тях дейността щяла да се сведе само до кръжоци и художествена само-
дейност. От върха на годините може да се прецени, че тази организа-
ционна ревност е равна на политическа грешка. В България можеше да 
се създаде една модерна библиотека. Експертите от Министерството 
на културата съжалиха за нашето решение. В този случай отдавна би 

Йордан Павлов
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се решил проблемът с финансирането. Поради финансовата криза от 
2009 г. на два пъти е намалявана субсидията на Читалището с по 10% 
и понастоящем тя не успява да покрие нито заплати, нито хонорари. 
Нашата институция беше оценена заедно с още три хиляди читалища 
и є бе приложено изискването за икономии.

След дълги митарства, през 1994 г. успяхме да убедим Комисията 
за култура при Столична община да ни бъдат възстановени четирите 
щатни бройки. Така от 1 януари 1995 г. Читалището бе включено 
към бюджета на район „Средец“. Принос в осъществяването на това 
има и режисьорът Николай Поляков, който през този период беше 
заместник-министър на културата. Читалището разви сътрудничест-
во с ръководствата на Столична библиотека и Народна библиотека. 
По това време редовно се уреждаха пролетни празници и кулинарни 
изложби. Награждаваха се участничките. 

Възстановихме срещите с български писатели, артисти, учени, 
общественици. Продължи традицията за доставка на брайлови книги 
по домовете. Задълбочиха се отношенията с двете училища за деца с 
нарушено зрение. Проучваха се интересите на децата и юношите за 
написване на брайл на художествена литература. Този дял от библио-
теката се увеличи значително. 

В страната настъпваше ускорено инфлацията. Младото поколение 
никога не би могло да си представи празните супермаркети по вре-
мето на социализма, пред които се редяха опашки, поотделно за хляб 
или захар. Ние бяхме принудени да търсим допълнителни средства. 
Общинската субсидия се отнасяше до фиксирана сума за едно лице и 
то само за четири щатни бройки, без да се отчита нуждата от покупка 
на специален брайлов картон, заплащането на отопление и всякакъв 

вид консумативи. В това време сред първите 
неправителствени организации, които ни пода-
доха ръка, бяха фондация „Институт Отворено 
общество“ и фондация „Лале“. Ние разработи-
хме към тях проекти за покупка на компютри. 
Разширихме кръга на българските издателства, 
които започнаха безвъзмездно да ни предоста-
вят свои книги в електронен формат под DOS. 
Пристъпихме към обслужване на първите чита-
тели с персонални компютри. С времето техният 
брой се увеличаваше. Обслужването ставаше на 
място – в самото Читалище, като книгите се за-Иван Доброволов
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писваха от Иван Доброволов на дискети. След като Читалището полу-
чи Интернет достъп, книгите започнаха да се изпращат по електронна 
поща. Според отчетния доклад от 1999 г. броят на читателите, които са 
ползвали синтетичния език под DOS, е бил четиридесет и пет души.

В Читалището се организираха курсове за изучаване на англий-
ски език и есперанто. То подкрепяше курсове за изучаване на тези 
езици и в градовете Пловдив и Варна. За първи път се отпечата на 
брайлов шрифт и учебник по английски език „English Streamline“. 
Интерес предизвика конкурсът за художествено четене и правилно 
писане на брайлов шрифт. Това беше един нов начин да се поддържа 
нивото на добрите брайлисти и да се насърчат новообучените таки-
ва. Печатането на брайлови книги чрез компютър и брайлов принтер 
разкри и някои недостатъци в този начин на книгоиздаване. Точките, 
които се формираха от иглите на принтера „Еверест“, не ни задово-
ляваха, тъй като не бяха достатъчно изпъкнали. Натъкнахме се и на 
първите затруднения при подвързията, докато накрая се спряхме на 
пластмасови спирали и корици. При употреба обаче, някои томове 
се разпадаха. Ние доставихме още един принтер и се подготвихме за 
доставка на трети, по-съвършен.

Благодарение на мобилния оператор „Глобул“ получихме сериозно 
финансиране. Това ни позволи отново след много години да възстано-
вим издаването на собствено списание. Продължихме да го печатаме 
под името „Вестител“. Да припомним, че това списание се е издавало 
от комитет от 1933 г. до 1938 г. Печатало се е на брайлов шрифт в Шве-
ция. Освен авторски материали, в него включвахме преводни статии в 
областта на рехабилитацията и интеграцията на слепите хора, както и 
технически и технологични новости. С проект пред Британския съвет 
доставихме за първи път първия по-мощен брайлов принтер „Индекс 
4x4“, вариант на „Еверест“ от Швеция. Той ни позволи да печатаме 
списанието „Вестител“, както и справочни материали. 

На организирана от Читалището конференция на тема „Брай-
ловото писмо и книгоиздаване“ изненадващо там разпространихме 
първия брой на списанието. Този наш акт се превърна в стимул, за 
да започне Съюзът на слепите да издава отново брайловата си пери-
одика, тъй като в продължение на две години не излизаха брайлови 
списания. На конференцията присъстваха зам.-министърът на кул-
турата – г-жа Мария Русинова, както и представители на образова-
нието, директорите на двете училища за незрящи деца, ръководите-
лите на Съюза на слепите в България.
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За нас кризисен момент беше 1997 г., когато инфлацията достигна 
своите ужасяващи размери. Малкото пари, които имахме в банката, 
се стопиха. Тогава ни помогна зам.-министърът на културата Иван 
Попйорданов, който ни предостави допълнителна помощ. В края на 
1997 г. правителството се отзова на нашата молба и отпусна голяма 
еднократна помощ, с която беше закупено офис оборудване – два 
стационарни компютъра, факс, лазерен принтер, лаптоп. Това беше 
сериозна помощ за нас. Със средства на фондациите „Институт От-
ворено общество“ и „Лале“ закупихме два тактилни дисплея с 80 
клетки. Стойността на единия надвишаваше десет хиляди евро.

През 1998 г. ние се включихме в Интернет и създадохме своя 
страница в световната мрежа. С помощта на принтера „Индекс“ от-
печатахме на брайлов шрифт необходимата бройка каталози на брай-
ловата книга, които раздадохме на своите читатели от цялата страна. 
Изградихме едно техническо устройство – малък товарен асансьор, 
с който да сваляме и качваме брайловите книги. 

През пролетта на 1999 г. бяхме щастливи да закупим с голямо 
намаление от фирмата DEWOO микробус „Дамаск“. Средствата ни 
бяха отпуснати по проект от тогавашния фонд „Рехабилитация и со-
циална интеграция“, чийто правоприемник е Агенцията за хората с 
увреждания. По този проект изработихме и нов модел опаковки за 
превоз и транспортиране на брайловите томове. Собственото пре-
возно средство на читалището позволяваше ритмична доставка на 
книгите в столицата и провинцията. Както споменахме, в миналото 
това е ставало с таксита. 

Николай 
Траянов, водач 

на колата, 
с която повече 

от 11 години 
разнася книгите 
до домовете на 
читателите ни
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Според отчетния доклад на Настоятелството за мандата 1997–
2000 г. броят на читателите на релефното писмо в столицата е бил 
105 души, а в провинцията – 220 души. Те са били обслужени с при-
близително 12 000 тома. Отчитат се отново 800 възстановени брай-
лови томове, които са били разкъсани от дългата употреба. Поддър-
жан е обмен на книги с филиалните библиотеки в Пловдив, Дряново, 
както и с двете училища за деца с нарушено зрение в градовете Со-
фия и Варна. 

Нашата библиотекарка в град Пловдив, покойната вече Величка 
Кърпарова, остави светъл спомен у всички нас. Тя обичаше своите чи-
татели и им помагаше. При своята работа тя си сътрудничеше с пенси-
онирания ни почетен член Иван Андонов. На този възрожденец по дух 
Величка посвети поетична вечер. Величка Кърпарова беше възторжен 
ръководител на пловдивския ансамбъл „Тракийски цвят“. Художестве-
ният колектив е печелил престижни награди на фолклорни фестивали. 

В двете специализирани училища за деца с нарушено зрение се 
изградиха клубове на приятели на брайловата книга. Това ни задъл-
жаваше да увеличим броя на детско-юношеската литература. 

В този период бе въведена и компютърната регистрация на книж-
ния брайлов фонд и на читателите. 

Така формираното брайлово издателство през този период отпе-
чатваше между тридесет – тридесет и пет заглавия в тираж от четири 
до шест броя. Вие разбирате, че с това вече е преодоляно ограниче-
нието книгата да бъде издавана само в един-единствен ексземпляр, 
както това е било при ръчното писане. С новите възможности за 
печат за първи път бяха издадени и отделни учебници за студенти. 
За съжаление, все още не бе постигнато необходимото качество на 
брайловия печат. Това ще стане доста по-късно с доставката на мо-
дерен брайлов принтер от Норвегия. 

Както вече посочихме, файлът от който се печаташе брайловата 
книга, можеше да се чете чрез говорещата програма под DOS. Ние за-
почнахме да търсим от различни издателства и дигитални библиотеки 
книги на магнитен носител. Малка част от тях, само подбрани книги, 
отпечатвахме на брайлов шрифт. Независимо от компютрите и брай-
ловите принтери отпечатването на брайлов шрифт продължава да бъде 
много скъп процес. Причината е специалната хартия, която трябва да 
има високо целулозно съдържание и се внася от чужбина. Контрапункт 
на това беше по-бързият и лесен начин за достъп до електронната кни-
га. Интересът в тази област беше изключителен. Ние събирахме отвся-
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къде източници на електронен запис. Към тях причисляваме не само 
дарените ни от издателствата файлове на магнитен носител, но и свале-
ни книги от виртуални библиотеки, закупени дискове с книги на руски 
и английски език. Този фонд достигна 15 000 заглавия. 

Пред нас възникна проблемът за създаване на нова говореща 
програма в среда на Windows с човешки глас. Ние вече познавахме 
разработената в САЩ програма на английски език JAWS. Тя имаше 
немска и френска версия, както и версии на някои други европейски 
езици. Ние мечтаехме за такъв глас на български език. Съзнавах-
ме, че това не е по нашите скромни сили, нито по възможностите 
на фондация „Хоризонти“, основана в Читалището. Дори Съюзът 
на слепите в България не беше в състояние да направи това. Ние 
разбирахме, че трябва да обединим усилията си и да търсим реше-
ние на задачата. През октомври 1999 г. Настоятелството се обърна 
към Съюза на слепите да координира общите ни усилия и да създаде 
един център за брайловата, говорещата и електронната книга на сво-
ята територия, на улица „Найчо Цанов“ № 172.8 По същото време 
конференцията, посветена на брайловото писмо и книгоиздаването, 
проведена в Столичната библиотека, възприе идеята за създаването 
на програма с човешки глас под операционната система Windows и 
прие насоки да се обединят усилията за решаване на този проблем. 
След шест години този въпрос ще бъде решен. 

Ще споменем за една инициатива на парк „Витоша“, към която 
се присъединихме. Ние давахме консултации по техен проект за из-
граждане на екологична пътека специално за слепи хора в местност-

8 Според решение на Настоятелството от 5 окт. 1999 г.
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та „Дендрариума“. Дървени парапети позволяваха на  слепия да се 
ориентира като допира до тях своя бастун. На места, където релефът 
се сменя, той може да спре и да прочете брайлови описания на съот-
ветните растения – бор, ела и др. Това място стана любимо за слепи-
те хора. За съжаление, през последните седем години, с премахване-
то на безплатния обществен транспорт, индивидуалните посещения 
се прекъснаха. Остана единствено организираното от Читалището 
отиване на 15 октомври – Международния ден на белия бастун. На 
пътеката е имало и състезания по мобилност и ориентиране. Посети-
телите самостоятелно се придвижваха по нея до планинската чешма 
с пейките. Разбира се, Денят на белия бастун представлява и едно 
обръщение към обществото и държавните органи за преодоляване 
на бариерите по пътя на слепия пешеходец и за неговата безопас-
ност. Никъде в европейските столици колите не се паркират по тро-
тоарите. За да се избегне това неудобство, Столична община монти-
ра в центъра на града метални стълбчета по бордюрите. Това също 
представлява заплаха за незрящите хора при тяхното придвижване 
в града. Тези редове написах, тъй като ние от Читалището също сме 
участвали при поставянето на звукови уредби на светофарите.

Тържествено отбелязахме 70-годишнината от основаването на 
Читалището в камерна зала „България“. Бе оповестено поздрав-
ление от Президента на Република България – г-н Петър Стоянов. 
Директорът на Дирекция „Регионални културни дейности“ прочете 
добри и насърчителни думи от името на г-жа Ема Москова – ми-
нистър на културата. Ние сме били при нея и заедно сме обсъждали 
възможностите за достъп до информация на хората със зрителни ув-
реждания. 

Наша грижа е била насърчението на авторските творби, написани 
от слепи хора. В този период системно подпомагахме художествени-
те колективи за участие в национални и международни фестивали.

В паметно събитие се превърна честването на сто и деветдесет 
години от рождението на патрона на Читалището – Луи Брайл през 
месец януари 1999 г. В голямото фоайе на Столична библиотека 
вдъхновено слово прочете г-жа Мария Русинова – заместник-ми-
нистър на културата. Нашите деца от софийското училище поднесо-
ха вълнуващи изпълнения. 

През месец октомври 1997 г. Народното събрание внесе сериоз-
ни промени в Закона за народните читалища. Бе поставено изисква-
нето всички читалища в страната отново да се пререгистрират и да 
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допълнят уставите си. Това стана в Софийския градски съд. В този 
период последваха и други важни регистрации за Читалището. То бе 
вписано с нов номер в БУЛСТАТ. Дадена му бе и данъчна регистра-
ция. След решението на съда, в съответствие със Закона за народни-
те читалища, ние регистрирахме Читалището и в Министерството на 
културата под номер четиристотин осемдесет и осем.

С годините се задълбочаваше нашето сътрудничество с фондация 
„Петко Груев Стайнов“. Винаги сме участвали в нейните прояви. 
Синът на нашия първи председател – арх. Стефан Стайнов, изклю-
чително много ни е помагал. Г-жа Керанка Милушева – член на На-
стоятелството, се ангажира да прегледа брайловия архив на Петко 
Стайнов. Тя е споделяла с мен чувствата си за архива. Да докосваш 
брайловите точки, които са били създавани и опипвани от великия 
творец, е било неповторимо преживяване. Тя работеше с компози-
тора Михаил Луканов, като му диктуваше нотите. Така бяха открити 
неизвестни досега творби. Бяхме щастливи да ги слушаме в изпъл-
нение на хора на слепите „Акад. Петко Стайнов“. В навечерието на 
75-годишнината на Читалището ние удостоихме със званието „по-
четен член“ арх. Стефан Стайнов за неговите изключителни заслуги 
към нашата дейност. Семейство Стайнови пренесоха част от архива 
на Петко Стайнов в град Казанлък. Става дума за отпечатване на 
ноти и текстове на брайлов шрифт в Германия. Тях е прегледала сля-
пата пианистка Олга Коева. В момента тя учи в Германия. 

На Отчетно-изборното събрание през 2001 г. Ръководството беше 
освежено с нови трима членове. Това бяха Мария Попова – спечели-
ла песенен конкурс в САЩ, историкът Йордан Младенов и нашият 
харесван и уважаван преподавател по английски език. Той пое функ-
циите на секретар. В състава на ръководството влезе Хюсеин Исма-
ил – вече утвърден юрист  и председател на фондация „Хоризонти“. 
За наша радост Йордан Младенов преди три години стана директор 
на Рехабилитационния център за незрящи в гр. София. Талантливият 
интелектуалец Хюсеин Исмаил за наша гордост стана заместник-ом-
будсман на Република България.

През този мандат Читалището осъществяваше своята дейност в 
следните насоки:

–  Разшири възможностите на издателската дейност и брайловия 
печат.

– Осигури системната доставка на книги по домовете за град Со-
фия, а чрез Централна поща – за провинцията.
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–  Подкрепяше осем самодейни състава, както и индивидуални из-
пълнители.

–  Насърчаваше творчеството на слепи автори.
–  Сътрудничеше активно с двете училища за деца с нарушено зре-

ние, както и със Съюза на слепите в България, с читалища, фонда-
ции и други организации, свързани с образованието и културата на 
слепите хора.

–  Работеше с Министерството на културата, Столична община  –
 район „Средец“ и с други държавни учреждения.

–  Активно си сътрудничеше със Столична библиотека, Народна 
библиотека и със сродни библиотеки от страната и чужбина. 
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–  Системно разработваше малки проекти, които подпомагаха на-
шата дейност; търсеше спонсори за подкрепа.

–  Увеличи площта на читалището.
На нас ни бе подадена една силна братска ръка от голямата ор-

ганизация на слепите хора в България. През 2004 г. сключихме до-
говор с УС на Съюза на слепите в България за ползване на техния 
апартамент на четвърти етаж на площад Славейков 1А. Ремонтът бе 
осъществен със средства от фондация „Лале“. Ние сме дълбоко при-
знателни на тази неправителствена организация в обществена полза, 
чийто президент е благият Владимир Кисьов. Един усмихнат и висо-
коблагороден човек, г-жа Мария Петкова  – изпълнителен директор 
на фондацията, стана наш приятел. Беше извършен сериозен ремонт 
на съюзния апартамент. Направихме пробив в стената към съседния 
наш апартамент. Отвори се площ, в която настанихме брайлови кни-
ги, кашони с картон и готова продукция. Уплътнихме стая с изола-
ционни материали. Там, по-късно щяхме да настаним най-модерния 
брайлов принтер, купуван в България. С него се реши проблемът със 
здравината на точките. В това помещение поставихме и съоръжени-
ята за подвързване. То вече се извършваше с плътна корица – 350 гр. 
картон и метални спирали. В този вид нашите книги вече не отстъп-
ват по качество на изработените в другите европейски страни.

Брайловият фонд достигна 2000 заглавия в приблизително 
20 000 тома. Собствената ни кола позволяваше редовна доставка на 
книгите по домовете на читателите. С нея сме зареждали и нашите 
филиални библиотеки. Улесни се движението на книгите, изпраща-
ни чрез Централна поща в столицата. Още тогава се задълбочаваше 
тенденцията за намаляване на читателите на брайловата книга. Това 
бе естествено, тъй като притежателите на персонални компютри се 
увеличаваха. Това е тенденция в целия свят.

Продължи да се развива и електронната книга. Нарасна броят на 
притежателите на персонални компютри. Според отчетния доклад 
на Настоятелството от 2005 г. те са достигнали 200 души. Фондът 
на електронната книга надмина 2000 заглавия, а необработените са 
повече от 30 000. Вече цялата ни библиотека се съдържаше в два 
компактдиска. Нека да припомним, че книгите все още се прослуш-
ват на синтетичен език на DOS. През 2005 г. Виктор Любенов стана 
носител на първа награда „Христо Г. Данов“ в раздела „Електронно 
издаване и нови технологии“. Той получи това отличие за създаване 
на сайт с електронни книги, които да се ползват от незрящи хора. 
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Достойнството на Виктор Любенов е, че е удостоен наравно с изя-
вени поети и преводачи, като Константин Павлов и Лилия Стале-
ва. За увеличението на броя на електронните книги допринесоха и 
някои български издателства, които безвъзмездно ни даряваха свои 
книги на магнитен носител. По това време Читалището извършваше 
много услуги. Неговият специалист Иван Доброволов инсталираше 
говорещи програми в персоналните компютри и обучаваше начина-
ещите.

Ние, като единствено издателство за художествена и справочна 
литература на брайлов шрифт, изпитвахме нужда от усъвършен-
стване на технологията на брайловия печат. Копнеехме да закупим 
съвременен високопроизводителен брайлов принтер.

Читалището нямаше право да пренебрегва задачите на култур-
но-масовата работа. Нашите усилия се съсредоточаваха върху съз-
даването на брайлови и електронни книги. Това беше сърцевината 
на нашата дейност. Неговото разположение в центъра на столицата 
улесняваше общуването и контактите с хората. Не спираха традици-
онните срещи с писатели, общественици, учени. Ние издадохме на 
брайлов шрифт творбите на Желязко Пеев, Иван Антонов, Величка 
Кърпарова, Владислав Кацарски, Георги Чернев, Владимир Желев, 
Луиза Сотирова, Кристиян Григоров, Димитър Грудев, Нели Стой-
чева, Ангел Сотиров, Румяна Каменска, включително и моята книга 
„Сърцето вижда“. Дори ние със скромни суми подпомагахме техни-
те издания и на плоскопечатен шрифт. 
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В Столична библиотека отбелязахме двадесет години от издава-
нето на списание „Есперантска искра“ на брайлов шрифт. Ние сме 
също така и съиздатели на изданието заедно с Асоциацията на не-
виждащите есперантисти в България и Съюза на слепите в България. 
Наши гости са били оперната певица Гена Димитрова, академиците 
Антон Дончев и Николай Кауфман, поетът Павел Матев, всички пи-
сатели, носители на наградата на името на покойния наш събрат по 
съдба Георги Братанов.

Години наред имахме безплатен достъп до зала „България“. Вся-
ка седмица слепи хора и техните придружители посещаваха концер-
ти. Слушаха с радост български и чуждестранни изпълнители. Това 
стана възможно благодарение на инициативата на ослепялата вио-
листка от Филхармонията – благородната Ели Арнаудова.  

В централно събитие в живота на Читалището се превърна юби-
лейното честване на 75-годишнината от неговото основаване. То 
мина под патронажа на Президента на Република България. Бяха из-
дадени дискове на Оркестъра за народна музика от слепи музиканти 
в София. Организирахме конкурси между ученици от двете училища 
и студенти от столицата за бързо и художествено четене на брай-
лов текст. Състоя се мащабен фестивал на любителското изкуство. 
Акцент на юбилея беше тържественото събрание, което се състоя 
в Дома на научно-техническите дружества. Президентът Георги 
Първанов присъства лично и произнесе слово. Участието на много 
гости от висши институции беше едно признание за образователната 
и културната дейност на Читалището.

В Монетния двор изработихме позлатени юбилейни медали. От 
едната страна бе емблемата на Читалището, а от другата – надпис: 
„75 години Национално читалище на слепите Луи Брайл 1928“. Ос-
вен на Президента те бяха поднесени и на нашите почетни членове –
Иван Андонов, Желязко Пеев, Кирил Манов, Гето Велков и арх. Сте-
фан Стайнов.

Читалището заедно с Дружеството на българските слепи е било 
съиздател на списание „Съдба“. За съжаление в архива ни бяха наме-
рени само четири подвързани  годишнини. Благодарение на Стефан 
Данчев, директор на Националния център за рехабилитация на сле-
пи в град Пловдив, ксерографирахме всички книжки от библиотека 
„Иван Вазов“, град Пловдив. Друг важен в исторически аспект мо-
мент от възстановяване на архивите бе копиране на протоколите на 
Дружеството на българските слепи от неговото основаване до 1948 
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г. със съдействието на Държавния архив. Това са ценни източници за 
историята на двете организации. Те вече са съхранени в Читалището 
за бъдещите изследователи. Ние разполагахме и с музейна сбирка с 
не много на брой експонати и документи, която по решение на На-
стоятелството предстоеше да бъде предадена на Съюза на слепите в 
България. Надяваме се, че някой ден те ще влязат в езкспозицията на 
бъдещия музей на Съюза на слепите в България, на ул. „Найчо Цанов“ 
№172. От това време наши колективни членове са: фондациите „Хо-
ризонти“ – София, „Съпричастие“ – Варна, „Приятели на слепите“ –
Варна, „Очи на четири лапи“ – София, Асоциация на невиждащите 
есперантисти в България – Пловдив, Асоциация на сляпо-глухите в 
България – Пловдив и Асоциация на родителите на деца с нарушено 
зрение – София. Същевременно ние сме асоцииран член на Съюза 
на слепите в България. Приети сме за член на Българската библио-
течно-информационна асоциация.

Настоятелството на Читалището винаги е насърчавало социална-
та интеграция на слепите хора у нас. С цялата си дейност, със своите 
контакти с различни структури и организации то е давало своя при-
нос за преодоляване на бариерите в околната среда, за подобряване 
на условията за самостоятелно ориентиране и придвижване на сле-
пите, за борба срещу дискриминацията и отстояване на човешкото 
достойнство и интелектуалните и професионални възможности на 
хората със зрителни увреждания.

През отчетния период работихме по проект на Министерството 
на културата по програмата на ООН за развитието на читалищата в 
България. След приключването му станахме член на мрежата от чи-
талища в страната към Фондация „Читалища“. За наша чест по този 
проект ние бяхме единственото читалище от столицата. По програ-
мата ФАР АКСЕС на ЕС организирахме курсове за слепи масажисти. 
В резултат на тях 7 души взеха държавен изпит за правоспособност. 
Работихме по два проекта с Агенцията за хората с увреждания. По 
единия проведохме компютърен курс, а по другия издадохме книга 
за знаците на българския брайлопис. Като подизпълнител по проект 
на информационната програма на делегацията на Европейската ко-
мисия в България отпечатахме две брайлови брошури. 

Читалището издава списание „Вестител“. То излиза в брайлов и 
в електронен формат и се разпространява в страната и в чужбина. 
Неговото отпечатване продължи благодарение на дарение от мобил-
ния оператор „Глобул“. С неговите финансови средства издадохме и 
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няколко десетки брайлови книги. През 2004 г. читалището израбо-
ти учебници по системата „English Streamline“ по проект с Евроин-
форм. Ние получихме като дарение средства от поделения на Бъл-
гарската енергетика (АТЦ „Козлодуй“ и „Булгаргаз“). Еднократно ни 
помогна и фирмата на Ана и Бончо Пееви. Помогна ни и депутатът 
от 41-то Народно събрание Захари Георгиев. Той е внук на големия 
деятел на делото на слепите и общественик Христо Белобрадов от 
Пловдив. 

Ние закупихме таванско помещение от 14 кв. м над апартамента 
на читалището, където разположихме стелажи и книги. Доставихме 
нов брайлов принтер и дисплей пак със средства на Обединени хо-
ландски фондации. Имаме обновена Интернет страница, ползваме 
Интернет и изградихме мрежа между компютрите в читалището. За-
купихме нова офис техника за ремонтирания трети апартамент и за 
други помещения в Читалището. По проекта „Красива България“ за 
63 000 лв. трябваше да се направи външен асансьор. За съжаление 
няколко съседи от етажната собственост се противопоставиха неос-
нователно и ние загубихме средствата.

Изпратихме в Прага на Десетия международен фестивал за сле-
пи певци и инструменталисти нашата талантлива певица Кристина 
Александрова, придружена от проф. Благовеста Константинова. 
Представители на читалището участваха в 3 международни конфе-
ренции по проблемите на информацията и библиотечното дело за 
слепи. Те се състояха в Русия, Новосибирск, Словакия и Франция, 
както и на 71-ия международен конгрес на слепите есперантисти в 
Белград.

Истински успех на Читалището бе одобряването на два проекта, 
свързани с ноу-хау за страната. След научна конференция на фонда-
ция „Хоризонти“, с участие на Читалището и Съюза на слепите в Бъл-
гария, както и на други организации, посветена на брайловите знаци, 
свързани с  тактилните дисплеи, ние реализирахме една отдавнашна 
идея. Беше ни одобрен проект от Агенцията за хората с увреждания 
за разработката на всички брайлови знаци, които се прилагат у нас. 
Автор бе талантливата Румяна Каменска, заедно с нейните колеж-
ки от брайловата печатница. Текстът обхващаше всички области на 
науките. Не бе пропусната възможността за използване на седма и 
осма точка, прилагани при новите тактилни дисплеи. Днес те нами-
рат приложение в математиката, физиката, компютърните обозначе-
ния и др. Класическите шест точки се използват и за изразяване на 
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препинателните знаци в българския език, на ноти, на математически, 
физически, химически и др. знаци. В изданието са показани азбуките 
на по-известните световни езици. Книжката е отпечатана през 2005 г.
Тя предшества директивата на Европейската Комисия за надписване 
на лекарствата на брайлов шрифт. След приемането на България в 
Европейския съюз през 2007 г. тази директива стана задължителна и 
сега всички аптеки в страната продават своите лекарства с изписва-
не на наименованието им и грамажа на брайловото писмо. 

Книжката се издаде по проект на Агенцията за хората с уврежда-
ния. Помагалото бе на брайл и плоскопечатен шрифт. И днес то не е 
изгубило своята актуалност и се ползва от различни институции, от 
училищата за деца с нарушено зрение, ресурсни учители, препода-
ватели на брайл, в центровете за социална рехабилитация и интегра-
ция на хора със зрителни увреждания, от дистрибутори и търговски 
фирми за лекарства. 

В паметта на много от нас ще остане уредената изложба на пле-
тива и картини, създадени от слепи жени. Тя се състоя в Столичната 
библиотека. Организатори бяха Читалището и териториалната ор-
ганизация при Съюза на слепите, гр. Пловдив. На нея присъстваше 
г-жа Зорка Първанова, г-жа Весела Лечева, Нейно превъзходител-
ство посланичката на Ливан. Мил момент бяха изпълненията на 
участнички от изложбата. Бяха продадени част от изработките, в 
това число и две картини. 

Електронната библиотека през този мандат непрекъснато увели-
чаваше своите заглавия. Ще отдадем заслуженото на Виктор Любе-
нов, който я структурира по проект на „Институт Отворено обще-
ство“. Електронните книги достигнаха 4200 броя. Това бе основата, 
върху която се надграждаше по-нататък библиотеката. На фона на 
намаляващите читатели на релефното писмо електронната книга се 
радваше постоянно на нови и нови привърженици. Повече от 800 
души, притежатели на персонални компютри, я четяха.

Новост в нашата работа, както и за първи път в България, беше 
озвучаването на филми с обяснения на картини, които слепият не 
може да възприеме по време на излъчването им. Първото озвуча-
ване на живо в киносалон направихме на филма „Рей Чарлз“, като 
се обясняваха отделни моменти и картини. Тази идея намери своята 
реализация в един проект, отново финансиран от Агенцията за хо-
рата с увреждания. Озвучихме един документален филм, посветен 
на слепия композитор акад. Петко Стайнов. Излъчването му беше в 
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салона на Читалището. Обясненията се правеха на живо – спирахме 
или връщахме филма на определени места. По-нататък бяха напра-
вени професионално четири филма с помощта на телевизионно сту-
дио. Актьори обясняваха кадрите във филма за Рей Чарлз и в детски 
филми. 

С Демократическата комисия към Американското посолство бе 
изпълнен проект за отпечатване на брайлови книги. 

Фонд „Култура“ ни заплати пътните разходи до Бившата Югос-
лавска Република Македония за участието на два художествени 
състава. Средствата за нощувка и храна бяха поети от Читалището. 
На голямата сцена в Културния център в град Тетово, нашите състави 
„Люлин“ и „Веселите момчета“ поднесоха впечатляваща програма. 
Изпълненията им бяха изпратени с много аплодисменти. Поканата 
получихме от Съюза на Македонските слепи и техния председател 
Жарко Селковски. Щастливи моменти имахме край Охридското 
езеро. Посетихме манастира „Свети Наум“. Това беше първото из-
веждане от Читалището на негови състави в чужбина. Нашият бюд-
жет никога не е бил в състояние да осигури средства за това. Субси-
дията заедно с дарения и суми от проекти едва покриваха заплатите, 
хонорарите, консумативите. За втори път се сбъдна мечтата ни да 
пътува наш художествен колектив в чужбина. По програма „Грюнд-
виг“ на Европейския съюз, с водещата страна Италия и партньори –
общината на гр. Измит, Турция, и нашето читалище, осъществих-

Художествен състав „Люлин“
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Състав 
„Веселите 
момчета” 
в Италия

„Веселите 
момчета” 

в Турция

ме един международен проект „Нищо не може да спре музиката“. 
Първото посещение на вокално-инструментален състав „Веселите 
момчета“ беше в гр. Измит. Заедно с турската и италианската гру-
па на хора с увреждания бяха изпълнени песни на трите езика на 
партньорите по проекта. На концерта присъстваха кметът на града 
и представители на областното ръководство. Следващото гостуване 
на групите беше в гр. София. Те бяха включени в големия фести-
вал на художествени колективи от слепи любители от цялата страна. 
Фестивалът беше организиран по случай 80 години от създаването 
на Читалището. Концертът се състоя в зала „Люмиер“ на НДК. През 
следващата година музикантите се събраха в град Азало, Италия. 
Селището се намира на 70 км от Венеция и датира от римски вре-
мена. Терми и архитектурни обекти са построени преди новата ера. 
Българската група самостоятелно пътува по „Канале гранде“ и се 
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Състав „Тракийски цвят“ на фестивала в НДК

разхождаше по площад „Сан Марко“. Нямахме време за разходка с 
гондоли, но се вълнувахме, когато туристите минаваха под малките 
мостчета, на които бяхме застанали. Силно ни впечатлиха вътреш-
ните канали и калдъръмените улички, по които две каляски не биха 
могли да се разминат. За съжаление времето ни притискаше преди 
заминаване и дългите туристически опашки пред базиликата „Сан 
Марко“ не ни позволиха да я посетим.

В периода между 2005 и 
2007 г. се случиха две съби-
тия от голяма величина и 
значение за Читалището. 
Успешно приключихме две-
годишен проект при Япон-
ското посолство по Соци-
алната програма на прави-
телството на тази далечна 
страна и получихме 30 500 
евро за покупка на моде-
рен принтер. Първоначално 
бяхме заложили закупуване 
на испански принтер, про-

изводство на фирма „ОНЦЕ“. Тъй като процедурата по одобрение на 
финансирането продължи две години ние се ориентирахме към прин-
тер с по-добри параметри. Помолихме Посолството да си доплатим 

Брайлов принтер „Брайло 200”
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до 35 000 евро, като закупим принтер „Брайло 200“. Вълнението ни 
беше толкова силно, че не можехме да повярваме какво предстои. Ние 
притежавахме един от най-съвършените принтери, който прави здра-
ви точки. Брайловата хартия с най-високо съдържание на целулоза, 
форматирана и перфорирана, закупихме също от Норвегия. Дого-
ворът сключихме на 23 януари 2007 г. в Японското посолство с Не-
гово Превъзходителство Коичиро Такуи, японския посланик. Нашата 
скромна благодарност изразихме чрез подарена маслена картина на 
къща от Боженци, Габровско. След монтажа и пробите изчакахме при-
стигането на новия посланик на Япония в България. На 9 октомври 
2007 г. Негово Превъзходителство Цунехару Такеда, новият японски 
посланик, заедно със заместник-министъра на културата, популярния 
артист Явор Милушев, и представители от Столична община, в при-
съствието на цялото Настоятелство ни предаде символично принтера. 
Печатането демонстрирахме пред гостите. Никога няма да забравим 
словото, което произнесе японският посланик. Той подчерта, че дори 
само една-единствена брайлова книга да бъде отпечатана за едно-
единствено сляпо дете, това е оправдано и заслужава уважение. През 
последните десетина години ние отпечатахме доста заглавия за деца и 
юноши. Това беше един високохуманен призив към нас и ние повече 
не правихме икономии. Делът на тази литература заемаше около 1/3 
от всички брайлови книги, които печатахме годишно.

На 1 януари 2007 г. страната ни бе приета за редовен член на 
Европейския съюз. Това историческо събитие ще предопредели до 
голяма степен по-нататъшната съдба на българския народ. След 
приемането ни в НАТО това беше най-важният цивилизован избор 
за присъединяване към семейството на европейските страни. Бла-
годарение на кохезионните фондове на Европейския съюз предпри-
съединителните програми и програмите за развитие на човешките 
ресурси, както и на Европейския социален фонд, неправителстве-
ните организации имат възможност да разработват проекти и да по-
лучат финансова подкрепа от Европейския съюз. НЧС „Луи Брайл 
1928“ на няколко пъти стана партньор на фондация „Хоризонти“ 
по европейски проекти. Единият от тях се отнасяше до обучения на 
слепи и слабовиждащи хора за работа с компютри и по говорещата 
програма. Другият беше на тема: „Специализирани социални услуги 
за лица със зрителни увреждания“. 

Следващият висш момент в живота на слепите хора беше съз-
даването на програмата с човешки глас за работа при Windows. 
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Явор Милушев на своя 60-и рожден ден
чете стихове от Пейо Яворов в Читалището, 2007 г.

Настоятелството на НЧС „Луи Браил 1928“ заедно с  Цунехару Такеда, 
японския посланик и зам.-министъра на културата Явор Милушев
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Асоциацията за компютърна лингвистика и всички слепи експерти, 
които апробираха процеса на разработката на програмата, заслужа-
ват високо обществено признание. Читалището се превърна в едно 
от звената, което инсталираше безплатно програмата по волята на 
нейните създатели. Не бива да подминаваме заслугата и на реноми-
раната американска фирма „Майкрософт“. Всъщност тя финанси-
ра разработката на проекта. Това чудо в информацията на слепите 
хора хвърли жадувания мост към Интернет и към прочитането на 
текст във всички магнитни носители чрез персоналния компютър. 
От разстояние на времето ще кажем, че това беше качествен скок в 
образованието и културата на слепите хора в България. Българската 
програма бе клон от голямата американска разработка на „Майкро-
софт“ – „Jaws“. Ние, фондация „Хоризонти“ и други организации 
организирахме курсове за обучение. От деца до най-възрастни се 
обучаваха в овладяване на програмата. В известен смисъл българ-
ската програма на Асоциацията за компютърна лингвистика изравни 
възможностите на способните, високоинтелигентни слепи с техните 
зрящи съвременници.

Работата с програмата повиши тяхната квалификация. Тя създаде 
условия за професионална реализация. Това информационно явле-
ние в живота, труда и образованието на слепите хора допринесе за 
тяхното достойнство, интеграция и обществено признание.  От този 
момент акцентът в издателската дейност на Читалището се прехвър-
ли от брайловата върху електронната книга. За нас електронната 
книга стана приоритет, кръгът на ползвателите непрекъснато се раз-
ширяваше. В края на 2009 г. той надхвърли 800 души. Фондът на 
Читалището според отчетния доклад от този период е притежавал 
повече от 4200 заглавия на електронни книги. По данни от същия 
доклад средногодишно са правени 25–30 брайлови книги в тираж от 
4 до 6 екземпляра. С тях са захранвани библиотеките в гр. Пловдив 
и в двете училища за деца с нарушено зрение.

Ние положихме основите на електронната книга още през 1994 г.
Оттогава сме събрали под формата на дискове на чужди езици по-
вече от 30 000 заглавия. Отделно от издателства, автори, виртуални 
библиотеки и доброволно предоставяне от членове на Читалището 
на сканирани и редактирани електронни книги общият брой надви-
шава 40 000 заглавия. В процеса на работата се натъкнахме отно-
во на сериозни затруднения, свързани преди всичко с трудоемката 
работа. Голяма част от книгите са записани на различни програми 
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и не винаги имаме достъп до тях. Най-голяма част от времето се 
поглъща от обработката, за да се пригодят за лесен достъп. Нужно 
е да се проверяват и сканираните книги, където се откриват про-
пуски, липсващи страници и т.н. От 2007 г. към читалището дей-
ства сървър по проект на Агенцията за хората с увреждания. В 
него се съдържа много информация, нашите каталози на брайло-
вата и електронна книга. С писмо на Отдела за авторско право при 
Министерството на културата на нас ни бе разрешено разпростра-
нението на електронните книги за слепите и слабовиждащи чита-
тели. Този правен статут на Читалището намира потвърждение и в 
одобрената от ООН конвенция за правата на хората с увреждания 
относно правото за достъп до информация на слепите хора. Кон-
венцията е ратифицирана от българския парламент на 26 януари 
2012 г. Електронните книги ще бъдат достъпни за хората със зри-
телни увреждания, които се регистрират срещу задължението да 
не предоставят на други лица ползваните от тях книги. Достъпът 
се осъществява след регистрация с индивидуална парола. Бихме 
искали да разясним, че сме длъжни да направим това предвид за-
щитата на авторското право и интересите на издателите, които без-
възмездно ни предоставят своите книги. На това място ще си поз-
волим да изясним нашата концепция за дигиталната книга. Четете и 
чувате, че в света се създават глобални библиотеки на дигиталната 
книга. Такива проекти има в Европа и САЩ. За Европа центровете 
са във Франция и Германия, а в Калифорния е изградена голяма 
библиотека на английски език за хора със зрителни увреждания. 
Това, което ние сме правили от 1994 г., е същото, само че в мно-
го умален мащаб. Ние не разполагаме с капацитет да обработваме 
книгите си и затова сме принудени да взаимстваме готови книги от 
виртуални библиотеки. Ние сме влезли във връзка с някои от тех-
ните създатели, за да не хабим излишен труд върху заглавия, които 
те подготвят, а от своя страна ние също им съдействаме. До 2004 г.
са подготвени повече от три хиляди и триста обработени, готови за 
ползване заглавия и техният брой ще нараства ускорено. 

Предимствата на електронната книга се състоят в това, че освен 
чрез SpeechLab, тя може директно да се чете и чрез брайлов дис-
плей.

Това е времето, когато бе приключил ремонтът в помещенията 
на Читалището и бе изградена мрежа между всички компютри. Бе 
въведен в действие сървърът, чрез който да се теглят нашите елект-
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ронни книги, както и каталозите на брайловата библиотека и много 
друга информация, свързана с дейността на Читалището. В удобство 
се превърнаха контактите чрез вътрешна телефонна централа. Тези 
нововъведения подобриха условията на труд на специалистите. Те 
вече разполагат с по-голямо пространство, ергономично офис-обо-
рудване и офис-техника. Усъвършенства се технологичният процес 
на брайловия печат, набавиха се съоръжения за подвързване с ме-
тални спирали. Заменихме по-слабите корици с по-подходящи. Пос-
тоянно съдействие получаваме от военно издателство „Св. Георги 
Победоносец“.  

Централно събитие за нас беше юбилейното честване на 80-го-
дишнината на Читалището. Тържеството се състоя в голямата кон-
цертна зала на Централния военен клуб, на бул. „Цар Освободи-
тел“. На него получихме поздравления от тогавашния президент 
г-н Георги Първанов и Негово Величество Симеон II. Слово про-
изнесе лично министърът на културата – проф. Стефан Данаилов. 
Всички бяхме изненадани от жеста на правителството и Агенцията 
на хората с увреждания да ни бъдат предоставени 135 000 лева за 
пътнически асансьор и два тактилни дисплея. В програмата участ-
ваха нашите деца от софийското училище за деца със зрителни ув-
реждания, както и музиканти от Националното музикално училище 
„Любомир Пипков“. 

Когато обобщаваме историческия път на Читалището, ще откри-
ем три основни етапа в неговото развитие. 

От основаването му до 1963 г. всички усилия са били съсредото-
чени в създаване и умножаване на книжния брайлов фонд. Имало е 
години, през които са били доставяни и четени в страната между 10 
000 и 16 500 брайлови тома годишно. Това е бил невероятен книжен 
оборот. В отчетните доклади на Настоятелството са цитирани лица, 
които са прочели най-много книги през съответната година. Напри-
мер през 1960 г. Генка Първулова от град София е изчела триста 
деветдесет и един брайлови тома. Това означава, че повече от един 
том дневно е минавал през пръстите на читателката.9 

С появата на магнетофонния запис се открива нова възмож-
ност за четене на хората със зрителни увреждания. Слепите по 
рождение имат развито осезание. Те се справят лесно с прочита-
нето на брайловия текст. Но не е така обаче при късно ослепе-

9 Размерите на страницата са 25 см на 35 см, с приблизително с 1200 знака. А 
страниците в един том са били средно около 80–120. 
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лите. Тяхното осезание не е достатъчно добре развито за релеф-
но четене. Малцина са тези от тях, които поради загубен слух 
или друга причина са се принудили да пишат и четат на брайлов 
шрифт. Това е основната причина да се прегърне говорящата кни-
га от хората, които късно са изгубили своето зрение. Записана-
та книга на магнетофонна лента, по-късно на касети или дискове, 
или чрез синтетичния език на говорящата компютърна програма 
се е възприемала много по-лесно и бързо. След 1972 г. се увели-
чава фондът на лентотеката. В този период той наброява повече 
от 4000 заглавия от всички области на знанието. С това нараст-
ва и броят на слушателите. Ще посоча две върхови сравнения за 
двата вида книги. Докато броят на читателите на брайлови кни-
ги достига 400 през 60-те години, то при говорещата книга през 
80-те и 90-те години той надвишава 1200 души. Има примери как 
отделни читатели дневно са прослушвали по 3–4 ленти, а годиш-
но – повече от 1200 часа ролки. Една лента е с продължителност 
2 часа. Ако се променя и скоростта на четене от 4,75 см/сек на 
9 см/сек, това позволява двойно по-бързо да се чете текстът, стига 
ухото да е привикнало на тази скорост. По-добрият вариант е бил 
прилагането на съпротивление в апаратурата, което да увеличава 
и намалява скоростта на превъртане на лентата в апарата. Много 
слепи са се възползвали от тази възможност. 

От 1974 г. говорящата книга има формат на касети. Те са по-
удобни за четене и не позволяват на магнетофонната лента да се 
къса. Както вече бях описал през 1971 г., студиото на Читалището 
заедно с производството и размножаването на говорящата книга 
се предава на Съюза на слепите поради по-големите му простран-
ствени и финансови възможности. От 2003 г. студиото на Съю-
за на слепите е въвело нова технология за запис чрез компютър. 
Говорящите книги са на дискове, като в един диск се съдържат по 
няколко книги. Предимство е и лекотата на носителя. Докато един 
брайлов том тежи един-два килограма, то цяла книга под формата 
на много касети е под теглото на един том. Правя това сравнение, 
защото един диск от 20-тина грама може да съдържа хиляди брай-
лови страници. 

Най-съвременният начин на информация – флаш памет, може да 
съдържа цялата ни библиотека от милиони брайлови страници. В 
тези сравнения виждам предимството на нашия технологичен век и 
новия шанс, който имат моите братя и сестри по съдба. 
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С уважение представяме г-жа Кра-
симира Томова – филолог, която три-
десет и осем години всеотдайно рабо-
ти с читателите на говорящата книга.

И така, достигаме до третия етап в 
развитието на книгата за слепи и сла-
бовиждащи хора.  Това стана възмож-
но с появата на компютрите. У нас 
през 1989 г. инж. Борислав Захариев 
първи разработи говореща програма 
на синтетичен език под DOS. Програ-
мата беше предназначена за компют-
ри „Правец 8“. През следващата го-
дина той създаде и най-дълго прила-
ганата под DOS програма за по-висок 
клас компютри. Така през 1994 г. чрез 
персонален компютър и синтетичната 

реч незрящите прослушват текстови файлове. За чест на Читалище-
то, то започна да създава първите електронни книги, подарени от 
български издателства, които можеха да се четат чрез изкуствения 
синтетичен език на DOS. Появата на този електронен формат съв-
падна с отпечатването за първи път в България на брайлова книга 
чрез компютър. 

Върхово постижение и истински тласък за развитието на елект-
ронната книга бе  говоряща програма, разработена от Асоциацията 
за компютърна лингвистика. Вече текстът можеше да се прослушва 
с човешки глас и подходяща интонация. Програмата откри един нов 
свят за достъп не само до книгата, но и до други носители на инфор-
мация. Централно място сред тях заема ползването на Интернет от 
напълно слепи читатели. Те са в състояние да преглеждат вестни-
ци, Интернет страници, блогове и всички информационни масиви в 
мрежата. Наименованието на Speachlab, популярно като „Гергана“ 
по името на актрисата Гергана Стоянова, чийто глас е в основата 
на разработената програма, това чудо на информатиката даде въз-
можност на слепите и слабовиждащите хора в България да получат 
истински шанс за достъп до книгата. В края на 2012 г. Читалището 
вече разполага с повече от 7200 заглавия на учебна, художестве-
на и научна литература. То е получавало като дарение книги от бъ-
лгарските издателства на файлове. В Читалището бяха сканирани 

Красимира Томова
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най-новите нашумели заглавия и системно се попълва фондът му от 
виртуални библиотеки като chitanka.info и други. Този процес е не-
прекъснат и в зависимост от ресурсите с времето ще се увеличава 
броят на електронните книги. Програмата позволява чрез компютър 
свободно да се сменя скоростта на четене, да се влиза във всяка част 
на книгата и да се изпълняват всички операции.

За разлика от от много страни в света, които основаха консорци-
ума „DAISY“, ние  бяхме принудени от 1994 г. да прилагаме елек-
тронни книги на DOS. В консорциума са влети десетки милиони 
долари от страните-членки и асоциираните към този консорциум 
страни. Разработени са апарати за четене, които позволяват достъп 
до брайловата, говорящата и дигиталната книга. Всички, които се 
ангажираха в България да правят дигитални книги, не разполагаха с 
такива средства. Истинският пробив в тази област настъпи, когато 
Асоциацията за компютърна лингвистика със средства на Майкро-
софт през 2004 г. разработи българската програма за четене на текст 
на основата на Windows. По наша приблизителна оценка повече от 
1000 слепи и слабовиждащи хора в страната ползват тази програма. 
При нашата електронна книга има още едно предимство, тъй като 
компютрите втора ръка са няколко пъти по-евтини от индивидуал-
ните апарати на системата „DAISY“. 

2009 г. мина под знака „200 години от рождението на Луи Брайл“. 
Цялото човечество отбеляза този юбилей. Най-благодарните хора 
бяха и остават слепите. Изобретението на гениалния син на френ-
ския народ преди повече от 180 години даде възможност на тях чрез 
чудните шест точки да намерят възможния достъп до всички отрасли 
на знанието. Читалището организира специално тържество в Сто-
личната библиотека. То беше масово посетено от членове, ученици, 
преподаватели, близки и приятели. В голямото фоайе нейният ди-
ректор Михаил Белчев откри проявата. Той спомена за безвъзмезд-
ното предоставяне на брайлово книгохранилище в самата Столична 
библиотека. Пламенно слово произнесе посланикът на Република 
Франция, Негово Превъзходителство Етиен дьо Понсен. Той говори 
за живота на хората без зрение и за брайловото писмо. Участниците 
в тържеството бяха поздравени и от заместник-министъра на МОН, 
математика Кирчо Атанасов. Изявени слепи ученици изпълниха кла-
сически творби на рояла. Музикален квартет от Националното му-
зикално училище „Любомир Пипков“ огласи залата с фрагменти от 
„Тракийски танци“ на Петко Стайнов. Надарени ученици от същото 
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училище поднесоха виртуозни изпълнения на рояла. Бе демонстри-
рана и малка изложба на брайлови плочи, релефни книги и работа с 
тактилен дисплей. 

Събитието бе предшествано от организиран литературен кон-
курс на тема: „Брайловото писмо в моя живот“. Външно жури оце-
ни работите. Първа награда получиха Веселина Стоилова от Варна 
и Весела Парашкевова от град Средец. Втора награда си поделиха 
Данчо Данчев от гр. Пловдив и Румяна Каменска брайлов коректор 
и поет от София. Добринка Будичева и Деян Николов получиха тре-
та награда.

През 2009 и 2010 г. със съдействието на Читалището, представ-
лявано от члена на Настоятелството и поет Георги Чернев, програма 
„Христо Ботев“ организира литературен конкурс „Зрящи сърца“. 
Предаването водеше журналистката Цветана Николова, която освен 
че е наш добър приятел, но поддържа и своето членство в Читали-
щето. Първа награда последователно са печелили Стефка Стойчева, 
Здравко Ликишев, Румен Петров  и други. 

Оркестърът за народна музика „Спектър“ от гр. Варна, ръководен 
от Петър Дечев посети училище за слепи деца в Букурещ, Румъния. 

Участието беше по проект на Читалището, финансиран от Национа-
лен фонд „Култура“. Слушателите се наслаждаваха на виртуозните 
изпълнения на български хора, народни песни и мелодии на гайда.

Оркестър „Спектър“ в Букурещ, Румъния
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По повод оттеглянето на г-н Ангел Алек-
сандров, икономист по образование, като пред-
седател на Проверителната комисия, Общото 
събрание го удостои със званието „почетен 
член“. Той е бил много години ръководител на 
читалищната ревизионна комисия, председател 
на регионалната организация на ССБ и дирек-
тор на предприятие „Успех“ в гр. Сливен. 

Дирекцията за регионални културни поли-
тики към Министерството на културата напра-
ви един жест към Читалището. С нейни средс-
тва по проект бе закупена съвременна уредба с 

подвижни микрофони за дейността на Читалището.
В този период нарастваха фондовете на брайловата и електрон-

ната библиотека. На норвежкия принтер средно годишно се изда-
ваха около 30 заглавия. Този брой не е голям, но за разлика от ми-
налото отделните заглавия се правеха в по-голям тираж. Улеснено 
бе и възстановяването на вече отпечатани книги. Всяка предпечатна 
подготовка със странирана и подготвена книга се пази в паметта на 
сървъра. Програмата за брайлов печат бе усъвършенствана от спе-
циалиста в Читалището Иван Доброволов и от програмиста Живко 
Томов от град Бургас. 

Развитие получи 
работата и с елект-
ронната книга. За 
целта беше създа-
дено работно мяс-
то, което зае мла-
дият колега Гюнер 
Турсун Мехмед. 

Създаването на 
двата вида книги бе 
насърчено от кам-
панията „Избери, 
за да помогнеш“ 
на Райфайзен банк. 
През 2010–2011 г.
банката финансира изработката на брайлови и електронни книги. 
През 2011 г. по програма „Култура“ на Столична библиотека бе 

Ангел Александров

Гюнер Турсун Мехмед
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утвърден проект за изработка на 100 електрон-
ни заглавия. През следващата година по същата 
програма бяха отпуснати и средства за дигита-
лизирането на двадесет и един диска. В тях е 
събрана основната част от певческото културно 
наследство на професионалния хор на слепите 
„Академик Петко Стайнов“. Това бе инициати-
ва на нашия член Рангел Попов. В осъществя-
ването на проекта участва и композиторът Сто-
ян Бабеков. През октомври 2011 г. отбелязахме 
75-годишния му юбилей.

С подобни дарения и малки проекти тази из-
дателска дейност е подкрепяна още от Министерство на културата и 
от Агенцията за хората с увреждания. 

Читалищната кола осигуряваше редовно доставката на брайлови 
книги по домовете на читателите. Както бяхме вече споменали, с из-
ключение на речници на брайловото писмо, поради много високата 
цена и тежест на книгите слепите хора в страната не притежават лич-
на брайлова библиотека. Затова те винаги са ползвали централните 
и филиални библиотеки. Всъщност Читалището е единствената ин-
ституция от този тип в страната, която сама доставя книгите до сво-
ите читатели. Наша мечта е заетите на работа слепи интелектуалци, 
както и редовни читатели, да ползват тактилни дисплеи. В страните с 
висок икономически стандарт те се предоставят безплатно. Разходи-
те за тях се покриват от осигурителната каса, университетите и дър-
жавни органи. Читалището първо внесе в България тактилни дис-
плеи благодарение на фондациите „Отворено общество“ и „Лале“. 
Работни места с тези и други технически средства бяха осигурени от 
Агенцията за хората с увреждания. В момента тази техника заедно 
с офис оборудването надвишава 120 000 евро. Професионалната ра-
бота на експертите от Читалището е пример за успешна реализация 
на специалист с висше образование, чието работно място е обзаведе-
но според стандартите и добрата практика в съвременните и с висок 
икономически статус държави. Читалището успешно си сътрудничи 
с двете училища за деца със зрителни увреждания. Въпреки оскъд-
ните си средства, през последните десетилетия то не е преставало да 
попълва техните брайлови библиотеки с нови заглавия.

Съществена част от задачите на Читалището е разработката на 
проекти. Те са свързани с издаването на брайлови и електронни кни-

Стоян Бабеков
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ги, увеличаване на читалищните фондове, повишаване на капаци-
тета на работещите, насърчаване и подпомагане образованието на 
студенти, масажисти и ученици. След няколко десетки малки про-
екти Националното читалище на слепите спечели своя първи голям 
европейски проект през 2009 г. Спечеленият проект по европейска 
програма за човешките ресурси и ЕСФ – BG051PO001-4.1.04.0162 
„Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с нама-
лено и напълно изгубено зрение в България“ се реализира от Чита-
лището през 2012 и 2013 г. Той е насочен към слепите ученици от 
масовите училища. За тях ще бъдат отпечатани повече от 130 брай-
лови издания. Ще бъдат подготвени в електронен формат повече от 
сто учебници и художествена литература. За пръв път в България се 
разработва методика за обучение по математика с брайлови знаци, 
която обхваща и най-новите въведения в информатиката. 

Заложените идеи в проекта се формираха от практиката на Чи-
талището да подпомага слепи ученици, които учат заедно със свои-
те виждащи връстници. В продължение на последните 10–15 годи-
ни Читалището подпомагаше осигуряването на учебници от съот-
ветните издателства. Както е известно, по един и същи предмет 
излизат няколко учебника. Преподавателите в различните училища 
имат свои предпочитания. Налагаше се снабдяването от различни-
те издателства да става с убеждаване и молби. Голяма част от тях 
са се отзовавали положително. Ние препращахме до интегрираните 
ученици файлове на DOS, а от 2005 г. на Windows. Получавахме и 
откази заради защитата на авторското право. В съответствие със 
законовите разпоредби за печата преди промените от 1990 г. отпе-
чатаните заглавия се депозираха в съответен брой пред Народната 
библиотека. В края на 90-те години ние поставихме пред нейното 
ръководство въпроса във фондовете да се запазва не само книж-
ното тяло, но и файлът на съответната книга или учебник. Идеята 
ни беше да се възползваме от този депозит и да попълваме фон-
да на нашата електронна библиотека. Този замисъл и до днес не 
е осъществен. Обърнахме се през 2000 г. към Министерството на 
образованието, младежта и науката. В това ведомство се одобряват 
учебниците за основния и горния курс. Нашето предложение бе, 
след като Министерството заплаща авторските права, да се оставя 
при него всеки учебник на магнитен носител. Това дава възмож-
ност на ресурсните учители и на нашето читалище да се поиска 
достъп до файловете за ползване от слепите ученици, които учат 
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в масовите училища. Правени са срещи 
с издателствата и министерството. Дори 
в средата на 2000 г. бе оповестено, че се 
формира структура към Министерство-
то на образованието и науката, която да 
предоставя на електронни носители одоб-
рените учебници. За съжаление на прак-
тика по тези цели и задачи бе постигната 
частична реализация. Не се създаде една 
устойчива държавна политика в тази об-
ласт. Навлезлият в тематиката специалист 
Яна Йорданова разработи проекта „Под-
крепяща среда за интегрираното образо-

вание на децата с намалено и напълно загубено зрение в България“. 
След утвърждаването му тя пое функцията на координатор. Ще си 
позволя да цитирам дадената информация за проекта от Интернет 
страницата на проекта www.roditeli.nllb.bg. 

Проектът BG051PO001-4.1.04.0162 „Подкрепяща среда за интег-
рираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение 
в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Ев-
ропейския социален фонд на Европейския съюз по схема за предо-
ставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални обра-
зователни потребности“. Разработен е съвместно от представители 
на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и на Сред-
ното общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи 
Брайл“ – София.

Идеята за него възниква в резултат на дългогодишната ни ра-
бота с ученици с нарушено зрение и техните родители, при която 
неминуемо се открояват много от проблемите, с които те се сблъс-
кват.  Далеч сме от мисълта, че ще можем да решим или дори да 
намалим тези проблеми. Това е въпрос не на отделен проект и на 
отделни институции, а на държавна политика и на дългогодишни 
целенасочени усилия. Въпреки това, когато цялостното решение 
е някъде в неопределеното бъдеще, не ни остава друго, освен да 
намерим частично решение. При подбора на дейностите, които да 
включим в проекта, сме се съобразявали с два основни показателя –
търсене от страна на ученици и родители и устойчивост. 

Яна Йорданова
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Проектът предвижда 10 дейности, които ще бъдат изпълнени в 
рамките на две години: 

1. Администриране на проекта. 
2. Осигуряване на учебници и помагала в достъпен формат за 

ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано. Предвижда 
се осигуряване на учебници и помагала в електронен формат за 30 
ученици, които учат интегрирано. За тези ученици ще сканираме и 
обработим необходимите им учебници за 2012/2013 и 2013/2014 г.

3. Отпечатване на брайлов шрифт и адаптиране в електронен 
формат на изучаваната в училище литература, която до момента не 
е налична. Ще бъдат издадени на брайлов шрифт и добавени в елек-
тронната библиотека 90 заглавия от художествената литература, ко-
ято е включена в учебната програма от 1 до 12 клас.

4. Професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение 
от гимназиалните класове. Първите консултации бяха проведени с 
ученици от гимназиалните класове в СОУДНЗ „Луи Брайл“ през ме-
сец юни. През месеците октомври – ноември 2012 г., март – април 
2013 г. и септември – ноември 2013 г. ще бъдат проведени следва-
щите консултации, към които очакваме да проявят интерес и учени-
ци, учещи интегрирано.

5. Издаване на ръководство за професионално ориентиране на 
хора с нарушено зрение в електронен, брайлов и на едър шрифт фор-
мат. То ще подпомогне провеждането на Дейност 4, и същевременно 
ще бъде полезен наръчник за всички млади хора с нарушено зрение, 
които не са присъствали на консултациите, но имат желание да избе-
рат подходяща професия, да подготвят правилно документите си за 
кандидатстване за работа и да имат успешно поведение по време на 
интервю за работа.

6. Консултиране на родители на деца с нарушено зрение в пред-
училищна и училищна възраст. Провежданите консултации са два 
вида – лични и по Интернет. 

7. Изработване на софтуер за полагане на изпити под формата на 
тест от ученици с нарушено зрение. Този софтуер ще създаде въз-
можност учениците с нарушено зрение да се явяват самостоятелно 
на изпити чрез тест и да се подготвят за тях.

8. Издаване на ръководство по етикет за ученици с нарушено зре-
ние. Като ресурс и времетраене е може би най-малката дейност, но 
всъщност точно от там започва интеграцията и това е задължителна-
та стъпка, без която пълноценният социален живот е невъзможен.
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9. Разработване на методика за преподаването на математика и 
информатика на ученици с нарушено зрение от 1 до 12 клас. Това са 
най-проблемните предмети за преподаване на ученици с нарушено 
зрение. Методиката ще подпомогне обучението на учениците, които 
учат интегрирано, както и работата на техните учители.

10. Информиране и публичност на проекта. Това е не просто една 
от задължителните по този тип проекти дейност, но и най-сигурни-
ят начин да стигнем до тези потребители, които не знаят за нашето 
съществуване, а точно те най-много се нуждаят от подкрепа.

В проекта са включени 32 специалисти. Те са не само от двете 
институции, но и експерти, които работят в други учебни и професи-
онални заведения. Проектът трябва да приключи до края на 2013 г.
Бих искал да посоча само някои факти, свързани с издателската 
дейност на Читалището. За пръв път в цялата му история ще бъ-
дат издадени 110 книги – художествена литература на брайлов 
шрифт, която се изучава в училищата. Само учебниците на релеф-
ното писмо ще надхвърлят 40 броя, а тези в електронен формат –
повече от 100 заглавия. Такова количество и качество на издания 
досега никога не е постигано. Близо 30 ученика от цяла България ще 
бъдат подпомогнати в тяхното успешно образование. Това е сърце-
вината на проекта. Не бих преувеличил с думи. Читалището осъще-
ствява един високоефективен проект, който може да служи за при-
мер. Равностойността му е искрено и компетентно участие, съвестно 
изпълнение на поставените задачи. За да успее в живота, слепият 
човек трябва да постигне знания по пътя на своето образование над 
средното равнище на своите съученици и състуденти. Това неписано 
правило гарантира професионалната и житейска реализация на хора-
та с изгубено зрение. Всички те, които са дали пример, са достатъч-
но образовани, четящи и поддържащи своето ниво на компетентност 
специалисти. Те ползват чужди езици, справят се перфектно с ком-
пютърните програми и се конкурират наравно със своите колеги в 
съответната област. Читалището винаги е насърчавало самообразо-
ванието на слепите хора у нас. Във века на информационното об-
щество то продължава да насърчава под различни форми учащите 
се – тези, които имат професионална заетост.

В годините на кризи Националното читалище на слепите „Луи 
Брайл 1928“ просъществува благодарение и на многобройни-
те ни спомоществуватели и дарители – институции и физически 
лица. На това място не биха могли да бъдат обхванати всички, 
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но ние отправяме нашата признателност към „Глобул“, фондация 
„Отворено общество“, фондация „Лале“, „Помощ за благотво-
рителността“, Японското посолство, Райфайзен банк, Съюза на 
слепите в България, Агенцията за хората с увреждания и нейния 
изпълнителен директор и член на Читалището г-н Минчо Корал-
ски и други. 

Ние отправяме своята признателност и към българската държава 
в лицето на Министерството на културата, Столична община, Район-
ната администрация „Средец“.

Не е късно да намерим и нови приятели

Това стана през 2008 г. Потърси ни семейство Малматенови. 
Запознахме се с чудесни художници и скулптори. Заедно с творци, 
лекари, юристи, актьори и други интелектуалци те бяха основали 
Лайънс клуб „София Сити“. Организираха няколко пъти в криптата 
концерти с „Мистерия на българските гласове“. Подготвяха и прода-
ваха картини и скулптури, за да събират средства за нашата дейност. 
От тях на три пъти получавахме дарения, свързани с крайно необхо-
димата ни офис-техника и апаратура за работа от колеги с нарушено 
зрение.

Мъченията на един асаньор

Първото имущество, което придобива дружеството на българ-
ските слепи е през 1933 г. на площад „Славейков“. Няколко години 
подред с касички в Деня на слепия са събирани монети по улиците 
на София и страната. С набраната сума дружеството се включва в 
т.нар. „Каравелова кооперация“. Закупува партерния апартамент на 
вх. А. От 1933 г. там е преместено и седалището на Читалището, 
Брайловата библиотека. В настоящия текст са споменати покупките 
на 4-тия етаж и разширението с апартамента на Съюза на слепи-
те, предоставен за безвъзмездно ползване от неговото ръководство. 
Ставало е дума как тежките торби с брайловите книги са сваляни и 
качвани от 4-тия етаж до партера. В миналото, когато Читалището не 
е осигурявало доставката по домовете, слепите читатели ежедневно 
са пристигали с чанти и раници, за да пренасят и донасят проче-
тените книги. Изминавали са по 64 стълби, за да се изправят пред 
библиотекаря и приберат скъпото четиво. В Читалището е кипял не-



73

вероятен живот. Сега книгите се доставят по заявка. Общуването се 
случва само тогава, когато има събития. Всъщност такъв е процесът 
в целия свят, а слепият получава своите брайлови книги в опаковка 
чрез пощите. Своята дигитална книга той самостоятелно си изтегля 
от фонда на библиотеката.

След покупката на собствено превозно средство „Dewoo“ през 
1999 г. водачът на колата Александър Бранднер поиска направата на 
товарен асансьор. Ние намерихме фирма и получихме разрешение 
от техническия отдел на общината за построяване на това съоръ-
жение. То улесни транспортирането на чантите с книги. Отваряше 
се прозорец на площадката под нас, пълнеше се малка платформа с 
тях. Двуфазният електромотор доста шумно сваляше или изкачваше 
товара. Възрастните слепи читатели или посетители на Читалището 
продължаваха да отброяват своите 64 стълби догоре. Преди 11 го-
дини, през м. март, на една пролетна среща в Читалището очаквахме 
поета Йосиф Петров. Посрещнах го на площада, придружен от ген.
Михо Михов и неговия адютант. Както винаги поетът беше възбу-
ден и весел. Поехме по стълбите. Въздухът му стигна само до вто-
рия етаж. Преди да се качим на третия етаж, след дълго спиране, той 
не можеше да върви повече. Генералът и адютантът му го грабнаха 
и го изнесоха до 4-тия етаж. Сложихме го на стол, докато дойде на 
себе си. Мисля, че това изигра основна роля за бъдещето на лелея-
ния асансьор. 

След месец се появиха специалисти от „Красива България“, Сто-
лична община и започнаха да мерят пространството до тавана. Ин-
ституцията беше възложила на архитект разработката на проект за 
асансьор. Предполагам, че армейският генерал е протръбил за не-
обходимостта от това съоръжение за Читалището. Плановете бяха 
готови. В салона на Читалището се състоя събрание на етажната 
собственост. Присъства ръководството на „Красива България“ и ар-
хитектката, които представиха проекта за асансьор. Драги читателю, 
не се учудвай! Ние вече знаехме, че се надига вълна против този 
асансьор. На събранието присъстваха предимно противниците му. 
Нямаше разумни аргументи срещу асансьора. Просто бе създаде-
но настроение на омраза и негативизъм. Държавните представители 
бяха изненадани и смутени. Така осигурените 63 000 лв. от Минис-
терството на труда и социалната политика останаха неоползотворе-
ни. Правеха се списъци от няколко семейства против съоръжението. 
Чудното беше, че хора, които живеещи в други входове и нямащи 
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нищо общо с него, се съгласяваха с отрицателната теза. По случай 
80-годишнината на Читалището проф. Стефан Данаилов оповести 
сумата за построяване на асансьор. 

По това време беше извършена една поправка в Закона за уст-
ройство на територията в чл. 184, ал. 3. Народното събрание в този 
член въведе принципа, че при съоръженията за достъпна среда на 
хората с увреждания в съществуващи сгради не се изисква съгласи-
ето на съсобствениците от етажната собственост. Ние разработихме 
плановете за изграждане на асансьора с екип под ръководството на 
арх. Боряна Георгиева. Тези планове бяха представени в техническия 
отдел на нашата община. Поради някакви съображения одобрението 
беше задържано, макар че имахме съвещание с главния архитект, с 
началника на правния отдел и с първия заместник-кмет. Съзнателно 
пиша това, защото ако не беше кметът инж. Гутева преписката може 
би щеше още да стои. Преди това на Общо събрание на етажната 
собственост беше разяснен проектът с участие на двете фирми. Раз-
бира се, противниците на асансьора се бяха организирали отново 
да отхвърлят всичко. Бяхме щастливи, тъй като получихме веднага 
визата от Общината. Последваха обжалвания пред държавния стро-
ителен контрол за столицата. Там нашето искане за строителство-
то на асансьора беше уважено. Отново постъпи жалба в Софийски 
градски административен съд. 

В продължение на седем месеца и дела, в които участваха по 
искане на жалбоподателката две вещи лица, съдът реши, че стро-
ежът е законен и че са спазени всички строителни правила. От май 
до ноември 2012 г. решението бе атакувано пред Върховния ад-
министративен съд. Тази висша инстанция потвърди неговата за-
коносъобразност и обоснованост и прекрати образуваното дело 
№ 10363, 2-ро отделение на Върховния административен съд.  
Трябваше да изминат десет години, за да се пристъпи към строи-
телството на асансьора в края на м. август 2012 г. Странното е, че 
до последния момент няколко души от етажната собственост тър-
сиха начини да спрат строителството. Към тези мъки се добавиха 
затруднения по време на изграждането. Бяха намерени кабели в 
изкопа. Трябваше да минат три месеца и много митарства и едина-
десет пъти ходене до ЧЕЗ, за да се стигне след година до пускане 
на трифазния ток. Появиха се и конфликти със строителите и мон-
тажниците. И това трябваше да преживеем, докато най-после бе 
завършен мечтаният асансьор. 
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Специалната техника и технология дават възможност на еки-
па в перспектива ритмично да издава книги на брайлов шрифт 
и в електронен формат. Към началото на май 2013 г. Читалище-
то разполага с 7500 електронни книги, които са на разположение 
на неговите читатели. По наши данни регистрираните в страната 
ползватели на компютърната говореща програма в Windows сре-
да достигнаха 1500 души. Всъщност това са потенциалните чита-
тели на нашите електронни книги. Годишно Читалището включва 
в своя фонд около 1100 нови заглавия. Това е ј от всички книги, 
които годишно се издават в България. Тази тенденция на разши-
ряване ще се запази и в бъдеще. Тя предопределя приоритета на 
нашата работа. Очевидно 80–90% от нашите читатели ползват 
фонда на електронната книга. Ако Читалището разполага с не-
обходимите реални средства за тази цел, то годишният брой би 
могъл да надвиши 40% от издаваните книги в страната. С риск да 
се повторим отново бихме искали да благодарим на всички бъл-
гарски издателства, които безвъзмездно ни даваха своите книги 

Новопостроеният външен асансьор 
в сградата на НЧС „Луи Брайл 1928“
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на магнитен носител. Признателни сме на издателствата „Петър 
Берон“, „Прозорец“, „Просвета“, „Фама“, „Пан“, „Колибри“, 
„Слово“ и „Абагар“ – Велико Търново, „Обсидиан“, „Ентусиаст“, 
„Слънце“, „Хемус“, „Барт“ и още много други. Нека ми простят 
тези, които поради отдалеченото време съм забравил. Някои от 
тях вече и не съществуват. 

В продължение на 70 години за Читалището на преден план бе пос-
тавено написването на брайлови книги и поддържането на Брайловата 
библиотека. В целия свят читателите на брайловата книга намаляват 
за сметка на дигиталната книга. Този процес е характерен и за нас 
през последните четиридесет години. Говорящата книга се ползва от 
много по-широк кръг хора със зрителни увреждания, а понастоящем 
тази тенденция е характерна за ползвателите на електронната книга. И 
все пак, гениалното изобретение на нашия патрон Луи Брайл не губи 
своето значение и в нашия век на цифрова информация. Брайловото 
писмо остава незаменимо средство за самостоятелно четене, за чете-
нето с вътрешния глас на човека. За наслаждаване от поезията, фило-
софията и точните науки съвременната технология създаде тактилния 
дисплей. Той все повече ще става неотменимо средство в обучението 
и професията на слепия човек. На страната ни са нужни 200 дисплея с 
формат 40 и 80 клетки, които да се ползват персонално за преобразу-
ване на информацията на брайлов шрифт. Сега в България около 300 
напълно слепи си служат с брайловото писмо. Когато нашата страна 
разполага с достатъчно финанси, дай, Боже, тази моя лична мечта от 
две десетилетия да се осъществи. Понастоящем Читалището може го-
дишно да попълва брайловия си фонд с 30–40 нови заглавия, който е 
достигнал 2200 книги в 24 000 брайлови тома. Бих искал да подчертая 
отново, че когато нашият читател без зрение притежава тактилен дис-
плей, неговите възможности за достъп до електронната ни книга и до 
всички виртуални библиотеки в Интернет стават неограничени. Това 
е един мечтан достъп до информацията, която съм убеден, че ще на-
мери своето решение през следващото десетилетие в Европейска Бъл-
гария. 

Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ ще продъл-
жи да бъде центъра на тази информация за слепите хора, средище на 
тяхното културно общуване, институцията, която да хвърля моста 
към националната ни култура.

Наш дълг е да отделим и няколко реда на почетните членове на 
Читалището към настоящия момент. 
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Те са трима: 
Г-н Гето Велков близо четиридесет 

години е участвал в различни ръководс-
тва и активно е подпомагал читалищ-
ната дейност. Вече писахме за наше-
то сътрудничество с фондация „Петко 
Груев Стайнов“. 

Арх. Стефан Стайнов

Гето Велков

Проф. Богдан Богданов

Нека се върнем към началото на 
90-те години и си припомним за подкре-
пата на фондация „Институт Отворено 
общество“. Нейният президент проф. 
Богдан Богданов бе удостоен за „по-
четен член“ на Читалището през 1993 г.
Той е създател, ректор, председател и 
понастоящем „почетен председател“ 
на настоятелството на Нов Български 
Университет, проявявал е интерес към 
нашата дейност и ни е подпомагал. 

За големите заслуги, свързани с 
общата ни дейност, синът на нашия 
първи председател – арх. Стефан 
Стайнов, е удостоен със званието 
„почетен член“ на читалището ни.
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Нашата 85-годишнина

За нас 2013 г. ще бъде запомнена с пускането на асансьора в 
действие и с отбелязване на 85-годишния юбилей на Читалището. 
Юбилеят обхваща организиране на литературен конкурс, прескон-
ференция, тържествено събрание. Честването на годишнината е под 
патронажа на българския президент г-н Росен Плевнелиев. За нас 
това представлява едно признание и уважение към дейността на На-
ционалното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“.

Драги читателю, надявам се, че си имал търпението да изчетеш 
по-голямата част от текста и да разгледаш многобройните фотоси, 
които илюстрират извървения път на Читалището.  Вярвам, че ще 
се убедиш, че едно скромно дело на слепи хора е намерило своето 
място в съвременната култура на българския народ. Според леген-
дите Омир е сътворил своите гениални „Илиада“ и „Одисея“ преди 
хиляди години. Според една мисъл на Демокрит „Един сляп е виждал 
по-дълбоко и по-далече от виждащите“. 

В далечните времена, когато не е имало писменост, слепите са 
знаели наизуст информацията, която са ползвали всички. В такъв 
смисъл те са били до известна степен равни. Ние живеем във ви-
зуален свят. С развитието на писмеността и книжнината и днес във 
века на компютъра това равновесие е нарушено отдавна. Благодаре-
ние на брайловото писмо и новите компютърни технологии слепият 
може да се учи успешно, да се самообразова, да има компетентност 
и да заеме достойна позиция в професията и живота. Това зависи от 
обществената среда и от него лично. Ние се прекланяме пред онези 
наши праотци и пред големия наш духовен баща акад. Петко Стай-
нов, които положиха основите на Националното читалище на сле-
пите. Те създадоха възрожденски традиции, които се стремим ние, 
техните следовници, да продължим и днес. 

Поклон пред тяхната светла памет!
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Имущество. Финансиране. Дарения.

Читалището е закупило своя първи апартамент с длъжностно лице 
Димо Кирев през 1949 г. на пл. „Славейков“ 1Б на 4-ти етаж (вдясно). 
Вторият апартамент (на същия етаж вляво) е закупен с длъжностно 
лице Елена Живкова през 1955 г. Благодарение на сключен договор 
със Съюза на слепите в България Читалището ползва безвъзмездно 
още един апартамент (на същия етаж, вх. А). През 2004 г. е закупена 
таванска стая с размер 14 кв. м. От страна на Читалището актовете 
са подписани от длъжностното лице Спас Карафезов.

Съюзът на слепите е предоставил помещения за филиални брай-
лови библиотеки в градовете Пловдив, Варна и Дряново. В Столична 
библиотека на пл. Славейков No 4 има брайлово книгохранилище на 
Читалището. Общата площ на разположените библиотечни единици 
надвишава 500 кв.м. 

До 1989 г. Читалището е получавало своята годишна субсидия от 
Министерството на културата. До 1994 г. то оцелява благодарение 
на правителствени помощи и дарения. От този момент нататък се 
осигурява годишна субсидия от Столична община, чрез Районната 
администрация „Средец“. Прието е решение на Колегиума на Ми-
нистерството на културата и на Комисията за култура към Народно-
то събрание при бъдеща промяна на Закона за народните читалища 
то да се субсидира от бюджета на Министерството на културата като 
второстепенен разпоредител.

2. Щатни библиотекари на Брайловата библиотека са били:

Димо Кирев  Маргарита Маркова
Елена Живкова  Любомир Велков
Черню Стойчев  Петър Стайков
Стоян Бабеков   Петър Войнов
Георги Ливнов

Понастоящем това са Наташа Велкова и Петя Алексиева – Фили-
ална библиотека, гр. Пловдив.
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Достоен библиотекар е бил самият създател на брайлови книги 
в Пловдив Иван Андонов, както и неговата талантлива следовница 
Величка Кърпарова.

Брайлов коректор е бил Минчо Стоянов, а понастоящем са Рали-
ца Янкова и Керанка Милушева.

Счетоводители за по-дълъг период в Читалището са били:

Бистра Разсолкова

Сава Попов

М. Янакиева

Керана Василева

Наталия Симеонова

Щиляна Петрова

Ръководители на любителските
художествени състави 
през годините са били:

                                         Марко Марков

Наташа ВелковаРалица  Янкова
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Състав „Усмивки“ с художествен ръководител Георги Холянов

Състав „Феникс“ с художествен ръководител Георги Холянов
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Стоян Бабеков – композитор 
Иван Славов
Георги Холянов – композитор
Райна Митина
Тодор Митев
Величка Кърпарова
Мария Вълчева
Никола Качоров
Недялка Митева
Петър Дечев

Художествени състави:

„Усмивки“, „Тийнс“, „Феникс“. Последователно през годините 
трите състава са били с ръководител Георги Холянов, спечелили са 
голямата младежка награда на столицата.

ВИГ „Веселите момчета“. Печелят през 2006 г. голямата награда 
„Море и спомени“.

Състав за стари градски песни „Люлин“ с ръководител Райна 
Митина. Спечелили първа награда на националния фестивал „Под 
липите златен прах се рони“, гр. Стара Загора. 

Състав „Тракийски цвят“ с ръководител Величка Кърпарова. Но-
сители на многобройни национални и международни награди.

Състав „Тракийски цвят“ от гр. Пловдив 
с ръководител Величка Кърпарова 
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Състав „Еделвайс“, Варна, с ръководители Недялка Митева и 
Петър Дечев. Носител на многобройни национални и международни 
награди.

Оркестър за народна музика „Спектър“, Варна, с ръководител 
Николай Докторов. Носител на многобройни национални и между-
народни награди.

Женска фолклорна група, гр. Дряново, с ръководител Даниела 
Асенова. Носители на многобройни национални и международни 
награди.

Фолклорни състави от гр. Перник, Горна Оряховица, Враца – тези 
състави са изпращани от Читалището по проекти или със средства 
на Читалището за участия във фестивали, концерти в страната и 
чужбина.

Авторът бе подпомогнат от колегите си, на които изразява своята 
благодарност:

Иван Михайлов

Маргарита Пеева

Георги Гергов

Николай Троянов

Лиляна Димитрова-Тодорова – редактор

Иван Янев

3. Ползвани източници:

Списание „Съдба“ – от 1928 г. до 1943 г.
Списание „Животът на слепите“ – от 1950 г. до 1972 г.
Списание „Зари“ – от 1972 г. до 2012 г.
Христо Белобрадов „Читалищното дело на слепите“ – доклад, 

публикуван в сборник „Научно-теоретична конференция по история 
на делото на слепите в България“, 1974 г.

Желязко Пеев – „История на движението на слепите в България“,  
1920–1960 г.

Брошура „10 години Дружество на българските слепи“ – 1931 г.
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Стефан Ненков – „Спомени“, на брайлов шрифт.
Ангел Сотиров – „Първи стъпки на българските организации на 

слепи“, юбилейни спомени, София 2001 г.
Централен държавен архив.
Никола Стоименов – „Животът на слепите“, бр. 6/1968 г. – Как се 

роди народно читалище на слепите „Луи Брайл“.

29 април 1928 г. Основаване на Националното читалище 
„Луи Брайл 1928“
Председател – Петко Стайнов 
Заместник-председатели – 
Васил Стефанов и Петър Карапетров 
Секретар – Стефан Ненков
Заместник-секретар – Михаил Шекерджиев
Касиер – Николай Бехтеров 
Заместник-касиер – Константин Загоров 
Съветници – Траян Траянов, Никола Попов, 
Йон Островски

4 април 1936 г. Председател  – Петко Стайнов
Заместник-председател – Васил Стефанов 
Секретар – Никола Вътев
Касиер – Никола Димитров
Библиотекар – Димо Кирев
Членове-съветници – Стефан Николов, 
Михаил Шекерджиев, Стоян Орозов

13 февруари 1938 г. Председател – Петко Стайнов
Михаил Шекерджиев 
Библиотекар – Димо Кирев
Членове-съветници – Никола Димитров, 
Владимир Тодоров, Георги Стефчев
Контролна комисия – Никола Стоименов, 
Димитър Несторов, Васил Стефанов
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3 февруари 1946 г. Председател – Тодор Йовков Шошев
Секретар – Никола Димитров
Касиер – Кръстьо Димитров
Домакин-библиотекар – Христо Маринов
Членове-съветници – Стефан Гарев, 
Тодор Господинов, Васил Коев

14 септември 1946 г. Председaтел – Тодор Шошев
Секретар – Никола Димитров
Касиер – Христо Маринов
Домакин-библиотекар – Васил Коев
Членове-съветници – Карамфилка Петкова, 
Иринка Раевска, Пенка Атанасова 

24 февруари 1947 г. Председател – Лало Николов Павлов
Секретар – Христо Спасов
Касиер – Димо Колев Кирев
Домакин-библиотекар – Стойчо Милчев
Членове-съветници – Димитър Несторов, 
Тодор Шошев, Гена Атанасова

29 февруари 1948 г. Председател – Димитър Георгиев Донков
Секретар – Христо Спасов
Касиер – Димо Кирев
Домакин-библиотекар – 
Георги Стоянов Ливнов
Членове-съветници – Екатерина Ташкова, 
Ирина Раевска, Стойчо Милчев

10 април 1949 г. Председател – Димитър Донков
Секретар – Димо Кирев
Домакин-библиотекар – Георги Стоянов 
Ливнов
Членове-съветници – Екатерина Ташкова, 
Ирина Раевска, Стойчо Милчев
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4 март 1951 г. Председател – Димо Колев Кирев
Зам.-председател – Димитър Домусчиев
Секретар – Христо Спасов
Домакин-библиотекар – Таня Русева
Членове – Параскева Стоянова 
и Георги Стоянов

24 февруари 1952 г. Председател – Димитър Домусчиев
Секретар – Димо Кирев
Отговорник Библиотека – Елена Живкова
Отговорник Масова просвета – 
Никола Димитров
Отговорник Художествена самодейност – 
Христо Маринов
Членове-съветници – Тодор Шошев 
и Димитър Донков

12 април 1953 г. Председател – Димитър Домусчиев
Секретар  – Никола Димитров
Отговорник Масова просвета – 
Маргарита Киркорова
Отговорник Библиотека – 
Елена Живкова
Членове-съветници – 
Димо Кирев и Тодор Шошев

31 януари 1954 г. Председател – Никола Димитров
Секретар – Минчо Стоянов
Библиотекар – Елена Живкова
Отговорник Масова просвета – 
Маргарита Киркорова
Отговорник Художествена самодейност  – 
Марко Марков
Членове-съветници – Тодор Шошев 
и С. Димитрова
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23 януари 1955 г. Председател – Елена Живкова
Секретар – Минчо Стоянов
Отговорник Масова просвета – 
Стефка Димитрова
Отговорник художествена самодейност – 
Христо Маринов
Членове – съветници  – Ангел Ангелов, 
Тодор Шошев, Васил Коев, Милан Кирипов, 
Аспарух Миланов

25 февруари 1956 г. Председател – Михаил Карамихайлов
Секретар – Милан Кирилов
Отговорник Масова просвета – 
Минчо Стоянов
Отговорник Библиотека – Елена Живкова
Членове – Богомил Паунов, Ангел Ангелов, 
Тодор Шошев, Васил Коев, 
Мелачко Трифонов
Проверителна комисия:
Председател – Веселин Ангелов
Членове – Иван Василев и Георги Колев

9 февруари 1958 г. Председател – Коно Горанов
Секретар – Минчо Стоянов
Отговорник Масова просвета – 
Йордан Павлов
Отговорник Библиотека – Елена Живкова 
Членове-съветници – Христо Маринов, 
Мелачко Трифонов, Гето Велков

Председател на Контролната комисия –  
Димитър  Донков
Членове – Марин Матев и Иван Василев
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15 март 1959 г. Председател – Коно Горанов
Секретар – Минчо Стоянов
Отговорник Масова просвета – 
Йордан Павлов
Отговорник Библиотека – 
Елена Живкова
Отговорник Художествена самодейност  –
Гето Велков
Отговорник Физкултура – 
Мелачко Трифонов
Член съветник – Стефан Димитров

Контролна комисия:
Председател – Димитър Донков 
Членове – Иван Василев и Марин Матев

03 март 1960 г. Председател – Минчо Стоянов Минчев
Секретар – Никола Димитров Желязков
Отговорник Масова просвета – 
Йордан Павлов
Отговорник Библиотека – 
Черньо Стойчев
Отговорник Физкултура  – 
Желязко Пеев
Отговорник Художествена самодейност  –
Гето Велков
Член-съветник – Милка Василева 

Контролна комисия:
Председател – Димитър Донков
Членове – Дончо Писков 
и Христо Маринов
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22 януари 1961 г. Председател – Минчо Стоянов Минчев
Секретар – Стойчо Милчев
Отговорник Масова просвета – 
Йордан Павлов
Отговорник Библиотека – 
Черньо Стойчев
Отговорник Културни занимания и 
ограмотяване – Милка Василева
Отговорник Художествена самодейност –  
Гето Велков
Член-съветник – Желязко Пеев

Контролна комисия:
Председател – Димитър Донков
Членове – Дончо Писков 
и Христо Маринов

14 януари 1962 г. Председател – Стойчо Милчев Георгиев
Секретар – Минчо Стоянов Минчев
Членове – Йордан Павлов, 
Желязко Пеев, Константин Гайдаров, 
Пенка Николова, Спас Карафезов

Ревизионна комисия:
Председател  – Димитър Донков
Членове  – Дончо Писков, Петко Нинчев

26 януари 1964 г. Председател – Георги Колев
Секретар – Минчо Минчев
Отговорник Библиотека – Георги Ливнов
Отговорник Лентотека – 
Константин Гайдаров
Отговорник Културно-масова работа – 
Йордан Павлов
Отговорници Кръжоци – Пенка Найденова 
и Дончо Писков

Ревизионна комисия:
Председател – Димитър Донков
Членове – Мелачко Трифонов и Петко Василев
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31 януари 1965 г. Председател – Михаил Карамихайлов 
Секретар –Минчо Стоянов Минчев
Членове – Константин Гайдаров 
(отговорник Студио)
Йордан Павлов – 
(отговорник Културно-масова работа)
Дончо Писков – секретар (за кратък период)
Стойчо Милчев – отговорник 
Художествена самодейност
Пенка Найденова – отговорник Кръжочна 
работа и за списание „Популярна просвета“

Ревизионна комисия:
Председател – Мелачко Трифонов
Членове – Димитър Донков, 
Петко Василев

13 февруари 1966 г. Председател – Стойчо Милчев
Секретар – Минчо Минчев
Отговорник Фонотека – 
Константин Гайдаров
Отговорник Културно-масова работа – 
Йордан Павлов
Отговорник Говорящо списание – 
Дончо Писков
Отговорник Кръжочна дейност – 
Димитър Чаръкчиев
Отговорник Брайлова библиотека – 
П. Стоянова

Ревизионна комисия:
Председател – Димитър Донков
Членове – Мелачко Трифонов, Петко Нинчев
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12 февруари 1967 г. Председател – Дончо Писков
Секретар – Минчо Минчев
Отговорник Културно-масова дейност –
Йордан Павлов
Отговорник списание
„Популярна просвета“ – Стоян Бабеков
Отговорници Студио и фонотека – 
Данаил Чаракчиев и Иван Николов
Отговорник Брайлова библиотека – 
Таня Милева

Ревизионна комисия:
Председател – Ангел Младенов
Членове – Димитър Донков 
и Петко Василев
На следващото събрание в ръководството 
е включен Михаил Кърлин – бъдещият 
председател на Национална потребителна 
кооперация на слепите

1970 г. до 1988 г. Председател – Кирил Костов
Секретар – Минчо Стоянов
(до април 1980 г.)
Членове на ръководството –  
Желязко Пеев, Таня Милева, 
Владимир Радулов, Гето Велков, 
Йордан Павлов, Султанка Минева
Библиотека – Султанка Минева

Проверителна комисия: 
Председател на Проверителната комисия  –
Димитър Донков (до 1984), 
след това Ангел Александров 
Членове – Мелачко Трифонов, 
Петко Нинчев
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1988 г. до 1990 г. Председател – Петър Стайков 
Библиотекар – Султанка Минева 
Членове – Владимир Радулов, Желязко Пеев, 
Таня Милева, Гето Велков

Ревизионна комисия: 
Председател – Ангел Александров
Членове – Петър Войнов и Асен Стоянов

15 януари 
1992 г.  – 2005 г.

Председател – Спас Карафезов
Секретар – Владислав Кацарски
Членове – Албена Алексиева, Гето Велков, 
Керанка Милушева, Михаил Карамихайлов, 
Росица Милчева

Ревизионна комисия:
Председател – Ангел Александров
Членове – Петър Войнов и Асен Стоянов

2005 г.  Председател –  Спас Карафезов
Секретар – Йордан Младенов
Настоятелство в състав:
Албена Алексиева, Гето Велков, 
Керанка Милушева, Мария Попова, 
Михаил Карамихайлов, Росица Милчева, 
Хюсеин Исмаил

2006 г. Председател – Спас Карафезов
Йордан Младенов – секретар
Членове – Албена Алексиева, Гето Велков, 
Иван Янев, Керанка Милушева, Георги 
Чернев, Росица Милчева, Хюсеин Исмаил

Председател на Проверителната комисия – 
Ангел Александров
Членове на Проверителната комисия – 
Петър Войнов и Асен Стоянов
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26 ноември 
2009 г. – 2010 г.

Председател – Спас Карафезов
Секретар – Иван Янев
Членове – Георги Чернев, Ели Станишева, 
Керанка Милушева, Росица Милчева, 
Хюсеин Исмаил, Даниела Димитрова,
Ивайло Маринов

Председател на Проверителната комисия – 
Петър Войнов 
Членове –  Асен Стоянов 
и Румяна Димитрова

1 декември 2010 г. – 
1 декември 2011 г.

Председател – Спас Карафезов
Секретар – Иван Янев
Членове – Георги Чернев, Даниела 
Димитрова, Ивайло Маринов, Йордан 
Младенов, Керанка Милушева, Росица 
Милчева, Савка Кацарска 

Председател на Проверителната комисия – 
Петър Войнов,
Членове – Асен Стоянов 
и Румяна Димитрова
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