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Н
аучно веће 16. светског конгреса Светске феде
рације глувих позива све заинтересоване на
подношење говора, прилога, извода, реферата

и примедби за презентацију на Конгресу. Званични
језици Конгреса су енглески, јужноафрички знаковни
језикимеђународни знаковни језик.

Организациони одбор сматра добродошлим прилоге
који у жижи имају тему 16. светског конгреса Светске
федерације глувих “Светски препород глувих” од рође
њадоодрасле зрелости, уз следећеподтеме:

1. ОБРАЗОВАЊЕГЛУВИХ

Једнакприступобразовању

Као заједница глувих ми тежимо да стекнемо једнак
приступ свима, без обзира на расу, пол, старост, веру,
или на инвалидност, образовну спрему и могућности.
Овај циљ постижемо путем истраживања, образовања
и законодавства.

Настајање вишејезичности

Ова струја ће да се усмери на примену успешних двоје
зичних програма и на питање како глува деца могу да
успеју као вишејезичне особе у обједињеномсвету.

2. ЗНАКОВНИЈЕЗИЦИИСТУДИЈЕГЛУВИХ

Постизање законског признања знаковног језика.

Овај ток ће да понуди студије случајева успелих напора
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постизања законског признања ЗЈ, и последица тог при
знањапоживоте глувихлица.
Зашто глувоћа?

Заједница глувих широм света се суочава са брзим
променама, уз генетске и демографске мене које у
целомсветуизазивају преображаје заједница.

Пред проучаваоцима студија глувоће су сада питања:
Зашто би глуви требало да постоје? Шта то глуви нуде
свету, а што други људи не нуде? Што би свет био
сиромашнији без глувих?

3. ЗЕМЉЕУРАЗВOЈУ

Паметноуправљање сукобима

Овај део ће да понуди увид у разноврсне сукобе са ко
јима се суочавају земље у развоју при уједињавању сво
га чланства. Снабдеће их бројним вештинама у руково
ђењу сукобима, и идејама како да изграде боље радне
везе унутар свога чланства.

Друштвенаипривредна опуномоћеност

Да би се ојачале духовне, политичке, друштвене или
привредне моћи глувих личности и заједница глувих
широм света, као и да се ојача путемразвитка самопоуз
дањаиповерењау властите способности.
1 Повељаоправимаособа са инвалидитетом
2 Повеља о отклањању свих облика дискриминације
жена

3 Повељаоправимадецеиомладинскимпрограмима
4 Оруђаљудскихправа

Ове четири струје Одбора за људска права су осмиш
љене да учесницима Конгреса дају увид у пресудна
оруђаљудскихправа.
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Марку Јокинен, председник СФГ Вилма Њухарт Друкен,
председница Организационог комитета
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Прикази ће да понуде глувима прилику да сазнају како
да користе та оруђа на плодотворном заступању пуне
примене људских права код влада и грађанских уста
нова.

Добродошао нам је сваки приказ људских права из пера
и из угла посебних група, као што су старији глуви гра
ђани.

Све приспеле извештаје, дописе, прилоге и изводе пре
гледаће Научно веће. Преимућство ће да добију извеш
таји који се заснивају на научном истраживању, и ода
браће се ради приказа, било за говорницом, било на ви
део биму, на следећиначин:

Приказ за говорницом:
4 х 45-минутне седнице по сваком подтематском слоју,
састављене од получасовног приказа и 15-минутног
унакрсног пропитивања.

Приказ на видео биму:
Могућност да се подаци изложе на екрану, па да се теме
у заказано време размотре са делегатима.

Током конгреса Светска федерација глувих ће да
сазове и састанкепосебнихинтересних група глувих

Деца глувихродитеља
Глувослепи
Душевно здравље глувих
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Глуве народнемањине
Тумачи знаковног језика
Породице глувих
Глуве лезбејке,
Технологија у служби глувоће

Приказ за говорницом:
4 х 30-минутне седнице по сваком подтематском слоју,
састављене од 25-минутног приказа и петоминутног
унакрсног пропитивања

Потребно је да сви могући говорници прочитају ово, и
да пристану на следеће услове, пре негошто приступе
вези за уписипријаву:

Сви са-говорници (ако су предвиђени) пристају да се
прикључе изводу, и да најмање један од са-говорника
будеприсутаннаКонгресу.

2 Говорници морају да буду вољни да изнесу приказ
било којег дана током 16. светског конгреса Светске
федерације глувих.

3 Говорници ће да поведу рачуна о свим трошковима
присуства и учешћа на 16. конгресу Светске федера
ције глувих (нпр. о припреми, копирању и слању при
казног материјала - ако је предвиђен - те о пријав
нини, путним, смештајним и прехрамбеним трошко
вима).

4 Прилоге послати електронски путем преко вебсајта
16. светског конгреса СФГ (видети наниже упутства
за подношење).

5 Прилози исто тако могу да се пошаљу и Научном ве
ћу, али под условом да тамо стигну у року, или најкас
није на датум крајњег рока, али не и поштом одаслато
на дан крајњег рока!

6 За приказ за говорницом кандидати треба да обезбеде
електронски на енглеском језику детаљне податке о
приказу, најкасније два месеца уочи 16. светског кон
греса.

7 Подношење прилога самим собом подразумева и
дозволуњиховог објављивања.

Аутори на 16. конгресу СФГ додељују искључиво пра
вона све преправке које сматрају сходнима.

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА И
ПРИЛОГА

1. Прилози примљених приказа ће да се штампају по
приспећу. Научно веће има право да их уреди ради
јасноћеипространости.

Пуннаслов (највише 25 речи) - Пише се пуннаслов ва
шегприлога

Подаци о говорнику обухватајући имена свих говорни
ка, податке о првом говорнику, кратку биографију свих
учесника (100 речио свакоме)

Сажети извод (до 300 речи) Сажетак приказа. Научно
веће ће своју одлуку о пријему да заснује на овом
податку.Успешанизводподразумева:

Увод /Податке оисторијату

гејевии трансексуалци
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Методе коришћене при извођењу студије, пројекта или
делатности

Налазе студије, пројекта, делатности

Закључке /Процене студије, пројекта, делатности

Прилози ће исто тако да се процењују и по томе да ли је
то сасвим нов приказ, тј. да ли је већ негде претходно
показиван.

2.Поступак електронског подношења прилога је
следећи:

По извршењу електронске доставе аутоматски се шаље
потврда опријемуизвода прилога.

Пре коначног одабира говорници ће моћи да измене
свој извод, закључно са даном31. јулом2010.

Изводи који се одаберу, било за говорницу, било за се
дницу са видео бимом, биће пресликани тачно онако ка
ко суподнети, и неће битидозвољенаникаква измена.

Изводи могу да се поднесу у Микрософтовом ворд-у
( ) или сличном програму, али не и уПау
ерПоинту (

Свомизводуне треба да се прикључују слике.

Сваки извод треба да се ограничи на не више од 300
речи.Свакиизвод треба даимаприближно4параграфа:

Увод /Податке оисторијату
Методе коришћене при извођењу студије, пројекта

илиделатности
Налазе студије, пројекта, делатности
Закључке /Процене студије, пројекта, делатности

3. Поступак за слање поштом извода је једнак као при
електронском, алимора да се испоштује следеће:

Изводиморају да буду куцани.

Изводи треба да стигну поштом на адресу Организаци
оног комитета 16. светског конгреса Светске федера
ције глувих.

Изводи морају да пристигну на горепоменуту адресу на
дан, или пре 31. јула 2010. године,што значи да треба да
се пошаљу доста времена унапред пре овог обавезног
датума.

Изводи треба да се поднесу уз повратно адресованшта
мпани коверат како бисмо организатор могао да поша
љепотврдуопријемуприказа.

Одбијениприкази се неће враћатипошиљаоцу.

4. Изводи могу да се поднесу и путем е-поште, с тим
што и тада треба да се испоштују иста правила као и два
горепоменута начина.
5. Научно веће задржава право да додели поднесак
скупу приказа за говорницом или скупу прилога за сед

-
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MicrosoftWord -
PowerPoint).

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ницу са видео бимом, као и да преспаја више од једног
поднеска у једној јединственој седници. Говорници ће о
томе да буду унапред обавештени, и затражиће се њи
ховпристанак.

6. Пажња: Заинтересовани учесници не треба да шаљу
`паковани - збијени џепни приказ`, брошуре или прос
пект, јер они се нећенипрегледати, а ни враћати.

7.Успелепријаве објав ће се дана 1. октобра 2010.

8. Потврда о пријави мора да се прими до 1. јануара
2011. како би се предлог прихватио и прикључио конач
ном програму. Од главног говорника прихваћеног при
каза за говорницом ће да се захтева да поднесе пун и це
ловит приказ у наведеном електронском облику до 30.
априла 2011. Ако се ниједан од говорника не пријави за
16. СК СФГ до 1. јануара 2011. овај приказ ће да се по
вучеиз програма.

САГЛАСНОСТ

Сви могући партнери треба да прочитају и сагласе се са
следећим ставовима пре него што приступе везама или
страници за подношењеприлога:

1. Сви су говорници (или са-говорници, други говорни
ци ако су предвиђени) сагласни да се прикључе и по
мену у изводу, а и да барем један од са-говорника при
суствујеКонгресу.

2. Говорници морају да дају пристанак да учествују би
ло којег дана током16. светског конгресаСФГ.

3. Говорници ће сами да се побрину за све трошкове пр
исуства и учешћа на 16. светском конгресу СФГ (нпр
у припреми, умножавању и у слању приказног мате
ријала (ако је предвиђен), за пријавнине тј. уписнине,
путне, смештајне ипрехрамбене трошкове.

4. О приказу на видео биму пријављени ће да обезбеде
детаљне податке електронским путем на енглеском
језику, и то најкасније два месеца пре Светског конг
реса.

5. Подношење извода подразумева и дозволу јавног из
давања тог извода.Молимо да имате на уму да аутори
треба да доделе 16. светском конгресу СФГискључи
ваправа на свакупреправку коју сматрају сходном.

6. Записникиизводприказаможеда се употреби као ре
кламниматеријал, у пропагандне сврхе.

7. Научно веће задржава право да поднеску додели мес
то у приказу за говорницом, или на седници са видео
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бимом, или да споји тј. повеже више од једног подне
ска у једну јединствену седницу. Говорници ће о томе
унапред бити обавештени, и затражиће сењихов при
станак.

8. Успеле, одобрене пријаве ће бити објављене 1. октоб
ра 2010.

9. Потврда о пријављивању мора да пристигне до 1. ја
нуара 2011. како би предлог био прихваћен иприкљу
чен коначномпрограму.

Од главног говорника прихваћеног приказа за
говорницом ће да се захтева да приложи пун целовит
говор - приказ у електронском виду најкасније до 30.
априла 2011.

Ако се нико од говорника не пријави за учешће на 16.
светском конгресу СФГ, приказ ће да се повуче са
програма.

ПРИЈАВЕЗАУЧЕШЋЕНАКОНГРЕСУ

Пријавниразреди:

Пријаве до 16. априла 201 . године

Редовнапријава 5500 ранда
Јужноафриканци 3000 ранда
ЧлановиСФГ 4750 ранда

(Предвиђено за по два делегата од сваке чланице СФГ,
за једног од придруженихи одмеђународних чланова, и
за све појединачне чланове СФГ. Учесници који би же
лели олакшице на ове уписнине морају да дају на увид
потврдуда су члановиСФГ).

Земљеуразвоју 3000 ранда
(Предвиђено за оне земље за које СФГ сматра да су `у

развоју`)
Омладина (од 18до30 година старости) 4000 ранда

(Узраст до 16. јула 2011. уз фотокопију и увид личне ка
рте илипасоша)

Стари (преко 65 година старости) 4000 ранда
(Фотокопију личне карте и пасоша, ИЦ пропусница у
Конгресницентар)

Накнаднапријава после 16. априла 2011.

Редовнапријава 6.500 ранда
Јужноафриканци 4.000 ранда
ЧлановиСФГ 5.500 ранда

(Предвиђено за по два делегата од сваке чланице СФГ,
за једног од придруженихи одмеђународних чланова, и
за све појединачне чланове СФГ. Учесници који би же
лели олакшице на ове уписнине морају да дају на увид
потврдуда су члановиСФГ).
Земљеуразвоју 4.000 ранда
(Предвиђено за оне земље за које СФГ сматра да су `у
развоју`)

Омладина (од 18до30 година старости) 4000 ранда
(Узраст до 16. јула 2011. уз фотокопију и увид личне
карте илипасоша)

Стари (преко 65 година старости) 4000 ранда
(Фотокопија личне карте и пасоша, ИЦ пропусница у
Конгресницентар)
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Дневнапријавнина

Обухвата уплату за:
Једнодневнупријаву: 1000 ранда
Дводневнупријаву 2000 ранда
Тродневнупријаву 3000 ранда
Четвородневнупријаву 4000 ранда
Петодневнупријаву 5000 ранда

Они који желе да користе дневну пријавнину треба да у
пријави упишу дане када намерававају да присуствује
теКонгресу:

Понедељак 18. јул 2011.
Уторак 19. јул 2011.
Среда 20. јул 2011.
Четвртак 21. јул 2011.
Петак 22. јул 2011.
Субота 23. јул 2011.
Недеља 24. јул 2011.

Једнодневној пријавине следују бонови за ручак.

УЧЕСНИЦИОМЛАДИНСКОГКАМПА

(Учесницима омладинског кампа Омладинске секције
СФГ је дозвољена бесплатна пријава на Конгрес). Они
морају да у обрасцу пријаве ОмлаСекСФГ попуне руб
рикуда лижеле даприсуствујуКонгресу.

За ту категорију учесника постоји услуга дечије неге
која не обухвата оброке. Родитељи који хоће да унајме
услуге са оброцима морају да то јасно наведу и назначе
на обрасцу, и да топлате поценовнику.

Категорије услуга су степеноване од 3 до 17 година.
Деца ће да се поделена следеће старосне групе:
3 до 8 година
9до13 година
14до17 година

Родитељи су дужни да приложе електронску фотогра
фију свога детета радипријаве.

Услуга дечије неге (7 дана од 18. до 24. јула) износи
1.400 ранда

Они који желе да користе ове услуге по принципу дне
вне пријаве треба да у пријави упишу дечију негу, само
попосебнимданиманаИЦЦ:

Понедељак, 18. јул 2011.
Уторак, 19. јул 2011.
Среда, 20. јул 2011.

�
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Четвртак, 21. јул 2011.
Петак, 22. јул 2011.
Субота, 23. јул 2011.
Недеља, 24. јул 2011.

Цена је 200 ранда дневно

ДРУШТВЕНИ СКУПОВИ И ДОГАЂАЊА

Позоришнеулазнице 100 ранда
Културни догађаји (обухваћени уписнином су бесп
латни)
Коктел добродошлице ( . јул 2011.) 250 ранда
Цена оброка (од 18-23. Јула) 210 ранда, дневно
Свечана гала вечера 450 ранда

КОНГРЕСНАПРИЈАВА

Приступачност

Место одржавања Светског конгреса СФГ је отворе
но за све особе са инвалидитетом.
И већа и пленарне седнице биће превођене на међу
народноми јужноафричком знаковном језику.
Посебне интересне групе и отворени форуми ће да се
воде самонамеђународном знаковном језику.
Позивају се национални савези глувих да са собом
поведу и тумаче својих државних знаковних језика,
каои тумаче глувослепих.

Примедбе

Пријавнина не обухвата оброке. Они су посебно пр
иказани.
Пријава обухвата конгреснематеријале идокумента.
Пријавнинаподразумева и 1 (један) културандогађај.
Услуге ручка треба да се резервишу што је пре могу
ће, пошто ресторан ИЦЦ Конгресног центра свеуку
пно прима 1500 људи. Ако се овај број прекорачи,
учесници Конгреса ће морати сами да се снађу за об
роке.
Оброци се резервишу за пет (5) дана Конгреса. Не
примају се дневне резервације.

�
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ПРИМЕДБЕОТУМАЧИМА

Службени тумачи (именовани одлуком редовних чла
ница СФГ), тумачи глувослепих и други пратиоци раз
нихделегација, неће се изузети одплаћањауписнине.

Ипак, ови људи морају да буду уз делегате када се при
јављују наКонгрес, и када улазе на било који скуп. Биће
им омогућена бесплатна пријава на Конгрес, али не и
додатне олакшице, као што су свечана вечера, коктел и
здравица добродошлице, излетииоброци.

Координатор тумача ће да обезбеди примерке приказа
оним лицима којима ће можда бити потребне. РЧ и де
легати ће сами да покривају све расходе ових људи, а то
би били путни, смештајни, прехрамбени трошкови итд.
С тим што за сваки догађај којем би ова лица да прису
ствују као појединци, а ради сопствене забаве, као што
је на пример свечана вечера, сами ће да плаћају тражену
ценуулаза.

Пријавни обрасци не могу да се обраде ако није пла
ћенопоопштимусловима

УПЛАТЕИРЕЗЕРВАЦИЈЕ

ДеафСА не може да прихвата телефонске резерваци
је.
Пријава се изводипопуњењемпријавног обрасца
Уплата се врши искључиво у рандима путем банко
вног преноса, или кредитномкартицом
Када се уписнина плати, пријава ће да се потврди на
основупрвог сусрета

Потврда
Када се уплата прими,ДеафСАшаљепотврду услуге.
То се чини факсом, е-поштом, или редовном поштом.
Свој образацпопуните врлобрижљиво.

ПРИЈАВАНАИЗЛОЖБУ

Изложба се одржава од 18-23. јула 2011. Сви они који су
заинтересовани да учествују на изложби и, којима је
потребан изложбени простор (12.000,00 ранда), могу да
се ближе о томе упознају на сајтуКонгреса или уСавезу
глувихинаглувихСЦГ.

-
-

-

-

-

-

-

-
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Глува пијанисткиња

Десетогодишња Холи Лох из Бристола (Енглеска) остала је потпуно глува после прележаног менингитиса
кад је имала 13месеци.Лекари су очајнимродитељима, талентованиммузичарима, рекли да она никад неће
чути ни моћи у потпуности да осети музику. Ипак, Холи је оповргла лекарске прогнозе и постала

талентована пијанисткиња. Холи су уградили кохлеарни имплатат у десно уво 2001. године, а седам година
касније уградили су јој други у лево уво. Могла је да чује музику, али још тешко интерпретира различите звукове.
Ишла је на музичке терапије као део опоравка од менингитиса, а њен музички таленат је откривен тек прошле
годинена такмичењимана клавиру.
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Шести скуп глувих Јужне Америке
и први састанак тумача јужноамеричких Знаковних језика

Државнинародни савез глувихКолумбије (ФЕНА
СКОЛ) је угостио Шести народни конгрес Заје
днице глувих Колумбије и уговорио Шести скуп

глувихделегата из ЈужнеАмерике.
Оба догађаја су била вреднапажњеи ту су учесницимо
гли да размене нова знања и искуства о побољшањуљу
дских права и ваљаности услова живота глувих у Јуж
нојАмерици.

ФЕНАСКОЛ је исто тако организовао први у историји
састанак тумача знаковног језика из Јужне Америке
ради развоја сарадњеизмеђуУдружења тумача и глувих
у ЈужнојАмерици.

Овај скуп је још један пример позитивних корака које
предузимају земље у складу са Изјавом о придружењу
коју су потписалеСветска федерација глувих иСветски
савез тумача знаковног језика у Мадриду, Шпанија
2007. године.

ФЕНАСКОЛ је позвао председника СФГ Марку Јоки
нена и члана Председништва Колин Алена да присус
твујуКонгресу и састанку глувих и тумача знаковног је
зика у ЈужнојАмерици.

Председник Јокинен ја одржао говор о Повељи УН о
правимаОСИ са тачке гледиштаљудских права глувих.
Овај приказ је помогаољудима да постану свесни сопс
твенихљудскихправа.
Ален је изнео уводни говор о “Глувима и људским пра
вима” где је изјавио да су основни чиниоци људских
права глувих: право на знаковни језик, образовање глу
вих, доступност тумача знаковног језика иприступач
ност.

Током ових скупова, и надаље, у бројним расправама и
састанцима пред 430 учесника из 19 земаља ЈужнеАме
рикепрезентовано је деловањеСФГ.

Г-динХуанКарлосДруета, потпредседникСветског са
веза тумача знаковног језика (ВАСЛИ) и г-дин Марко
Нарди, представник европског ВАСЛИ-ја, одржали су
предавање на тему ВАСЛИ и његове делатности. Г-дин
Друета је, исто тако, изнео и приказ о својим искустви
ма као глувог тумача ЗЈ. Оба говора су била врло добро
примљенамеђуприсутнима.

На свечаном отварању конференције представник ко
лумбијског савеза је уручио цењену награду: “Призна
ње заслуга за демократију са звањем Витеза ФЕНАС
КОЛ”ФЕНАСКОЛ-у збогњеговог значајног рада и уде
лана унапређењуљудскихправа глувихКолумбијаца.

Конференција је имала по једну дневну тему за сваки од
четири дана трајања. То су биле: Људска права глувих,
Укључиви развој, Тумачи ЗЈ у Јужној Америци, и Пове
ља УН о правима ОСИ. Сваког поподнева је било три
кратке седнице за глуве изасланике из Јужне Америке,

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
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-

-

-

-
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-
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глуве Колумбијце и за тумаче ЗЈ. Ове групе су подроб
није расправљале о протеклим темама и размењивале
својамишљења.

Начелници Обласних секретаријата (ОС), г-дин Алек
сис Вергара Естивиљ и г-дин Херардо Е. Кариљо На
ранхо били су активно укључени у ове скупове. Сваки
ОС је одржавао састанке са изасланицима редовних
члановаСФГиз ЈужнеАмерике.

И Јокинен иАлен су одржали неколико састанака са де
легатимаредовнихчланицаСФГ.

Један од врхунаца недеље био је скуп глувих жена Јуж
не Америке. Водиле су га г-ђицаМарта Осорно Посада
из Колумбије и г-ђица Миријам Менесес са Кубе. Обе
су храбриле глуве жене да оснују радну групу за глуве
жене у Јужној Америци, што су снажно подржале све
глуве жене учеснице из Јужне Америке, начелници ОС
и представници СФГ. Учеснице су се договориле да за
кажу састанак глувихжена уПеруу, новембра 2010.

-

-
-

-

-

-

Компјутери који читају са усана
могу да разликују
азличите језикер

Н
аучници са Универзитета Источна Енглеска
изумели су компјутер који чита са усана и који
можеда разликује различите језике.

Откриће ће бити корисно за глуве особе, правосудне
агенције, али и бучне средине. Стивен Кокс и Џек Њу
ман разрадили су технологију, по узору на покрете
усана групе од 23 двојезичне и тројезичне особе. Рачу
нарски систем може са великом тачношћу да препозна
којим језиком говори дата особа, а све на основу базе
података, која обухвата енглески, француски, немачки,
арапски, мандарински, кантонски, италијански, пољ
скиируски језик.

"Ово је велики успех у технологији аутоматског чита
ња са уста. То је прва научна потврда онога у шта се
интуитивно сумњало да кад људи говоре различите је
зике имају различите облике уста", рекао је професор
Кокс

Онај који, на пример, говори француски, често има по
лузатворена и скупљена уста, за разлику од оног који,
рецимо, говори арапски и језиком изводи велике покре
те.

Следећи циљ научника је да осмисли систем који ће
препознати физиолошке карактеристике човека и ње
говначин говора.

-

-

-

-

-
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21. Међународни конгрес образовања глувих
ИЦЕД угледан круг глувих и чујућих научника, преда
вача и сродних стручњака организује у Ванкуверу (Ка
нада) од 18. до 22. јула 2010, међународни конгрес
образовања глувих. ИЦЕД је први међународни форум
за проучавање најбољих случајева у пракси и нових ис
корака преко граница а његови Партнери у образовању
окупљају се јошод1878. године.

За овај Конгрес је предвиђено да конгресне трибине и
кључни говорницибуду:

1 Рани захват: Алис Јанг (Енглеска
Су Арчболд (Енглеска

2 Језик и писменост Петер В. Пол (САД)

- -
-

XXI

-

. )
)

. :

3 Знаковни језици и Култура глувих
Бреда Карти (Аустралија)

4 Образовно окружење Џон Л. Лукнер (САД)
Џемс Е. Такер (САД)

5 Технологија образовања Антии Рајке (Финска)
6 Подучавање ученика са Дон Мурес (САД)
разним (посебним) потребама Карен Јуинг (САД)

Клодин Шторбек
(САД)

7 Јединствени изазови у земљама у развоју
Насози Б.Кијага (Уганда)

подат заинтересовани могу да погледају на
сајту

. :

. :

. :

.
:

. :

: www.iced2010.com.
Више ака

У
ченици Завода за школовање и рехабилитацију
дјеце оштећења слуха и говора били су учесни
ци чивијашког карневала у Шапцу. Представи

ли су се са маском “Африка” и кореографијом која је
изазвала буру аплауза јер су дјеца уз музику коју не чују
алиосећају беспрекорноиграла по такту.

Домаћини су се потрудили да нам сваки тренутак сло
бодног времена буде испуњен тако да смо учествовали
у пропратнимманифестацијама прије карневала, посје
тили чувени Шабачки вашар. Обишли смо манастир

-
-

-

-

Каона и етно село Станишићи, а на повратку смо свра
тилинаКадињачуиобишлимузеј.

Сви смо били задовољни јер осим забаве имали смо
прилике да се упознамо са културно историјским зна
менитостимаиновимпредјелима.Ипак, највећи утисак
на дјецу оставиле су наше домаћицеМира иАна које су
се зближиле са свима и тешко им је пао растанак, да су
пале и сузе. Надамо се да ћемо опет бити гости чиви
јашког карневала.
ЕленаВујовић,Котор

-

-

-
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На чивијашком карневалу
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SGNSCG Из света глувих

Поводом 20 година усвајања
Декларације о праву детета

Укључивање
питања инвалидности
у локалну политику

Учешће на
локалним манифестацијама

З
авод за школовање и рехабилитацију дјеце оште
ћена слуха и говора имао је част да добије позив за
гостовање у краљевском позоришту Зетски дом

на Цетињу поводом обележавања 20 година од усва
јањаДекларације о праву дјетета пред званичницима из
ВладеЦрнеГореипредставницимадипломатског кора.

Ученици Завода заједно са својим наставницима и под
будним оком режисера господина Дарка Маловића
вриједно су и са пуно жара увежбали сценарио за пре
дставу “Чаролија тишине”. Времена је били мало, ра
дило се без престанка јер сви су жељели да се покажу у
најбољемсвијетлу.

Дан за наступ у краљевском позоришту је коначно до
шао, кренули смо из Котора пуни оптимизма и са вером
да ће приредба успешно бити изведена. Пред препуном
двораном сјајни глумци смењивали су се на сцени. У
сали мук, да би на крају представе одјекнуо громогла
сан аплауз. Дјеца су на најбољи могући начин показала
да могу стати раме уз раме са професионалним глумци
манормалног слуха.

Министар културе господин БраниславМићуновић ли
чно је честитао свим глумцима на изванредној предста
ви. Затим су уследили позиви за гостовање у земљи и
иностранству.

Елена Вујовић, Котор

-

“ ”
, -

,
,
-
-

-

-
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-
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В
ећ по тредицији ученици Завода за школовање
ирехабилитацију дјеце оштећена слуха и говора
учествују на локалним манифестацијама. Овог

пута била је то “Костањада” уСтоливунадомакКотора.

Манифестација је у част костања тј. кестена и вредне
домаћице износе специјалитете од костања. Ученици
Завода су за ту прилику у својој кухињи направили раз
новрсне специјалитете који су одушевили присутне та
ко да је нашштанд врлобрзо остаопразан.

Елена Вујовић

,

-
, -

Л
обирањем код различитих друштвених чинила
ца и грађана, подигли смо свијест о важности
укључивања питања инвалидности у редован

систем. Захваљујући разумијевању од стране локалне
самоуправе за наша права и потребе, формиран је Сав
јет за бригу о лицима са инвалидитетом. Први резулта
ти који се у томе огледају су у отклањању архитектонс
кихбаријера.

Ове године Коалиција организација особа са инвалиди
тетом је у Котору, у оквиру пројекта Локалног плана
акција у области инвалидности за општину Котор, из
радила преднацртЛПАИ.У том плану је обрађено осам
приоритетних области, које ће ући у коначан текст
ЛПАИ-а.Приоритетне области које смоиздвојили су:

1.Подизањенивоа свести;
2.Медицинска заштита;
3. Рехабилитација;
4.Службе за подршку;
5.Приступачност;
6.Спортирекреација;
7.Образовање;
8.Организације особа са инвалидитетом.

У свим овим областима предложени су конкретни ко
раци, мјере и временски рокови које би требало преду
зети.

Употребљена рјешења су садржана у домаћим и међу
народним документима које питање третмана особа са
инвалидитетеом постављају као питањаљудских права
а не као један од сегмента социјалне политике. Коначан
текст ЛПАИ у општини Котор биће развијен до краја
ове године у сарадњи наше коалиције и локалне само
управе и усвојен од стране Скупштине општине Котор,
док ћењегова имплементација почети 2010. године.

Вјерујемо да ће Котор, који је одувек гајио културно
богатство и европске вриједности, бити примјер града
који пружа једнаке могућности за своје грађане како
оне са, такоионе без инвалидитета.

Елена Вујовић, Котор

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Први у историји глуви морнар
ји је сам опловио земљину куглуко

Шарл ле Виљерс, родом из Јужне Африке, по доласку у Тексас је одлучио да стекне славу и признање тако што би
биопрви уисторији глувиморнар који је сам самцијат опловио земљину куглу.Од тогмартовског дана 2004. године,
када је испловио из тексашког града Паласиоса на својој 37-јардној јахти „Island Times“, офарбаној као шкотски
ћилим, па све до свог тријумфалног повратка 19. децембра исте године, он је прешао скоро 30 000 миља. За тих
десет месеци, он је морао бити и ремонт мајстор тог свог пловила, преваљујући океанска пространства по бурама и
ураганима...

Стен Грифин
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САД

-

Времеполов
(по одредници глув)
Анали глувих Америке

И
сторија о глувим особама се еже још 1000
година пре Христа, кад Јеврејски закон (Тал
муд) није давао глувимособамаправо својине.

427-347. п.Х. - постојала је Платонова теорија о урође
ној интелигенцији која се односила на то да су свиљуди
рођењем попримили савршене апстракције, идеје и је
зик у својим умовима, само је потребно одређено време
да се интелигенција покаже. Без говора нема спољаш
њих показатеља интелигенције и да стога глуви не могу
бити способни да размишљају, или имају властите
идеје.

384-322. п.Х. -Аристотеловафилозофија у вези глувоће
је била да "Глуви не могу бити образовани јер не чују,
стога не могу учити” Грчки је био савршен језик и сви
који нису говорили грчки били су варвари. Према томе
глуви су били једнаки варварима.

354-430. - ''Пут кривње'' Св. Августина греси очева
очитују се нањиховој деци, стога су деца коју је задеси
ла таква судбина знак Божјег гнева или казна за тајне
грехе.

с пре
-

-

-

-

.

-
-

530. - Бенедиктански редовници измислили су знакове
како би заобишли завет ћутања. Ти знаци су се касније
користилиупокушајима учења глуве деце.

Рани средњи век - Одрасле глуве особе биле су предмет
изругивања (дворске луде) и осуђене на прогон, јер се
сматрало да су њихово понашање и говор последица
опседнутости злимдуховима.

У средњемвеку сматрало се даљудикоји су глуви од ро
ђења не могу имати веру, не могу бити спашени, стога
су им врата цркве била затворена. Сматрало се да људи

-

Св. Августин

морају бити способни чути Реч Божју и зато се на глу
воћу гледало каонаБожју казну.

Велики значај за прихватање и разумевање глувих осо
ба имали су следећи италијански и шпански учитељи
глуве деце од 1500. године:

ЂироламоКардано - италијански лекар био је први који
се је успротивио Аристотеловим тврдњама. Веровао је
да слушањеније потребно за разумевањеидеја.

Педро Понс де Леоне - поучавао је глуве синове шпан
ског племства како би били способни да наследе имови
ну. Употребљавао је читање и писање, али их је учио и
да говоре.
Пабло Бонет - учио је синове шпанских племића да чи
тају и пишу употребљавајући "једноручну абецеду".
Написао је прву књигу о образовању глувихособа.

(1727 -1790.) Самуел Хајнике - оснивач школе за глу
вонеме у Лајпцигу, утемељио је оралну методу учења
говора за глуву децу, снажно се супротстављајући упо
треби знаковног језика.

1750. -ШарлМишел де Л'Епе рођен је у Версају. Био је
свештеник и, за разлику одХајникеа, пропагирао је зна
ковни језик у образовању глувих.Он је:
1. сновао прво верско и друштвено удружење за глуве
уПаризу

2. сновао је прву јавнушколу за глуве (1771.)
3. аписао је књигу "Проучавање глувих и немих особа
употребом методолошких знакова" прва књига која
је заговарала употребуприродних знакова (1776.)

4. аписао је први речник француских знакова које је
научиоод глувихособа 1788.).

1816. - Томас Хопкинс Галодет (1787-1851.) посетио је

-

-

-
-

-

-

-

-

O
(1750.)

O

-
Н

Н

Алис Когсвел и Томас Галодет
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Европу како би проучавао образовање глувих, па је од
лучио да отвори америчкушколу за глуве заједно саЛо
рентомКларком.

1817. - у Хартфорду, Конектикат, САД, основана Аме
ричка школа за глуве, прва школа те врсте у Америци.
Она је користила модел француског знаковног језика
при учењу младих свештеника и глувих који ће касније
бити први учитељи глувих и оснивачи других школа за
глуве.

1805-1830. АлисКогсвел - прва је глува особа која је ди
пломирала уАмеричкојшколи за глухе. ТомасБрадвуд -
оснивач је Британске оралнешколе за глуве.
1690 -1880. Острво Мартини виногради, Масачусетс,
САД, населило је 200 досељеника из енглеске грофо
вије Кент, с висоравни Велд. Носили су доминантне и
рецесивне гене глувоће. Средином 1700. код њих се ра
звио знаковни језик који су користили и глуви и чујући.
Готово сви становници су знали тај језик, па су и град
ска већања била превођена на знаковни језик. Глуви
оточани су се женили, стварали породице, радили, има
ли право гласа, држали јавну власт и били равноправни.
У одређеном тренутку од 155 рођене деце на острву је
било једно глуво дете, а у некимселима сразмера се кре
тала у просеку 1:1000. По оснивањуАмеричкешколе за
глуве, сва глува деца са острва су ишла на школовање у
Хартфорд. Деца су пренела свој острвски знаковни је
зик и утицала да се њихов локални знаковни претвори у
амерички знаковни језик глувих (АСЛ American Sign
Language).

1843 -1912. Учитељи Америчке школе за глуве и Гало
дет колеџа (глувиичујући) основали су вишеод30шко
ла за глуве, укључујући школе у државама Индиана,
Тенеси, Јужна Каролина, Илиноис, Џорџија, Северна
Каролина и Арканзас. Вилиам Вилард, био оснивач
школе за глуве у Индијани, у Индијанаполису, САД и
уједно први глуви управник школе за глуве. Он је дип
ломирао на Америчкој школи за глуве и пре него што је
постао управник, предавао је ушколи за глуве уОхају.

1850. ЏонФломо се залаже за "државу глувих" која би
се основала на Западу, где би глуве особе имале своје
школеи владу.

-
-

-
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Пејзаж висоравни Велд

1840 1912. важи за "златно доба образовања глувих". У
том периоду цвета и развија се амерички знаковни је
зик.Отприлике 40%свихучитељабили су глуве особе.

1864. основан је Галодет колеџ уВашингтону, САД.Аб
рахам Линколн био је потписник повеље која је школи
гарантовала одређена права и уједно њен први покро
витељ. Први председник Галодета био је син Томаса
ХопкинсаГалодета.

1866. УМексику је основана првашкола за глуве, где се
употребљавалафранцускаметода образовања.

1880. одржан је конгрес уМилану међународна конфе
ренција о образовању глувих особа. Америчку делега
цију представљао је Але андер Грахам Бел. Орална
метода постала је доминантна метода едукације глувих
особа. Забрањена је употреба знаковног језика у учио
ницама. Глуви учитељи се отпуштају у великом броју -
проценат глувих учитеља опао је на 22%. Основано је
Национално удружење глувих (НАД) у Синсинатију,
Охајо (касније се преселило у место где се и данас на
лази - Силвер Спрингс, Мериленд) како би се борило
против пораста употребе оралне методе и ради заштите
АСЛ. Рођена је Хелен Келер. Изгубила је слух и вид ка
да јој је било 19 месеци, али је ипак успела да постане
образована особа.

1918. - глуви играч бејзбола Александар Картури осми
слио је знакове рукама за бејзбол ударцеиправила.

20-тих година XX века на Галодет колеџу се створио
специфични круг (footbal huddle) како би спречили да
други тимови с глувим играчима виде знакове којима су
се служилиида биорганизовалиигру.

1927. употреба оралне методе је на врхунцу. Само 15%
учитеља су глуве особе.

1941 -1945. Други светски рат је наметнуо потребу за
радницима. Глуве особе унајмљују се у рекордном бро
ју за рад у фабрикама које раде у одбрамбене сврхе.
Многи глуви су се преселили ради посла у Калифор
нију,Охајо,ЊујоркиВашингтон.Многипослодавци су
почели да по први пут примећују способности глувих
особа.

1951. У Риму је основана Светска федерација глувих
(WFD).

1960. Вилијам Сток је написао прву књигу о лингвис
тици АСЛ, у којој је доказао да је знаковни језик прави
језик.

1964. Глуви инжењер електротехнике Роберт Ваинбре
хт патентирао је писаћи телефон за глуве (ТТ ) - справу
која преноси слова телефонском линијом који
је у широкој је употреби међу глувима у свету јер им је
од великепомоћиприкомуникацији.

1967. године основано је Национално позориште глу
вихСАД.

1965. У извештају за амерички Конгрес, а на основу
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спроведених истраживања, искључива употреба орал
не методе у образовању глувих названа је ''несретном
грешком'', те се стога препоручује употреба алтернати
внихметода.

1968. Усвојен је Закон о билингвалном (двојезичном)
образовању P.L. 89-10. АСЛ није укључен јер није био
признат као језик.

1970. Развијена је теорија ''тоталне комуникације'' (па
ралелна употреба знакова и говора).

1971. Основана је прва комерцијална телевизија с тит
ловањемуБостону,Масачусетс.

1972. Развијене су методе Signed English SE (знаковни
енглески), Seeing Essential English (SEE) и SEE II с ци
љем да се развије мануални код за енглески као допуна
оралне методе. Ови језички системи би требали да се
истовремено употребљавају са говором како би се уна
предиоразвој говорног језика.

1975. Конгрес доноси Закон о образовању хендикепи
ране деце (94-142). Интегрисање глуве деце у редовне
школе прихваћено је као образовна филозофија. Број
глувих учитеља спао је на најнижу стопуод11%.

1978. изгласан је члан 504 Закона о рехабилитацији из
1973. године. Законом је предвиђено да сва предузећа,
школе и организације које имају федералне уговоре и
примају средства из федералног фонда морају бити от
ворениидоступни свимхендикепиранимособама.

1979. Клима и Белуги издају књигу ''Знакови језика'',
прво лингвистичко истраживање АСЛ. Исте године је
основан Национални институт за титловање како би
подстицао и координирао титловање комерцијалних и
јавнихпрограмана телевизији.
1980. Комерцијална телевизија у Бостону је први пут
емитовала једну позоришну представу за глуве и наглу
ве гледаоце с титловањем. У то време је издата и прва
књига о знаковном језику чији аутори су глуве особе:
Паден,ХумприесиО'Рурке АбецедаАСЛ .
1983. Бојс Вилиамс је отишао у пензију након 38 година
рада у америчком дељењу за професионалну реха
билитацију.Он је биопрва глува особа која је била руко
водилац одељења за глуве при професионалној рехаби
литационој служби за глуве.
1984. Кохлеарни имплантат је први пут дозвољен у
клиничкој пракси код особа старијих од 18 година. Неке
глуве вође су то протумачиле као конспирацију за
уништењекултуре глувих.
1985. Почиње емитовање ТВ емисије за глуве ''Мозаик''
из Галодетовог ТВ студија у Вашингтону. Програм је
емитован све до 1995. године, а продуценти и водитељи
емисије Мери Лу Новитски и Џил Истмен добили су
наградуЕми.
1986. Глува глумицаМарлиМатлиосвојила јеОскара за
филм ''ДецамањегБога''.
1988. Језичко одељење Галодета је објавило "Отворени
програм", у којем се препоручује повратак АСЛметоди
каопрвојметоди за образовање глуве деце. Тиме се опо
вргава ваљаност мануално кодираног енглеског (МЦЕ),
тј. истовремене употребе говораи знакова .
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Исте године је објављен извјештај Конгреса "Према
једнакости: образовање глувих". Препоручује се да се
АСЛ користи као први језик у образовању а да се енгле
ски језик учи као страни језик. Такође се препоручује да
АСЛ буде укључен у Закон о двојезичном образовању.
Служба за специјално образовање и рехабилитацију
(ОСЕРС) истраживала је могућност укључењаАСЛ-а и
глуве деце у Закон о двојезичном образовању, али то ни
тада није одобрено због статуса чујућих родитеља и пи
тањакоја су се односиланаАСЛкаона страни језик.
Студенти и запослени Галодет колеџа протествовали су
против избора чујуће Елизабет Зинсер за ректора. Про
тест је потрајао три дана да би се завршио избором И.
КингЏордана каопрвог глувог ректора.
1989. ''Пут глувих'', Вашингтон Интернационални су
срет 5000 глувих особа из 70 земаља. Амерички напре
дак и постигнућа узимају се као модел за рад са глуви
ма.Култура глувихпостаје светскипозната.

1990. Др Роберт Давила именован је као прва глува осо
ба за председника Специјалног школства за особе ош
тећеног слуха при Америчком савезном одељењу за
специјално образовањеирехабилитацију.
Исте године изгласан је Закон о Американцима с инва
лидитетом који одређује да не сме бити дискримина
ције која се темељи на хендикепу при запошљавању, ко
риштћењу јавних служби и друго, а глувима осигурава
доступност преводилачких служби, телекомуникациј
ских и других помоћних средстава и служби за комуни
кацију.
1993. Тражи се уградња чипова за титловање у све теле
визијске апарате од 13инчаи веће.
1995. заМисАмерике први пут је изабрана глува особа,
29-тогодишњаХетерВитестонизАлабаме.
Иначе, у том периоду расте употреба кохлеарног имп
лантата. Најновија технолошка достигнућа на подручју
имплантата су средство Нуклеус 22 и СПЕАК (систем
процесуирарања говора развијен на Универзитету у
Мелбурну, Аустралија). Код 12.000 кандидата уграђени
суимплантатишто је износило упросеку $40,000 попа
цијенту. Кандидатима се сматрају деца од две године
старости па навише и одрасли који имају јако или пот
пуно оштећен слух. Многи родитељи изабрали су кох
леарну имплантацију и инклузивно школовање у редо
внимшколама као образовниплан за своју глуву децу.
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Хетер Витестон из Алабаме -
прва глува мис САД
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Најстарији глуви човек у Њујорку прославио 105 рођендан

Недеља, 24. јануар, Пенфилд, Геронтолошки центар за
стара лица

Окупљени пријатељи из заједнице глувих и многоброј
на породица, који су се окупили у Геронтолошком цен
тру за стара лица, у Пенфилду приредили су КлифуЛи
чу пријатно изненађење и незаборавно славље за рође
ндан.

Кредит за добро здравље и дуг животни век, он је још
одавно стекао бавећи се физичким активностима и уп
ражњавајући спорт. Живео је дуг и разноврстан живот.
До своје 90. редовно је играо крикет и голф.И данас, ка
же, да је још увек спреман да заигра бејзбол, као што је
то некад чинио играјући у америчкој полупрофесиона
лној лиги. Признаје да не зна тајну дуговечности. Та,
пуних 20 година је много пио и пуних 45 година пушио
по пакло цигарета на дан. "Како сам старио, тако сам
мало-помало успоравао", шали се Клиф. Пушење је ос
тавио када је имао81 годину.

Дуговечност је Клифу у генима. Његова рођена сестра
има98 година.

Лич је провео већи део свог живота потпуно глув. Када
му је било 18 месеци, разболео се од великог кашља.
Висока температура је утицала дапотпуноизгуби слух.

У Центру је од пре шест месеци. Његова друга супруга
Рут, умрла је прошле године, а прва, Јелена Ларкина,
1972.Обе су биле такође глуве.

Иначе, Лич, који је живео у Грчкој пуних 18 година пре
доласка у Пенфилд, рођен је у Западној Вирџинији и
био једно од деветоро деце у породици трговца текстил
не робе.

Завршио је Школу за глуве и слепе у Ромнеу, Западна
Вирџинија, 1924. године, након чега прелази у Бигам
тон.

Године 1941.Лич је, са још15 радника, изабран за члана
Скупштине запослених у ИБМ-у, где је радио пуних 27
година. Али оно у чему је Лич највише уживао у то вре
ме, били су његови наступи у полупрофесионалној беј
збол лиги. Он је израчунао да је у просеку постизао 408
поена у једној сезони. Глувоћа му није била препрека за
добру и ефикасну игру са саиграчима у екипи, али јесте
за управу, која није благонаклоно гледала на идеју да он,
по позиву и бројним препорукама стручњака, пређе у
професионалце, за шта је по својим играчким и спортс
ким резултатима био више него спреман. Како је време
одмицало, и године низале, све више се задовољавао
бављењем бејзболом на чисто аматерској основи, или
пасивноизфотеље, крај ТВ.

Лич је увек био активан и у заједници глувих. И данас је
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члан је Одбора старих глувих лица Рочестера, Народ
ног братства друштва глувих, Националног удружења
глувихиЕмпајер стејт удружења глувих.

-

Клиф Лич је напунио 105 година. Био је то велики празник за човека за којег се верује да је најстарији глуви човек у
државиЊујорк.

''Плес са звездама''
лувеОскаровке

арлин Матлин је добила Оскара за глуму, али
њој је још већи изазов победа на плесном так
мичењу - упркос томештоне чујемузику.

Без обзира на то што никада пре није плесала, али 42-
годишња Марли Матлин сада вежба и по седам сати на
дан да би била спремна за велики шоу. У 'Плесу за звез
дама' треба степовати, окретати се, пљескати и скакати
у ритму, а Марлин не може ништа чути. Но, узда се у
свог партнера, плесачаФабианаСанчеза, од кога очеку
је да је сигурно води за време плеса. Он је моја музи
ка каже Матлин, а Санчез је озбиљно схватио позив.
Направио је кореографију тако да су све време у контак
ту, било да се додирују или да се гледају у очи. Санчез
тврдиида се не бојињеног солонаступа јер ''имаприро
дниритам'' и ''увек све обавина време''.

Марли Матлин је иначе 1986. добила Оскара за улогу у
''Деци мањег Бога'', била је номинована за награду Еми,
а позната је и по бројним улогама у ТВ серијама. Насту
пала је у ''Кућицама у цвећу'', ''Западном крилу'', ''Хит
ној служби'' и ''Сеинфелду''. Тренутно глуми у лезбеј
ском серијалу ''Свет''. Марли је велики борац за права
глувих и особа са посебним потребама. Њена слава и
улоге у популарним серијама пружиле су јој прилику да
покаже свимаштамогуљудикојемноги запостављају.

Ипак, тврди да ушоу не учествује да би показала да глу
вимогу да плешу, већ су је на томотивисали разлози ви
шеличне природе, пре свега великиизазов ињена дечи
ца. Матлин је мајка четворо деце, а њена 12-годишња
кћер је хип-хоп плесачица и верни фан ''Плеса са
звездама''.
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Свештеници годинама
злостављали глуве дечаке

Италија

Н
еколико десетина некадашњих ђака Института
“Антонио Проволо” у Верони одлучило се на
корак неуобичајен за Италију: изашли су јавно

са тврдњама да су као дечаци годинама приморавани на
секс са свештеницима.

Један од 67 штићеника те католичке школе Алесандро
Вантини (59) који је глув од рођења шокирао је јав
ност својим тврдњама: “То се дешавало из ноћи у ноћ.У
свештениковој спаваћој соби или купатилу. Некада чак
иуисповедаоници”.

Док је био дечак свештеници су га у католичком инсти
туту за глуве толико пута немилосрдно сексуално злос
тављали да је почео да се осећа као да више није био
жив. Деценијама је сексуално злостављање од стране
свештеника у Италији било обавијено тишином. Наро
чито зато што се црква у тој земљи сматра најпоштова
нијом институцијом па и вести италијанских медија
најчешћепочињупапинимизјавама.

Чак и грађани који не деле црквена гледишта признају
значајну улогу коју црква игра у образовању и бризи о
сиромашнима уИталији. Због свега тога мало ко се усу
ђује да је критикује. Али ипак према наводима Бете то
ком протекле деценије у Италији су на светло дана иза
шла 73 случаја да су свештеници оптужени за сексуа
лно злостављањеукупно235жртава.

Већина тих случајева изашла је у јавности после
скандала који је избио 2002. године и у коме је
учествовао један свештеник у САД. Лист “Бостон
глоуб” објавио је те године текст о гресима локалног
римокатоличког свештеника. Џона Гогана који је током
30 година сексуалномалтетирао вишеод стотинудеце.

Гоган је “за казну” премештен из парохије у парохију
док је бискупБернардЛо који га је тако “кажњавао” био
толико критикован у јавности да је у име искупљења
предао надлежнима списак са више од 80 имена
свештеника који су такође злостављали дечаке. Број
таквих случајева откривених у Италији је међутим и
даље незнатан у поређењу са стотинама случајева у
судскимсистемимаСАДиИрске.

Италијанска црква је до сада морала да плати свега
неколико стотина хиљада евражртвама на име одштете
док је на пример америчка католичка црква платила
чак две и по милијарде. Ирска црква је исплатила једну
ипомилијардудолара одштете.

То је последица чињенице да је италијанска
римокатоличка црква невољна да призна број случајева
злостављања о којима се до пре десет година у тој
земљи уопште није говорило. Сматра се и да тренутно
пријављени случајеви чине само врх леденог брега. То
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питање је нарочито значајно и због тога што је Италија
са нешто више од 50 хиљада свештеника на 60 милиона
становника испред целе Јужне Америке или Африке. У
САД на пример Ватикан има нешто мање од четрдесет
пет хиљада свештеника на 300 милиона становника
док је више од четири хиљаде њих од 1950. године
оптужено за сексуалномалтретирањемалолетника.

Италијански случајеви злостављања су у највећој мери
према истом моделу као и амерички и ирски:
италијански црквени великодостојници најчешће
злостављају сиромашне односно физички или
ментално хендикепиране и малолетнике зависне од
дроге који суимповеренина бригу.

Тако су на мети били и глуви малолетници у Верони
који најчешће имају и озбиљна оштећења говора те не
могу лако некоме о томе да причају. Зог угледа који
римоктоличка црква ужива у Италији ситуација је
нарочито лоша у мањим срединама где људи не само да
не причају о сексу већ је обзнањивање секса између
свештеникаималолетникаправи табу.

“То је табу над свим табуима. То је италијански
провинцијализам”, рекла је судијаМоникаМађи, која је
пре ступања на ту дужност била тужилац у неколико
случајева педофилије уИталији.

Вентини и његови некадашњи сапатници први су који
су разбили заверу ћутања потписавши саопштење у
коме тврде да су у Институту који су похађали од 1950-
тих до 1980-тих свештеници сексуално злостављали и
телесно кажњавали своје штићенике. Иако нису сви
лично сведочили, њих 14 од 67 приложило је видео
траке и писана сведочанства у којима су детаљно
описали патње које су трпели годинама у школи у
Верони. Именовали су 24 свештеника који су их
злостављали.

Вантини, који је похађао Институт од 6. до 19. године
признао је да је ћутао јер се плашио да ће добити батине
од свештеника: “Патио сам од депресије до 30. године.
Моја жена сматра да је добро што сам проговорио, јер
сам тако скинуоовај терет са душе”.
“Борба”, Београд
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Институт “Антонио Проволо”
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У
свету се шири подизање свести код глувих и на
глувих да активно ангажују приватне и профе
сионалне провајдере за промовисање своје кул

туре, својих права и знаковног језика. Најчешће кори
сте ЈуТубиКамфрог, где могу да прикажу своје сајтове,
блогове, чатове и друге активности. То им је прилика да
покажу своје индивидуално незадовољство према не
ким аспектима социјалног система, али и свој позитив
нииизненађујуће брз развој у свим областимаживота.

Постоје дивни примери успешног пробијања глувих и
наглувих на сцени јавног живота широм света, попут
ових случајева:

Руска православна црква има тумаче знаковног језика
за заинтересоване вернике који се занимају за духовне
теме, такође, у Египту имају тумаче знаковног језика у
џамијама.

Глуви и наглуви из Египта су успешно демонстрирали
своју трговачку способност, отворили су своју радњу
брзе хране, намењене глувима у том окружењу, и чујућа
средина је приморана да научи њихов знаковни језик
ако жели да се код њих снабдева, а то хоће радо да чини
јер је задовољна њиховим квалитетом и услугом. Ова
кав случај постоји и уАустралији.

Премијер Парагваја Густаво Бенитез лично је присус
твовао курсу знаковног језика и подржао јавну акцију
његовог промовисања као страног језика ињегове акти
внепримене у свим званичниминституцијама, а у прос
ветно и високошколским установима нагло је порасло
интересовање за комуникацијом са глувима и наглуви
ма.

Руски глуви и наглуви су, с друге стране, више склони
стварању својих филмова, по чему су били доста запа
жени у јавности и за шта су добијали специјалне награ
де.

Како расте број заинтересованих глувих инаглувихши
ром света за образовањеми активним учешћем у прива
тноми друштвеномживоту, у чему се све више показују
њихова активна улога и занимања, тако је и време да
свет и власти мало више пораде на усвајању нових за
кона и њиховом равноправном изједначавању са чују
ћом средином, да буду грађани првог, а не другог, или
трећег реда, каонекад…

УШпанији глувиинаглуви снимају документарнефил
мова, у којимажеле дапокажу свој свет.

У Јапану, преко ЈуТуба глувим и наглувим лицима дају
курсеве о компјутерима.

Све је запањила реакција пољске ТВ, која је јавно увре
дила све глуве и наглуве због непознавања граматике и
матерњег језика, нашта су бурно реаговали глуви захте
вајући јавни протест против те и такве националне ТВ
куће.

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
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Већина глувих и наглувих из САД има своје сајтове и
блогове где највишедискутују о својимправима, јерме
ђу њима је велики број незапослених, и они препору
чују свету, баршто се глувих и наглувих тиче, да никако
не долазе у САД због тешке економске и социјалне
ситуације. Та већина има популарне веб ТВ, и путем
њих комуницира без титлова са тумачима знаковног је
зика

-
-

-
.

Рок концерт за глуве уКанади

Рок концерт намењен глувим људима одржан је у јед
номклубууТоронту.

Фокс Јавс, Дуфраинс иХоливудШвенк били су једни од
извођача који су наступилина концерту за кога се верује
да је првиуопштенамењен глувимљудима.

Специјално за ту прилику, стручњаци са Риерсон уни
верзитета, у сарадњи са Центром за учење науке и тех
нике о музици Анда, и аудитивна истраживања лабора
торијских технологија, поставили су посебне столице,
помоћу којих су глуве особемогле да осетемузику. Сто
лице су део универзитетског ''Алтернативно-информа
ционог сензорног дисплеј пројекта Све је осмишљено
тако да посебан компјутер, који је уграђен у столице,
претвара звуке у физички доживљај. Тако су се столице
(и глуви на њима) тресле, вибрирале и поскакивале у
ритмумузике с позорнице.На тај начин суи глуве особе
могле да осете атмосферурок концерта.

-

-
-
-

-
-

''.

Лого рок концерт за глуве Грб Риерсон универзитета



Други дечији камп у Венецуели

“Јузуриха - филм Јапанског авеза глувих” с

Венецуела

Јапан

SGNSCGИз света глувих

17

“Сејемо семе да преобратимо свет”

Венецуелански савез глувих (ФЕВЕНСОР) и Ом
ладинска секција Светске федерације глувих
заједнички, од 1 до 8. августа 2010. године орга низују
Други дечији камп, за глуву децу узраста од 10-12
година.

Камп ће се одржати у Хотелу Ресорт у Портофину, пла
жа Ел Хумо у Венецуели, који се налази на Острву
Маргарита у државиНоваСпарта, на око један сат вож
ње аутобусом одмеђународног аеродромаСантјагоМа
рињо.

Током камповања, чији је мото “Сејемо семе да преоб
ратимо свет ученици ће упознати другу глуву децу из
целог света на недељу дана, извешће различите зајед
ничке делатности, посетиће многа излетничка места,
замкове и плаже, тематске паркове (Водени свет), и
природњачке вртове, музеје и историјска налазишта,
имаће игре, забаве и културне доживљаје, међу њима

-

-

-
“ ”

-
-

-
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-

радионице и течајеве. Упознаће исто тако, и венецуе
ланску културу са чудесном природом, поделиће и раз
менићете искуства својих различитих баштина са сви
страна света.

Уписнина за Камп је бесплатна и обухвата: смештај,
оброке, превоз до и од међународног аеродрома Сант
јаго Марињо, и локални превоз, трошкове забава и де
латности, камповске потрепштине, летњу мајицу ДВД
са сликамаифилмовима са кампа, и

Уписнина не обухвата путне трошкове. Међународни
аеродром Сантјаго Марињо је смештен 25 км далеко од
града Поламар. Крајњи рок за подношење пријава кан
дидата је 15. април2010.

Сва заинтересована деца, дечаци и девојчице, директно
могу да назову своје сопствено удружење, да би сазнала
вишеокамповању, или се пријавила.

, -
-

-
-

-

х

,
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Дали знате за дрво звано Јузуруха (зимзелен)? Ова
зимзелена биљка одбацује старо лишће када му
ниче младо, уз непрекидан след истовременог

одласка старог и ницања новог лишћа, како старо опа
да. Отуда и име. То је непрестано кружење једног поко
лења које се претапа преко претходног. Све то предста
вља наставак, и сматра се срећним знаком, најавом по
вољногпосла и успеха.Понекада се користии као украс
за славља.

Ово је првипут да Јапански савез глувих, удружењекоје
заступа права глувих Јапана предузима снимање фил
ма. Наслов филма је “Јузириха” и осликава борбу про
тив дискриминације глувих са којом се они суочавају из
поколења у поколење, кроз тужну љубавну причу и по
родичнуљубав.

Главни глумац Такаши Шозаки и други глуви и чујући
глумци, укључујући и Ерико Имаија, играју на знаков
ном језику. Сценарио је написао Кентаро Хајасе, и ово
је његов први покушај да режира филм за биоскопско
приказивање. Он, који је и сам глув, каже: “Желео сам
да истражиммогућност састављањанове врстефил ма,
у којој свако може да ужива без обзира на своје слу шне
способности”

Бројни стручњаци за снимањефилмова су дошли да по
држе ЈСГ. Тумачи ЗЈ су све време били на располагању,
увек при руци на месту снимања. Измишљено је и мно

-
-
-
-

-
-

-

-

-
-
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-
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штво мудрих и духовитих начина да се глувом редите
љу омогући споразумевање са чујућим особљем и глу
мачком екипом, као што је подизање беле заставице за
Спремно ... почни ицрвене за Рез! .

Филм Јузуриха је припремљенидовршен за прославу
60-тогодишњице Јапанског савеза глувих, и саджеле да
га покажу широкој јавности, а тренутни циљ им је да
урадеДВДверзијуфилмана енглеском језику.

Сада када се уВлади Јапана сменилаполитичка странка
као исход августовских избора за Доњи дом, глуви се
спремају да раде јошпреданије него икад са намером да
се чује глас особа са инвалидитетом, и да се оснује ново
устројство које ће да отсликава одлуке Повеље УН о
правима ОСИ, у сарадњи са другим инвалидским орга
низацијама.
ЈошироХасегава

-
-
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Такаши
Шозаки
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У Мађарској знаковни језик постао званичан

Мађарска

M
ађарски парламент призна "знаковни јез
ик" за службени језик глувих.У понедељак, 9.
новембра 2009. године, посланици Народне

скупштине једногласно су усвојила Закон о мађарском
знаковном језику и употреби знаковног језика уМађар
ској.

Према проценама стручњака, нови закон ће олакшати
комуникацију са глувим лицима у разним државним
службама и институцијама у земљи, и створити нове
могућности зањихово запошљавање.

Састављачи Закона о мађарском знаковном језику и

o je -

-

употреби знаковног језика у Мађарској истичу да ће се
признањем знаковног језика као независног, природ
ног мађарског језика у потпуности испоштовати права
глувих припадника мађарског друштва у различитим
животнимситуацијама.

Иначе, знаковни језик је као национални језик глувих
на државном нивоу признат већ у 32 земље широм све
та. На Западу, овакав приступ се сматра сасвим одгова
рајућим, будући да, према подацимаСветске федераци
је глувих, 4-10% европског становништва има пробле
ме са слухом.

“ -
”

-
-
-
-

Зграда Народне скупштине Мађарске

П
ословни конгресни Експо глувих 2010. биће
пресудан догађај на светском нивоу за све до
маће и стране посетиоце глуве власнике компа

нија, глуве актуелне и будуће предузетнике и све глуве
пословне људе који желе нешто више да сазнају из све
та бизниса ипредностимабизниспословања.

Амерички пословни систем има сасвим јасно разрађе
ну организациону структуру и одличан је пример јед
ног од најбољих пословних модела у свету данас. САД

-
-

-

-
-

ЕКСПО 2010.

имају веома богату историју бизниса уопште, а погото
вомалепривреде.

Такође, међународни посетиоци ће имати прилику да
буду на самом изворишту пословних информација, ка
ко у погледу потреба и понуда, тако и свих евентуалних
промена и иновација, што ће касније моћи да примене у
својимматичним земљама.

Ту ће стећи драгоцена сазнањаи вештине како да покре
ну бизнис, отворе сопствену фирму, уклоне евентуалне
препреке, превазиђу дискриминацију по основу глуво
ћеичитавниз другихподатака на глобалномнивоу.

-

-

-

-
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Форум Међународне алијансе инвалидности
и њеног Надзорног одбора Повеље о правима ОСИ

О
вај дводневни скуп је намерно сазван непосре
дно пре одржавања Конференције држава чла
ница како би се стекле најсвежије доступне ве

сти и омогућилоизвесно време да се саставе уобичајене
изјаве иприкази.

Сем тога, изнијансиране су стратегије уочиДругог већа
Повеље о правима ОСИ које се одржало од 19. до 23.
октобра. Веће је имало намеру да одобри званична до
кумента, као што су правила поступка, радне методе и
извештај смерница заВеће.

Уз то ће да се изведе и обимна расправа о Члану 12.
Повеље (Једнако уважавањепред законом).

Мада није изричито наведен `као један од најважнијих`
чланова за глуве (јер не садржи никакву напомену о ЗЈ
или глувоћи) лан 12. је једнако важан за глуве. Он по
дсећа да особе са инвалидитетом (и глувинаравно) има
ју право на отпочињање независног посла, сопствено
власништво и да буду запослени, исто као што су сами
одговорни за своје личне одлуке које се тичу здравстве
не неге. Они уживају једнака права да се венчавају и
подижу породицу, као и право гласа и изласка на избо
ре.

-
-
-

-
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Сем тога, чланови Међународне алијансе инвалиднос
ти (ИДА) су разматралишта је до сада урађено ишта ће
да се уради у блиској будућности на пољу спољњег зас
тупничког деловања (обухвативши нпр. Генералну ску
пштину УН, СЗО, УНЕСКО, УНДП и КанцВисПрЉу
П).Изгледа да ће ова јесен да буде врло радна и затошто
ИДА тренутно осмишљава документ за КанцВисПр
ЉуП о лану 33. (Државна примена и надзор Повеље о
правима ОСИ). И сама Светска федерација глувих је
укључена у овај поступак.

Г-динМарку Јокинен и даље учествује у једној затворе
ној радној групиИДАФорума у вези саПовељом о пра
вима ОСИ, која се усредсредила на кључиво образо
вање. Ова радна група је замољена да изведе подробно
тумачење лана 24. Повеље. Чим овај документ буде
прихваћен на Надзорном одбору Форума ИДА Повеље
оправимаОСИ, биће прослеђен члановимаСФГнањи
хов радна заступању.

ИДА је отворила нови сајт, где увекмо
људскихправа.

-

-
-
-
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гу да се погледају
кориснеинформације из области

Консултативни састанак о ИКТ
у служби особа са инвалидитетом

У
НЕСКО, у сарадњи са Глобалном иницијативом
за инклузивне информационо-комуникационе
технологије (Г3икт), 22. и 23. фебруара 2010.

године је организовао консултативни састанак у свом
седишту, уПаризу,Француска.

Главни циљ састанка је разматрање могућности пружа
ња помоћи државама чланицама УНЕСКО у олакша
вању друштвене интеграције особа са инвалидитетом

-
-

кроз информационе и комуникационе технологије
(ИКТ).

Седамдесет шест земаља је ратификовало Конвенцију
Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом,
чиме су се обавезале да особама са инвалидитетом обе
збеде уживање свих људских права на основу једнако
сти са другима.

Консултативни састанка се управо и сазвао са циљем да
се олакшапроцес примене овеКонвенцијеУН.

Састанку су присуствовали представници заједница
особа са инвалидитетом, ИТ&Т-индустрије, међунаро
дних и националних истраживачких и образовних инс
титуција, невладиних организација које раде у овим об
ластима и других заинтересованих страна из целог све
та.

-
-

-
-
-
-
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У
Градској организацији глувих Београда 3. деце
мбра 2009. године, отворен је Преводилачки се
рвис за знаковни језик. У питању је пилот (про

бни) пројекат Градске организације глувих Београда, у
трајању од 6 месеци. Пројекат су подржали Министар
ство рада социјалне политике -Сектор за заштиту особа
са инвалидитетомиДИЛСпројекатСветске банке.

На годишњој конференцији ЕФСЛИ (Европски форум
тумача знаковног језика) 2007. године, након презен
тације српског представника (чије је присуство подр
жала Градска организација глувих Београда) представ
ници Асоцијације тумача из Мађарске (ЈОСЗ) су пред
ложили да тумачи из Србије и још неких земаља у окру
жењу, које још увек немају регулисану службу прево
ђења и обуку тумача, учествују на заједничкомпројекту
“ ” Комшије.У оквирупоменутог пројекта је
била планирана и студијска посета важним институци
јама које се тичу глувих и знаковног језика у Будимпе
шти. У марту 2009. три тумача из Србије, заједно са је
дним представником Министарства рада и социјалне
политике -Сектора за заштиту особа са инвалидитетом,
уз подршку хуманитарне невладина организације за
глуве и наглуве „Гестико“ из Београда, су имала прили
ку да посете мађарско Министарство рада и социјалне
политике, Канцеларију јавног фонда за једнаке могућ
ности и особе са инвалидитетом. Такође су посетили и
катердру за знаковни језик наЕЛТЕ институту где су се
упознали са наставним програмом за обуку тумача и
имали прилику да размене информације и искуства са
представницима мађарског националног удружења ту
мача за знаковни језик. На том студијском путовању ту
мачи из Србије и представникМинистарства су се упо
знали са функционисањем система везаним за ову об
ласт и стекли искуство које су применили на овај пилот
пројекат. Учесници су добили информације везане за
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рад неколико различитих сервиса за пружање услуга
превођења, посетили су и Савез глувих и наглувих Ма
ђарске где су им је представљен начин на који се врши
обука знаковног језика.

Била је то велика подршка и подстрек да се таква ствар
наначинна који је томогуће, спроведеи уСрбији.

Циљ овог пројекта је да омогући глувим особама да бе
сплатно користе услуге тумача за знаковни језик за раз
личите личне потребе, алишто је такође веома важно, и
да се добију подаци о потребама заједнице глувих веза
но за тумаче знаковног језика. За овихшест месеци ко
лико ће пројекат трајати, биће спроведеноистраживање
које треба да одговори на питање колика је потреба
глувих и наглувих особа за тумачима знаковног језика,
у којим је ситуацијама превођење најнеопходније и ка
ко убудућности треба организовати ову врсту услуге.

Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са
Савезом глувих и наглувихСрбије тренутно ради на на
црту Закона о употреби знаковног језика и резултатиис
траживања које ће бити спроведено у оквиру пројекта
Преводилачког сервиса за знакови језик ће утицати на
то како ће у будућности законом бити регулисано пру
жањеове услуге.

Идеја је да се, на основуискуства које се стекне кроз рад
овог Сервиса, овакав вид услуге не задржи само на Бе
ограду, већ да се прошириина друге градове уСрбији.

Сервис који је свечано отворио Владимир Пешић, по
моћник министра рада и социјалне политике, тренутно
пружа бесплатне услуге превођења свим глувим и на
глувим особама на територији Града Београда. Тумача
глуве и наглуве особе могу ангажовати у: здравству, у
полицији, на суду, у комуникацији са званичним телима
и институцијама, при запошљавању, у процедури сас
тављања званичних докумената (уговори, тестаменти и
сл) и у случају различитих индивидуалних потреба (ба
нка, телефонски разговори, венчања, сахране, крштње,
добијање информација о различитим производима и
услугама, добијањеинформација о одређенимправима,
рекламације, добијање правних савета, родитељски са
станци, превођењеписама, дописа, молби,жалбиитд).

За прва три месеца рада Сервиса услугу превођења је
користило преко 70 глувих и наглувих особа, а обавље
но је преко 200 задатака. Најтраженије су услуге у обла
сти здравства, различитих облика правне помоћи и те
лефонскихразговора.
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Из наших организацијаПомоћник министра рада и социјалне политике
Владимир Пешић и Милена Бановић у средини

на отварању Сервиса
( )

Десанка Жижић Даница Јаслар и Вера Јовановић преводи
на промоцији Сервиса у ТВ емисији Студија Б Упознајте нас боље

, ( )

“ ”



Коментари које смо добили од глувих особа које су ко
ристиле услуге Сервиса су за сада веома позитивни, и
сви су сагласни у томе да импостојање оваквогСервиса
много значи и да им то омогућава већу самосталност и
сигурност у обављањуразличитихживотнихпослова.

УСервису су тренутно ангажована два стална тумача за
знаковни језик који раде сваког радног дана и три тума
ча по потреби који се ангажују онда када стални тумачи
нису у могућности да обаве задатак, као и ван радног
времена сталних тумача. Сервис је такође ангажовао
администратора који познаје знаковни језик код кога
глуве особемогу заказати тумача за одређени задатак.

Осим обезбеђивања бесплатне услуге тумачења за све
глуве и наглуве особе на територији Београда и анализе
стања по питању потребе заједнице глувих за тумачима
и превођењем на знаковни језик, један од важних циље
ва овог Сервиса је и успостављање одређеног стандар
да квалитета пружених услуга. Све особе ангажоване у
Сервису, осим што веома одлично познају знаковни
језик, дужне су да се придржавају Правила о професио
налном понашању тумача и свих ангажованих у Серви
су. Неке од тих правила су: професионалност стручно
ст тачност, дискреција, поштовање корисника, способ
ност, непристрасност, стално стручно усавршавање,
професионална солидарност инедискриминација.
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Радно време Сервиса за заказивање је: понедељком,
уторком, средомипетком9-15ичетвртком14-20. Радно
време када стални тумачи обављају превођење у канце
ларији (за потребе превођења телефонских разговора,
писама, дописа, молби, жалби и слично) је: понедељ
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ком14-20ичетвртком9-15.

Све глуве особе, без обзира наместо пребивалишта, мо
гу користити услуге превођења, под условом да се пре
вођењеобављана територијиГрадаБеограда.

За потребе информисаности шире заједнице о раду Се
рвиса, штампан је лифлет са најосновнијим подацима о
Сервису, начину заказивања услуге и саветима по пи
тању рада са тумачима. А исте информације налазе се и
у видео брошури на ЦД-у, која је урађена на знаковном
језику и која је дистрибуирана свим локалним органи
зацијама глувих у Србији. Ова видео брошура наме
њена је свим корисницима знаковног језика који на тај
начинжеле да се упознају са радомСервиса.

Услуга се може заказати лично, телефоном, СМС пору
ком, е-маилом, или путем видео позива ( , ) у
радно времеСервиса предвиђено за заказивање.

Светог Саве 16-18/ спрат

011/ 3836 035

066/ 5129102 (позив и смс)

-
-

-

-

-
-

-
skype oovoo

II

serviszjbeograd

Контакти Сервиса:

Адреса:

Телефон:

Мобилни телефон:

видео позив (

e-mail:

skype, oovoo):

serviszjbeograd@gmail.com

www.gogb.rsВеб сајт:

Активности Друштва глувих и наглувих

Жабаљ

У
општини Жабаљ већ неколико година са вели
ким успехом постоји и ради Удружење глувих и
наглувих. Ово удружење је основано да се по

могне особама са оштећеним слухом, а његови чланови
су из свих насељених места општине. Све до пред крај
прошле године удружење је муку мучило са простором
за своје активности, а сад су добили простор у Месној
заједнициЖабаљпаим јемало олакшанрад.

Удружење има око тридесетак чланова и они се друже
са члановима сличних удружења из целе покрајине и
Републике Србије. Поред дружења они се и међусобно
такмиче у разним спортовима па чак одлазе и на многа
међународна такмичења где постижу запажене успехе.
Поред хендикепираних особа (деце) чланови удружења
су и њихови родитељи, а имају екипе за такмичења у
малом фудбалу, куглању и спортском риболову. Руко
водствомногопажњепосвећује дружењу, те се тако ор
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ганизују и излети на које сви радо иду а затим по пов
ратку размењују утиске.

У децембру месецу ово удружење је обележило и дан
инвалида кад су се окупили у својим новим простори
јама, и дружили се. Такође сваке године традиционално
организују и поделу пакетића за децу које су уприли
чилииове године, поделившипакетиће деци.

Председник овог удружења Обрад Клинац каже да се
сада много боље ради од кад су добили нови пр стор,
али је он ипак неадекватан јер је то велика сала МЗ
Жабаљ, но они су ипак у свом делу изложили пехаре и
признања које су њихови чланови освојили. Он такође
напомињеда биимбиопотребан један рачунар (компју
тер) да бибржеи ефикасније радили.

ЛазарКаћански
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Г
радска организација глувих Београда је у суботу
23.01.2010. године за своје чланове организовала
посету изложби "Џинови Патагоније" коју је

приредио Природњачки музеј. Због мањка простора у
музеју на Калемегдану изложба је постављена на Но
вомБеограду у зградиГалерија "Импулс".

И поред хладног времена, местимично са снегом, око
27 наших чланова дошло је у подне на изложбу. Некако
у исто време је стигао и господин Новаковић који нас
је пожелевши нам добродошлицу обавестио да је он
наш водич. Ушли смо у просторију где су постављени
експонати и где је почело наше путешествије у прош
лост.

Област Патагонија се налази у Аргентини - Јужна Аме
рика, где је пронађен највећи број фосила диносауруса.
По речима водича, диносауруси су владали планетом
пре више од 180 милиона година односно 90 милиона
година пре појаве људске врсте на земљи. Водич је
нагласио да је у Аргентини у области Патагонија до да
нас идентификовано преко 50 врста диносауруса, а ову
изложбу већим делом чине примерци фосила прона
ђениу севернојПатагонији.

Најпре смо погледали костуре мањих диносауруса, за
тим џиновска јаја пречника од 16 до 40 цм. По речима
водича, у Патагонији су у последње време пронађена
велика поља прекривена хиљадама јаја диносауруса, и
комплетна гнезда што доказује да су ове врсте рептила
живелепре 70милиона година.

Осим копнених изложена су била и два примерка мор
ских рептила који су насељавали мора у време када су
џиновскирептили владали копном.
Видели смо велике лобање са оштрим зубима, костуре
дуге 4-5 метара а висине преко 8 метара, застрашујући
за гледање. Неки од ових диносауруса су били месоједи
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а некибиљоједи.Месоједи су се хранилибиљоједима.

Прошетали смо се и видели отиске стопа великихмесо
једа, који су нам изгледали огромни, затим средњих и
малихдимензија.

На крају смо видели животињски свет на територији
Србије у време владавине диносауруса По речима во
дича тада јеСрбија изгледала као једна великамочвара,
а остаци и отисци стопала неке врсте животиња су про
нађенинаСтарој планини.

Изложбу смо завршилифотографијом са водичем за ус
помену. Изашли смо напоље у стварни свет још под
утиском виђеног, завршивши час из палеонтологије.
Свежваздухипокоја пахуља вратили сунас у стварност
задовољнешто смопуно тога виделиинаучили.

БожанаЧанадановић
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Телефон за глуве

Сахаин Ким, студент Прат института, дизајнирао је
телефонкоји претвара глас у текст и обрнуто.
Овај уређај има екран за укуцавање текста, који се по
том претвара у глас, и као такав стиже другој особи на
другомкрају телефонскежице.
Аудио-инпут корисника са друге стране претвара се у
текстуалнифајл и прослеђује особи која има проблема
са слухом.
Овај концепт би, кажу стручњаци, могао да буде од ве
лике користи не само глувим особама, него и онима
који телефонирају саместа где је велика бука
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Глува особа потребно прозивање-

Докуходницима здравствених установа чекају ред
како би потражили помоћ лекара, велики број гл
увих и наглувих житеља престонице често про

веде неколико сати седећи на клупи јер због оштећења
слуха нису чули да су прозвани. Посебне идентифика
ционе картице са фотографијом на којима пише “глува
особа потребно прозивање” од следеће године носиће
1.300 чланова Градске организације глувих Београда и
тако покушати да реши овај проблем. Циркуларно пис
мо које ће ускоро стићи на адресу свих домова здравља,
болница и клиничко-болничких центара упознаће осо
бље ових институција са пројектом који је финансирао
Скретаријат за социјалну заштиту.
У чекаоницама или пријемним ординацијама окачиће
мо и плакат на коме се види увећана картица, али ће зд
равствени радници добити брошуру “Глуви пацијент у
вашој ординацији” како би сазнали праве начине кому
никације са особама оштећеног слуха. Управо од лека
ра зависи да ли ће ова иницијатива коју је подржао и
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Велики број житеља престонице са оштећењем слуха често проводи неколико сати
седећи на клупи јер нису чули да су на реду

Са промоције идентификационих картица

Секретаријат за здравство имати ефекта рекла је
Даница Јаслар, секретар Градске организације глувих
Београда, на јучерашњем свечаном уручењу картица за
првих 50 чланова од којих сумногиискористилиприли
ку да представницима градске власти укажу на препре
ке са којима се готово суочавају. Када посете лекара оп
штепраксе који их зна, проблема углавномнема, али ка
да добију упут за специјалисту где се на ред долази сао
пштењем са звучника, кажу, следи замарајуће чекање.
Зато су сагласни да ће им картице убачене у здравствене
књижице коначнопомоћи.
Ово је само почетак пробијања баријера са којима се
суочавате. Кренули сте од здравствених установа, али
немојте ту стати. Свима морате да ставите до знања
како на прави начин да комуницирају са вама истакла
је Радмила Урошевић из Секретаријата за соци јалну
заштиту.
У престоници према проценама, живи више од 4.000
глувихинаглувихособа.
Ј.Ц. “Политика”
еоградска хроника
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Идеја Градске организације глувих Београда за издава
ње идентификационих картица само је још један поку
шај да се глувом човеку омогући сналажење у здравс
твеним установама и олакша комуникациjа. Истина,
Законом о здравственој заштити то је регулисано чла
новима 27. и 28. (Сл. лист Р. С. бр. 107/05), али се у пра
кси та чињеница пренебегава и доживљава као још је
дна ставка више у низу оних које се различито тумаче,
уз безмало отворен чин дискриминације над члановима
једнемањинске заједнице који кад се нађу у стању здра
вствене потребе просто зазиру од одласка тамо где је
најлогичније.
Шта су све глуви доживљавали у здравственим уста
новама, и како се према њима односило здравствено
особље могу да се напишу читави томови. Чланак који
доносимо , “Смејемо се на
свој ач н” , преузет је из “Ревије СГНЈ” и јед
но је од најбољих дела писаних на ову тему, те би стога
било права штета да се с његовим садржајем не упо
знају садашње генерације глувих. Претпостављамо да
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је његов аутор један од најбољих глувих новинара, Заг
ребчанин Андрија Жиц који, иако у поодмаклим
година ма, и даље неуморно пише најзанимљивије
чланке за ча сопис Хрватског Савеза глувих и наглувих
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Смејемо се на свој рачун

Доксам био здрав љутио сам се на своје глуве при
јатеље: Што се, молим те, вучеш около са том
грипом и лечиш ракијом правац доктору! Заш

то сте сви ви глуви крезуби та имате зубара и соција
лно! Чинило ми се да смо ми глуви неки немарни на
род, који не жели да ужива у благодетима савремене зд
равствене службе.

Сада, кад је и мене ухватила болест, боље схватам ства
ри и уместошто се чудим зашто глуви неће да иду лека
ру ја се питам како то да ипак има и таквих који иду. Не
би ли им било паметније да лечење препусте природи,
жени или ташти. Да гутају аспирине без рецепта, пију
чајеве и слушају савете свих баба (које, за дивно чудо, у
овој ситуацији оне неуморно дају, не осврћући се на те
шкоће у комуникацији!). Можда ће на тај начин оздра
вити, а можда и неће, али једнакешансе имају и кад иду
лекару. Бабе ће човеку можда дати погрешан лек, али ће
га правилно упутити како га треба узимати. Код лекара
ће добити прави лек, али велики су изгледи да ће пог
решно разумети упутство о његовој примени. Резулта
ти у оба случаја могу бити подједнаки али код бабског
лечења нестају све муке, непријатности, чекање и нер
вирање,штонеизбежнпочека сваког ко одлучида се об
рати званичнојмедицини.

Чекаонице малипакао за глуве

Мене је мајка природа демутизирала пре него што сам
ступио у породицу глувих, зато сам у мало бољем поло
жају од оних својих пријатеља, које су, мало мање успе
шно, демутизирали њихови наставници. Због тога сам,
кад ме је заболео бубрег а бабски савети нису помогли
( Бокал с две литре врелог чаја под пазух, пиј, ходај и
скакући каменац ће већ испасти! ), с много храбрости и
оптимизмапрекорачиопраг амбуланте.

Књижицу сам ставио на гомилу и чекао. Кад је сестра
попут ветра једним замахом све књижице покупила и
отрчала у амбуланту ја нисам стигао (или можда нисам
хтео?) да се догегам до ње и објасним јој да прозивање
неће имати ефекта, ма како јаким или милозвучним гла
сомбилообављено.
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Ова моја спорост имала је последице које бих најрадије
прекрио велом дискретног ћутања. С напрегнутом паж
њомпокушавао сам с усана пацијената који су излазили
из ординације да прочитам своје име (Доктор је, наиме,
измислио штафетни начин прозивања). Сударих се јед
ном на вратима с неком баком, чије је презиме сигурно
јако слично моме, али се постиђен морадох повући; за
молих затим тихим гласом једног младића да ми каже
кад моје име прозову. На невољу, он је пре мене прозван
и затим отишао. Један деда, кога сам исто замолио очи
то је заборавио како се зовем... Кад ми је постало јасно
да улазе људи који су дошли после мене, прогурах се у
амбуланту и не дозволивши да ме избаце строго упере
ним прстом почех се бунити што чекам више од три
сата. Тада сам, наравно, дознао да су ме већ прозивали.
Од муке заборавих на своју болест и болове и то је била
једина светла тачка у овој патњи.

Заклео сам се да ћу убудуће учинити све што је у мојој
моћи: залепићу на здравствену књижицу своју фото
графију с великим црвеним натписом ГЛУВ ; доћићу
у чекаоницу с транспарентом с истим натписом (идеју
ми је дао овај цртежиз енглеског часописа за глуве, који
показује интернационалност овог проблема и чињени
цу да чак и хладнокрвне Енглезе напушта стрпљење у
оваквој ситуацији!); доћићу у амбуланту пола сата пре
отварања или пола сата пре затварања, да ми буде јасно
како сампрвиилипоследњина реду.

У ординацији све је било добро: мој доктор, као и гото
во сви доктори које сам касније сретао, говорио је тако
полако и разговетно да сам готово одлучио да истражим
који то професор на медицинском факултету упућује
младе медицинаре како треба да разговарају са глувима
(да бих му препоручио да пређе на дефектологију, где
очитонисуимали срећуданађу таквог човека!).
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Са сестром је било мало теже нисам је разумео, а мрша
во искуство оставило ме је више пута на цедилу. На
пример, кад ми се приближила с инјекцијом засукао
сам рукав, уместо да учиним нешто друго; три пута сам
јој поновио да радим у одбору том и том Савеза особа
оштећеног слуха Социјалистичке републике Хрватске.
Гледала ме је бело и на крају сам одустао и рекао: Пи
шите:Савез глувих! То је схватила.

Уболници:
Изгубљенуморубелихмантила

Када сам, захваљујући бубрегу, доспео у болницу видео
самда су сестре честопроблем.

Већ првог јутра једна ми је на ормарић тутнула две го
миле белих таблета и промрмљала некакво упутство.
Замолих је да понови, рекавши да сам глув. Намрштила
се и поново нешто промрмљала па шмугнула из собе
пре него што сам је успео ухватити за рукав. Од свега
сам разумео само: ... одмах узети! Да, али зар само
једну таблету или целу гомилицу? И коју, ону с три или
ону с пет таблета? Док сам грозничаво размишљао, по
јавила се друга сестра, али она није знала ништа о ле
ковима а ја нисам знао да она и није сестра, већ чиста
чица (невоља је што су све у белом, а не носе еполете с
ознакама чинова!). Скупих сву храброст и прогутах ма
њу гомилицу. Још увек не знам да ли је то било по упут
ству или није. Доза у сваком случају није била убитач
на, а хитроногу и нервозну сестру наредна три дана ни
самни видео.Уместоњепродефиловало је крај мог кре
вета њих петнаестак. Све у белом, све сличне, ужурба
не, навијене као аутомати. Једна с топломером, друга с
инјекцијом, трећа са справом за мерење притиска... Св
ака зна свој задатак, а ни једна не зна ништа ни о теби ни
о твојој боелсти, па на свакопитањеодговара: Питај те
доктора!

А доктора је било у великом броју. Свакога од њих ви
ђао сам једномупет дана и у таквој ситуацији изгледало
је логичније да ја њега информишем у каквом сам ста
њу, уместо да он мени објашњава шта ми је. У свечаној
атмосфери главне визите, кад се човек осећа тако мале
ним међу капацитетима у белим мантилима, није било
време за разговор с глувима и могао сам бити сретан
ако би ме главни потапшао по ножним прстима и ре
као: Добро је! . Након њиховог одласка покушавао
сам да од комшија дознамшта доктори кажу, или бих из
бележака на болесничком картону настојао открити
шта смерају са мном, уз мучно копање по сећању дав
них остатака некад наученог латинског. Било како било,
ја сам на крају болницу напустио без болова и без дијаг
нозе!

Тамо амопобелимходницима...

Заређале су се, међутим, нове контроле и испитивања
по разним болницама, диспанзерима, лабораторијама и
амбулантама... Наоружах се знањем, прочитавши пола
медицинске енциклопедије. Постадох опрезан као хрт,
настојећи предупредити све неприлике и неугодности.
Са широким осмехом објашњавао сам у свакој новој
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амбуланти да сам глув, дами треба говорити полаганије
и тако даље... Негде су на тоширили руке и упирали по
глед ка небу с изразом неизрециве патње и резигнације,
другде мрмљали нешто у браду, понегде се љубазно на
смешили и понудили помоћ а на пар места чак су ме
прозвалипре реда.

С једним сам се доктором заправо добро упознао и при
јатно разговарао. Кад сам по трећи пут дошао у његову
амбуланту, он ме је већ у чекаоници запазио и питао за
здравље! Док је прозивао пацијенте, ја сам се задовољ
но смешио: овде заиста не треба да носим транспарент
да сам глув! Али пар сати касније, кад сам приметио да
нове придошлице улазе пре мене, почео сам се нерви
рати и знојити. Аха, сад ми је јасно зашто је мој зна
нац доктор пре једног сата онолико узвикивао једно
име, па завиривао чак и у спољашњи ходниик, док сам
ја невино стајао предњимисмешио се!

С другим доктором била је мука да му објасним како у
мраку собе с рендгеном није могуће читати с усана. С
рендгенским техничарима, који су се хватали за главу
пред тешким проблемом како да ми из своје кабине до
вику када треба да удахнем или издахнем у моменту сн
имања, исто тако је требало договарати се са њима и
учити их како треба да се ради с тако незгодним паци
јентом који је глув. С пола медицинске енциклопедије у
глави почео сам све боље да схватам рецепте, упутнице
и процедуре. Али узалуд: опет је било ходања, неспора
зума, чекања на погрешномиправомместу.Много пута
сам био прескочен, много пута заскочен, каткад проте
жиран, али још чешће игнорисан... У једној болници
читав сат самиспробавао својуфизичку кондицију иду
ћи по кривим или криво схваћеним упутствима људи у
белом из зграде у зграду, са спрата на спрат, од лабора
торије у лабораторију док коначно нисам стигао на
право место, где су управо качили натпис на вратима:
Данас више не примамо! . Проклео сам тад свој пон
ос, потражио рођаку која ради у тој болници и сутра
дан сам, захваљујући тој вези, за пола сата обавио сва
испитивања. Било би свакако добро кад би сваки глуви
у свакој болнициимаонеку рођакуили тетку!

Чувајте здравље!

Овај савет бих дао свима глувима. Јер глуви човек када
оболиизлаже се трострукомризику:

1) да умре одболести,
2) да умре од лека који узима по упутству ког није добро
чуои

3) да у току обилажења амбуланти и успешног лечења
јетре или бубрега доживи живчани слом па доспе на
психијатрију.

Ја сам се, ако вас занима, засад извукао од прве две не
воље а што се тиче оне треће, још нисам сасвим сигу
ран. Забрињава ме што је уредник, кад је причитао овај
мој чланак забринуто запитао: Слушај, а је ли с тобом
све у реду?!
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СВЕТЛАНА МИЛОШЕВИЋ

нови доктор

сурдопедагошких наука

К
рајем 2009. године на Факултету за специјалну
едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Београду, докторирала је магистар Светлана

Милошевић, аудиопедагог Школе за глуву и наглуву
децу у Јагодини. То високо академско звање добила је
одбранивши докторску тезу под називом “Експоненти
секундарних реченичких конституената у језику глуве
и наглуве деце”, или једноставније речено јези чне
карактеристике реченица глуве деце уњиховој пи саној
форми. Дакле, у питању је докторска дисертација о
структури реченица глуве деце од до разреда,
значи у добу кад су већ савладали артикулацију и поче
лидаформирају сопствени говорниизраз.

Дисертација задире у бит проблема: каква је реченица
глуве деце; како се онаформираиразвија; због чега није
богатија; шта треба урадити да би говорни израз глувог
детета био богатији, лепши и приближан говорном из
разу својих чујућих вршњака. Односно, зашто дете ка
же једноставно “Ја идем кући” (дакле подмет, прирок и
објекат) и зашто та реченица није богатија, лепша и са
много вишеречи.
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Светлана Милошевић је испитала 190 ђака по свим
школама за глуве и наглуве у Србији (108 глувих и 82
наглува ученика) дајући им да напишу слободни писа
ни састав на тему којужеле, и те резултате упоредила са
114 ђака истог узраста, истих разреда у редовној осно
вној школи у Јагодини, и извршила синтетичку анализу
реченица једне и друге групе деце. Анализа је извршена
савременим статистичким методама, изложена је на
250 страна основног текста текста и великог броја табе
ла и пратећих прилога, тако да рад доприноси научном
утврђивању законитости шта све треба урадити и на
шта обратити пажњу у школи, да говорни израз глувог
детета буде богатији ибољи.

Она је такође показала да говорни израз глувог детета
из године у годину сазрева, постаје све разгранатији и
има све више речи, тако да дете свој речнички фонд
проширује и уме да га употреби (језичка компетација и
језичка продукција), али такође и даје педагошки савет
наставницима да глуво дете треба што више да чита, да
оношто прочита уме да изложи, и да говорне изразе ко
ристи у свом изражавању, да што више пише и тако из
рази својемисли.

Посебно треба нагласити да је врло мало теза које се ба
ве проблемомбогаћења језика, јер је то деликатна проб
лематика која задире не само у наставу, већ још више у
психологију глуве личности, да свој унутрашњи нагон
са изразом уме да саопшти. Но, то је чисто методичко
питање, шта и како развијати граматику, а још више си
нтексу глувог ученика, јер говорење је мишљење, одно
сно спољни израз личног мишљења и они су међусобно
повезани, а мисао глувог је богата, али је говорни израз
сиромашан, и то треба међусобно повезати и допунити.
Докторска теза Светлане Милошевић, на научној под
лози показује како то ваља радити у настави, те је свака
ко треба објавити како бињено искуство могли да кори
сте и други наставници. Очекујемо да ће ускоро бити
приступачна свимнаставницима за глуве.

Најзад, треба рећи да Светлана Милошевић ради скоро
двадесет година у школству за глуве (од 1992. године),
да је била веома успешни директорШколе “11 мај” у Ја
години, да је школа у том периоду добила бројна јавна
признања: годишњу награду “Кристална призма”, Кул
турно-просветне заједнице града Јагодине; Повељу
“Друштва дефектолога Југославије”; Повељу “Фонда
Миодраг Матић” као највише признање за постигнуте
резултате у васпитањуи образовању деце и унапређењу
сурдопедагошке праксе. Објавила је и књиге: “Компе
ративна анализа наставних планова и програма школа
за глуву децу са плановима и програмима редовних
школа за децу која чују” 1997. године у издању Дефек
толошког факултета; “Један човек један живот” 2001.
године у издању Дефектолошког факултета Југослави
је; “Родитељима слушно оштећеног детета” 1999. годи
не у издању Савеза глувих и наглувих Југославије, која
је преведена на словеначки језик (

,Љубљана 2000.) и иста у издањуСавеза удруже
ња грађана оштећеног слуха БИХ, Сарајево 2004. годи
не које је финансирала Рајфајзен банка. Осим тога обја
вила је и пет научних радова објављених у иностранс
тву који третирају проблематику језичног развоја глуве
деце од којих су посебно запажени они који су
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Staršemotroka s slušno
okvaro -

-
-
-
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објављени у часопису “ ” 2007.
године.

На крају треба рећи да су комисију за одбране ове док
торске дисертације представљали наши данас најеми
нентнији лингвисти проф. др Весна Половина, редов
ни професор Филолошког факултета, проф. др Зорка
Кашић, редовни професорФакултета за едукацију и ре
хабилитацију, проф. др Надежда Димић, редовни про
фесор Факултета за специјалну едукацију и рехабили
тацију и декан Факултета за специјалну едукацију пе
дагогију проф. др Јасмина Ковачевић, редовни профе
сор.

Defektologika Slovenika

-
-

: -

-
-
-
-
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Брошуре у издању СГН Југославије, СУГОС БиХ, и ЗГН Словеније

Светлана Милошевић је рођена у Јагодини, где је завр
шила опште образовање, Дефектолошкифакултет у Бе
ограду, где је дипломирала са просечном оценом десет
1991. године, магистрирала на истом 1996. године и
докторирала 2009. године.

Искрено честитамо госпођи Светлани Милошевић и
желимо јој даље успехе у научном раду и још много но
вих књигаиз домена сурдологије и сурдопедагогије.

Проф. дрЉубомирСавић

-
-

-

На изборима за глуву Мис Србије за 2010. годину, који
су одржани у Београду, 25. фебруара т. г. по бедила је
Београђанка Ана Сомборски, студент Ви ше
политехничке школе. Као победница овог такми чења,
Ана ће да нас представља на изборима за глу ву Мис
света и Мис Европе 2010. које се од 1. до 11. јула 2010.
године одржава уТбилисију, Грузија.

Покровитељство над такмичењем за Мис света и Мис
Европе преузела је прва дама Грузије госпођа Сандра
Роелофс, а наклоност за такмичење дао је
градоначелникТбилисија господинЂорђиУгулаве.

-
-

-
-

Ана Сомборски

АНА СОМБОРСКИ
Мис Србије за 2010. одинуг
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Самоуки сликар
префињене прецизности

С
амоуки сликар Мирко Поповић, поводом Међу
народног дана глувих, приредио је изложбу сво
јих радова у просторијама удружења глувих и

наглувих у Брчком. Рођен је 1963. године у Брчком, а
школовао се у Заводу за глуву децу у Суботици, где је
стекао звањебравара.
По повратку у Брчко са школовања, запослио се у Твор
ници акумулатора, која је после рата потпуно пропала,
каои све творнице у овом граду.
Од своје ране младости, показивао је интересовање за
цртање, а посебно када је био на школовању. Прво се
јавно почео бавити цртањем на изради реклама са још
једним другом, да би му тај посао обезбеђивао мини
мум средстава за живот после рата. Посебно је покази
вао смисао за цртање портрета својих колега, да би кас
није прешао на сликање са уљаним бојама на платну и
дрвету. Насликао је већи број значајних грађевина у
граду, али ту суидивне сликеприроде.
Технику рада са уљаним бојама, доста брзо је савладао
уз помоћ колега у Клубу ликовних уметника у Брчком.
Када је савладао технику са уљаним бојама, посветио
се сликању икона на дрвету и платну, на чему данас нај
више ради. Овај посао добрим делом ради по поруџби
нама, јерму то доносиприход за своју породицу.
Мирко је био, а то је и данас, међу најактивнијим члано
вима на плану спорта и културно уметничког рада. Сада
обавља дужност предсједника Удружења глувих и наг
лувих у Брчком у чијим просторијама већину слика ра
ди, јер нема другог мјеста за тај посао. Његове слике се
карактеришу посебном прецизношћу, јер слика ликове
светаца,што тражиод сликара пуну концентрацију сво
је личности, како би лик свеца, а и других портрета, би
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Поповић Мирко, самоуки сликар поред својих радова

ли аутентичнидатој личности.
На овој изложби приказао је 14 радова, и то од оних тек
почетне израде, до оних које је израдио у последње вре
ме. Укупно је насликао око 80 слика, које је продао, али
и поклонио колегама и пријатељима. О њему као човје
ку, говоре слике објављене уз овај чланак.

-

-

Велимир Шолаја

Поповић Мирко: “Центар града Брчко”, уље

Оно што се не зна
о сликару Божи Илићу

Н
едавно смо у веома гледаној емисији на РТС
Квадратура круга сазнали од неуморног теле
визијских истраживача Бранка Станковића да у

нас има више мајстора за израду виолина него у Итали
ји девет према четири. Био је то разговор са самоуким
мајстором за виолине Поповићем, чији инструменти се
налазе умногим земљама света.

Да ли је међу нашим мајсторима за виолине на које се
мислило био и један сликар велики уметник Божа
Илић, који је преминуо 1993. године, иначе родом из
Житног Потока код Прокупља, не знам. После његове
смрти установљена је награда Божа Илић , која се до
дељује успешним младим уметницима. Божа Илић је
признати ликовни уметник, али је познат малом броју
људиикао човек који је градио виолине.

На отварању, мислим, његове последње самосталне из
ложбе у галерији УЛУС-а у Кнез Михајловој улици го
ворио је још познатији сликар Мића Поповић. Божа
Илић је у бившој Југославији носио печат-родоначел
ника соцреализма у сликарству и то је нанело њему са
мом али и ликовном стваралаштву великуштету.Међу
тим, отварајући ову изложбу,Мића Поповић је рекао да
Божа Илић није никакав соцреалистички сликар јер је
та категорија једноставно измишљена. Уосталом, и по
ред свега, слике Боже Илића се и данас налазе уМузеју
у Београду и огромних је димензија а приказује омла
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динце који су градили Нови Београд (Божа је на њој
насликао и себе), а који врте огромну бургију. Слика но
си назив Сондирање Новог Београда . На отварању
изложбе у УЛУС-у после речи Миће Поповића огла
сила се виолина нањој је свирао један чланОпере наро
дног позоришта. Била је то виолина коју је изградио
Божа Илић. Укупно је саградио пет примерака овог ин
струмента. Можда не би било необично и што је вио
лину начинио сликар, али је просто несхватљиво пошто
дознате да је Божа Илић био потпуно без слуха, који је
изгубио у раној младости после неке болести. С Божом
Илићем се зато могло и морало споразумевати писмено
на хартијици.

-
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Др Чедомир Вучковић,
Политика , Београд“ ”

Л
егенда кажеда се некада овоцелоподручје звало
Добри До, а данашњи Глухи До и суседни Сото
нићи заједно су називани Љубичево. У близини

се налазило језерце, а у пећини поредњегаживела је ви
ла која се старала о животу мештана. Мештани су у је
зеру ловили рибу, и нормално ону најбољу носили на
дар вили. Тако је то било годинама, деценијама... Но, је
дан од риболоваца није испоштовао ово неписано пра
вило па јој је однео ону најгоре врсте. Она се много на
љутила и посвађала се са Љубичанима и назвала их со
тонама ђаволима. Ови су кренули да је убију, а она је
звала у помоћ Добродољане. Они нису хтели да услише
њену молбу, па им је рекла да више нису Добродољани,
него Глуходољани. Бежећи са повећом свотом новца
кренула је уз плећат Суторман, ка Бару. Негде у плани
ни, бацила је огромнепаре, које су се, како се прича, ока
мениле. Када се преко планине дочепала мора, повика
ла је: Бар се сада спасих ... И од тога остаде име да
нашњемградуподноРумије Бар.
Легенду и дан данас препричавају у овом црмничком
селу, смештеном испод планине, односно брда Плав
ник, кроз који пролази нови тунел ка мору. Дакле, нови
пут, железничка пруга, у близини језеро, и ето шанси за
ваљаниживот.Да ли је баштако. Чини се није. Барем та
ко кажу ипак све малобројнији мештани Глухога Дола,
некада познати пољопривредници, али и још познатији
виноградара.Да ли се то вила јошувекљутинањих?!
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Црмнички глухи до

Занимљивости

Слика Н. Гвозденовића Глухи До: “ ”

Писмо незнаном пријатељу

Т
еби пишем драги пријатељу, иако сумњам да
ћешпрочитати овомоје писмо.Савестминала
же да ти га пишем и то чиним сасвим искрено и

добронамерно.

Хладно је било, снег је падао, ја сам био у колима а ти
си ми пришао, лупнуо на прозор и понудио “картицу
глувонеме азбуке” да је купим, да заједно будемо сре
ћни. Узео сам је, дао ти десет динара, на семафори се
променило светло, ја самнаставиопут, а ти си остао да
и даље по хладноћи и снегу продајеш “картице са руч
номазбуком”, да “заједнобудете срећни”.

Не замерам ти.Мука те натерала да то чинишпросиш.
Знам шта је немештина и глад. Породица чека да јој
донесеш хлеб. Ти си нашао најприкладнији начин да
нешто зарадиш. Али ти две ствари замерам: прво, што
своју азбуку на неадекватан начин лансираш прода
јеш; и друго, што азбуку коју лансираш није азбука
глувог човека Србије, коју је твој Савез створио, већ
богзна из којег краја света и чија је.Ми глуви уСрбији
имамо пре свега једноручну азбуку која је званична и
њу си требао да користиш, јер ова коју пласираш је
дечја, школска, за чујућу децу, за дошаптавање, за до
кону забаву, а твоја званична азбука за тебе треба да
буде светиња и требало би да је као и сви други глу ви
који је користе чуваш.

Како би изгледало кад би свако на свој начин писао
слова, тада се људи не би никад споразумевали. То си
погрешио драги пријатељу, и ту си погрешио. Испра
ви то за други пут, поштуј званичну азбуку глувих Ср
бије и гледај да више не продајеш неки кич од азуке,
већ уместо азбуке продај слике, као например разглед
нице са мотивима Београда. Биће ефикасније и корис
није.

Не заборави да јеживот борба, бори се достојанствено
за живот свој и живот своје породице, буди упоран и
успећеш.
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Твој пријатељ ФИЛОКОФУС

Картица Кич од азбуке:
Изглед картице која је настала као посебна побуда
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Моје виђење
судбине тишине

Л
ично мислим да ми који живимо у судбинској
тишини упркос нашем свету без звука много ду
бље, јаче и снажније осећамо све, готово све ви

брације не само обичних звукова (чак и непријатних),
већ и музичких тонова којима смо окружени. А то често
инисмо свесни.

Ако човек здравог слуха звучност, лепоту и снагу пое
зије и музике, лепоту њихове ритмике доживљава гото
во свим својим чулима тј. читавим телом онда се може
рећи (нека ми буде опроштено ако грешим) да ту исту
снагу, исту лепотумикојиживимоу судбинској тишини
можемо кроз вибрације да доживимо лепше, јаче и
снажније. Можда и суптилније. Да, лепше јер смо и кад
их “чујемо” и “слушамо” усресређени само на њих, на
њиховумелодичност и склад, а не и на хаос звукова који
је нажалост свуда оконас.

Сетимо се само тога како многа глува и наглува лица,
или лепше речено: лица којаживе у судбинској тишини,
чак и она која живе у тоталној тишини, могу играјући
фолклорне игре да не само бројањем већ и душом осе
те, да уоче склад, ритамихармонију тонова које не чују!

У својим рециталима (како гласом, тако и знаковним го
вором глувих) наша деца и омладина упркос томе што
су лишена слуха, показују своју изузетну склоност ка
доживљавању вибрација песме коју рецитују. Склоност
лепоти вибрација које не чују а које око њих ипак неу
митно теку.

Мени, и не само мени, моје познавање света тишине и
осећај присуства и близине света звука омогућава да
скоро свим својим чулима, читавим бићем доживим и
проживим лепоту и снагу писане речи речене на књи
жевним вечерима, промоцијама књига, на нашем субо
тичкомПесничкомфестивалу... Свуда.

-
-

-
-

-

-

-

-
-

Често ми се на књижевним вечерима, рецимо, деси сле
деће: На дотичној књижевној вечери, као и на промоци
ји књиге говори већина књижевника, књижевних кри
тичара, историчара књижевности или уметности, води
тељ програма па и сам аутор. Мада речи не чујем ипак
када говори књижевни критичар тада осетим неки од
ређени ритам (хармоничност) вибрација његовог гласа.
Када се огласи историчар књижевности осетимда је ри
там вибрација другачији од претходног. Када реч узме
водитељ, тада осетим трећи облик вибрација, када про
говори аутор тада осетим око себе, наравно, четврти об
лик и склад вибрације... Тако осећам до краја књижев
не вечерида те промене теку убескрај. Речине чујем!

Те промене осећам било да посматрам лица која говоре
илине.

Верујем да је исти случај и код свих мојих судбинских
пријатеља, али сам свесна и тога да немају сви овакву
срећу као ја. А ипак они су срећни.Малим су увек задо
вољни!

У томе је величина њиховог живота. Величина и срећа
упркос свету без звука!

СлавицаВујић

-
-
-
-

-

-

-
-
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-

Славица Вујић

Описи

“Описи су бледе слике оногшто је било, оногшто се чу
ло или видело” - записала сам једном у својим “Опажа
њима” у оквируописамог виђењабалета.

Та реченица тада изречена и записана се, може семирно
рећи, претежно односи на балетску, драмску и музичку
уметност.Нена књижевност.

У књижевности су описи (или би требало да буду) сна
жне слике виђенога и доживљенога. У њој су описи
слике које нам дочаравају уметничкомречју казана про
хујала времена.

-
-

-

-

Мисаони светови

М
исаони свет сваког уметника било да је он пе
сник, прозаиста, скулптор, сликар, музичар
..., мора бити дубок и снажан да би се пости

гла права уметничка вредност дела. Али сваки уметник
мора бити строг према самомсебиу свом стваралаштву.
Мора водити рачуна о томе да ли ћењегово дело сво јом
снагом и једноставношћу не само постати јасно ши рој
читалачкој публици, публици уопште, већ и садржа ти
у себи висок степенправе уметничке вредности.

Најстрожи пишчев (или песников) критичар, али и нај
бољи јесте самчиталац.

-

-

-
-
-

-
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SGNSCGУпознајте се са ...

Неусахло сећање

(Описани догађаји десили су се у прошлом веку у некадашњој СФРЈ)

У
току свог боравка у лепом, тихомипитомомХр
ватском Загорју, у тог Загорја скровитом и ле
помместу Крапинским Топлицама где сам се у

тамошњој болници за реуматске болести и рехабилита
цију опорављала од последица које је за собом оставио
прележани менингитис, упознала сам једну дивну же
ну логопеда госпођу Габријелу Ружић чији драги и пл
еменитилик јошувекносиму свомсрцу.

Тада самимала 19 година.

Са њом, која је цело своје биће, читаву себе посветила
раду са децом и одраслима који имају говорне мане (а
ипак чују), разговор и дружење су свима били пријатни,
драгии спонтани.

Непосредно након првих дана и недеља откако сам по
чела да долазим код ње на говорне вежбе (вежбала сам
интонацију), нас две смо се неприметно, лепо и спонта
но зближиле.Апсолутно јој није сметаомој недостатак:
изгубљени слух, као уосталом ни никоме од медицин
ског особља у болници у којој сам се опорављала.Нико
ме, мада сам била једина особа оштећеног слуха у тој
установи у којој сам осим на говорне вежбе одлазила и
на друге видове рехабилитације (физиотерапију, радну
терапију и др.)

Напротив, прихватила ме је као себи равну (једва је коју
годину била старија од мене). Повремено ме је водила у
друштво својих вршњакиња и вршњака, претежно сту
денткиња и студената. Понекад ми је дозволила да и ја
покушам да радим са њеним пацијентима, али само у
одређеним границама. Примера ради, пацијент или па
цијенткиња није умела правилно да каже реч или рече
ницу. И то једну једину реч у реченици. Рецимо реч “др
во” је изговарала као “дво” или сл. Читајући дотичној
особи са усана , ја сам одмах уочила који глас односно
слово недостаје и одмах сам јој покушавала скренути
пажњуна то да требамало промисли које словофали (г-
ђа. Ружић ми је претходно дала књигу да прочитам како
се поступа са особама које имају говорнемане).

Међутим, са госпођом Ружић су шетње биле изузетно
пријатне и лепе. Готово свакодневно, она је своје слобо

-
-

,
-

-
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-

-

-
-

-

-
-
-

-

Тај искрени читалац, љубитељ лепе писане речи било у
прози или у поезији ће читајући књижевно дело схвати
ти како је тешко уметницима, рецимо песницима и про
заистима кад их неко прекида у раду баш у моменту ка
да они на хартију износе своје најснажније и најориги
налније мисли: када су у екстази. Тешко, јер тада када
су прекинути њихова мисао, реч или реченица бива и
остаје неизнета, неизречена, недоречена. Мисао се гу
би, поноире, бива пресецана, неисказана... Они који др
же перо у руци а прекинути су у свом стваралаштву од
једном се губе у шуми речи и реченица. Одједном та

-
-
-
-

-
-
-

шума, та стабла од речи исчезавају пред очима својих
творацаионибивају враћениуреалност.
Исто је са ликовњацима, каои са композиторима.
Мислимда је (у овом случају неморамбити у праву) ко
мпозиторима ипак најтеже ако бивају прекинути у раду.
Најтеже, јер је “најтеже продрети у дубину слуха (да би
се доживела) лепота звука”. У ствари, реч или боја се
могу како-тако вратити у другој варијанти у другом об
лику, али звук ако се и врати неће никада садржати пр
вобитнулепоту.

-

-
-

СлавицаВујић

дно време користила да прошета са мном од наше бол
нице до одређене близине, или чак до самог дворца ре
сторана “Клоковац”, који је тада био удаљен 500 мета
ра. У овим нашимшетњма, као уосталом и у сваком на
шем дружењу на говорним вежбама и у спонтаном раз
говору у болничком ходнику или трпезарији..., свуда,
она ми је скретала пажњу на то да ли сам неку реч, рече
ницу, неки стих или строфу (ја сам готово увек волела
много да рецитујем песмемногих наших и страних пес
ника), правилно изговарала или не. Посебно ми је скре
тала пажњу на то где треба више а где мање да нагласим
једно слово или део речи, где треба да подигнем, а где да
снизим (стишам) глас...
Тако сам од ове дивне жене која у раду, не само са мном
већ и са другима, није изгубила стрпљење за релативно
кратко време (приближно за 2-3 ако не и 4 месеца) у то
ку вежби научила да свака реч у једној јединој речени
ци, односно свака реч у свакој реченициима своја мање
или више наглашена места (слова) и да се готово свака
реч изговара са таласастимпаузама (наглашавањем) на
вишеилинаниже.

Међутим да тако брзо схватим правилан изговор (који
сам нажалост током година заборавила) речи у једној
реченици помогло ми је моје предзнање које сам као де
те стекла вежбајући, након губитка слуха, говор и пра
вилан изговор свих речи уз помоћ моје мајке, оца и два
старија брата.

Није ми познато да ли је госпођа Габријела Ружић која
ми је остала у лепом сећању, а којој сам за ових 40 и ви
ше година изгубила сваки траг, пре него што је почела
да ради самном била у ситуацији да ради са лицима ош
тећеног слуха, али оњој могу рећи само најлепше и нај
боље. Са мном је радила тако лепо, природно и спонта
но као да чујем! Погрешила бих ако би тврдила да је и
пре него што смо се упознале радила са лицима ош
тећеног слуха јер ми тада метода рада и слушних вежби
нису били познати. Другим речима, нису ми биле поз
нате говорне вежбе пошто је мој живот највише проте
као у чујућој средини.

-
-
-
-
-
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СлавицаВујић



Из рада Сурдолошког музеја

Нове књиге
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Буквари за глуве на изложби у Педагошком музеју

Српска војска у Бизерти

П
оводом прославе овогодишње школске славе
Свети Сава, у Педагошком музеју Србије орга
низована је велика изложба буквара који су се у

школама у Србији употребљавали од века па све
до данас. Изложено је око 300 буквара, од најстаријих,
писаних црквенословенским словима па све до данаш
њихбукварана компакт диску.
У оквиру ове изложбе формирана је посебна витрина у
којој су први пут у нас приказани и буквари за глуву
децу од 1974. године који је издало Друштво дефекто
лога Србије па све до последњег “Буквар са читанком и
поукама о језику” из 2000. године. Осим тога приказан
је и нашпрви “Приручник за наставу почетног читањаи
писања и примена буквара за децу оштећена слуха” од
проф.ИванкеВујовићиз 1991. године.
Посебно место на изложби заузела је и слика Вељка
Рамадановића како “изазива глас” једном глувом дете
ту, са тадашњим неопходним реквизитима за артикула
цију:шпатулама, чашом са дезинфекционим раствором
хиперманганом, салветом, свешто је тада било нужно у
артикулациономразреду.
Педагошкимузеј ускоро издаје и прву књигу посвећену
букварској настави код Срба, у којој ће бити и одељак
“О букварској настави у специјалним школама у Срби
ји”, прилог из нашег Сурдолошког музеја у ком је д т
љно обрађен почетак штампања књига за глуве, што
представљаприлог српској сурдологији.
Филокофус

-
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С
ам наслов књиге коју је написао др Предраг Пе
јчић, а издао београдски Завод за уџбенике на
при поглед указује да је реч о књизи из војне об

ласти и није ми привлачио пажњу. Међутим кад сам је
датељније погледао запазио сам да је читава једна глава
у њој посвећена Вељку Рамадановићу, првом учитељу
глувих у Србији, који је у Бизерти, уз помоћ војске и са
везника из првог светског рата, отворио “Школу за ос
лепелеи оглувеле српске ратнике” 1917. године.
Кад се пажљиво прочита, види се да је ушколи поред 13
ослепелих ратника било и осам оглувелих ратника ко ји
су уз то били и неписмени. Како аутор књиге каже, њих
је Рамадановић прво описменио а затим научио да
“читају говор са уста”. О томе у књизи др Предраг Пеј
чић, иначе и сам потпуковник по вокацији, износи пуно
датеља, што је посебно интересантно за нашу национа
лнуисторију образовања глувих.
Интересантно је изнето и то да су ови оглувели ратници
по доласку у Топчидер, где су се инвалиди прво смести
ли, одмах отп штени кући, и о њима нема више подата
ка.Нема података ни како су се звали, док се за слепе ра
тнике зна све, име и презиме и одакле је, сем за тројицу
за које немаподатака.
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Мислим да је књига врло интересантна у целини, јер
баца пуно светлости на живот у Тунису за време избег
лиштва српске војске, и требало би да је има, ако не дру
ги, макар свака наш школска библиотека, као врло зна
чајан документнашепрошлости.
Филокофус

-
-
-а

Вељко Рамадановић



Београдска организација глувих је 8. фебруара ове године на свечаној седници Скупштине обележила 84 године свог постоја
ња. Весеље је започето уз шампањац, који је отворио председник Богољуб Бjелић, потом настављено у ведрој и опуштајућој
атмосфери, обогаћеној упечатљивим и надасве занимљивим казивањама која су еволуцирала нека прошла времена, и у при
суству великог броја чланова завршило, онако како доликује и како заслужује једна овакваманифестација.

-

-

Савез глувих и наглувих Србије је 26. фебруара у просторијама Градске организације глувих Београда, за председнике и секре
таре свих оранизација глувих и наглувих Србије одржао трибину са темом “Усаглашавање статута постојећих удружења - орга
низација са новим Законом о удружењима (пререгистрација)”. Тему су, излагали и тумачили стручњаци Дубравка Велт и Ђор
ђијеВуковић, представници Грађанске иницијативе

-
-
-

.

Централна прослава поводом Међународног дана глувих одр
жана је 25. 9. 2009. године у Народном позоришту Тоша Јовано
вић у Зрењанину. У склопу обележавања Дана глувих, одржана
је и свечана академија поводом 60-тогодишњице постојања Ор
ганизације глувих и наглувихЗрењанин.

-
“ -

”
-

Милосав Јовановић, председник СГНС
и Витомир Белош, председник ОГН Зрењанин
приликом подношења реферата

Гости академије
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Савремени токови образовања глувих

Рамон Алмирал Феран, психолог и логопед, психо-
педагошки саветник Центра за образовна средства за
ученике са слушним оштећењем Каталоније “Пере
Барнилс” (ЦРЕДАЦ) под надлежношћу Општине Бар
целоне и Министарства образовања Владе Каталоније.
Члан је Одељења за еволутивну психологију и образо
вањеУниверзитета уБарцелони.

1.Промене у концептимаиучешћеуобразовању:
1.1. Од глувоће као болести до глувоће као разликова

њаоддругих
1.2. Глуво лице каопацијент и глуво лице као ученик

2. Заједничко образовање: Груписање глувих ученика
као пројекат који надмашује диктомију, специјалан
центарпротив размештаја глувихученика

3. Едукативна понуда: орални модел и двојезични мо
дел
3.1. Структура поклањања пажње једном и другом

моделу
3.2.Логопедија као курикуларнипростор

4. Увођење технолошких новости у развоју различитих
модела у едукацији глувихученика
4.1.Уграђени апарат у уву
4.2.Модулиранафреквенција
4.3.Дигитални слушниапарат

5. Породични прихват као специфично језгро у интер
венцијипрема глувимученицима.

Тема 1:Адаптација предавања глувимученицима
Тачна употреба мануелног система комуникације у раз
реду је потребан услов за олакшање размене информа
ција са глувим учеником. У исто време је потребно во
дити рачуна о оралној комуникацији и разликама међу
глувом децом. Зато је потребно користити све постојеће
и примењиве модификације (орални, билингвални ме
тод, бимодалну комуникацију), које заједно са визуел
номкомуникацијомолакшавају процес учења.

Постоје неки терени, страни језици и музика, у којима
је неопходно реализовати важне адаптације. У случају
језика потребно је имати у виду све претходне претпос
тавке. Потребно је нпр. инкорпорирати властите садр
жаје мануелног језика и успоставити везу са властитим
циљевима. На другом месту, мора се имати у виду да
глува деца морају научити комуникационе и лингвис
тичке елементе, које суњиховипријатељикоји чују нау
чили на спонтан начин. На трећем месту, мора постоја
ти уска веза међу активностима коју дете реализује на
часовима језика ииндивидуалног рада.

Планирање учења страног језика би требало да се ура
ди на уској повезаности са властитим језиком. Може се
рећи да се, све док глуво дете не достигне одређене до
минације свог лингвистичког кода, не предлаже поче
так учења другог језика. У сваком случају, циљеви овог
подручја се морају фокусирати на то да глуви ученик
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разуме постојање других лингвистичких система и да
буде у стању да употребљава изразе на једноставан на
чин. На пољу музике се такође мора имати у виду да је
ученик глув, и ту су потребне адаптације. Елементи на
које се више мора рачунати односе се на развој израза
према ритму и различитим врстама знакова, те музи
чких инструмената преко стимулације. У свим пољима,
основна функција мора се дати процедурама учења а не
пуком сакупљању информација. За глуве ученике, као и
за оне који чују, веома је важноразвитижељу за знањем,
интересовање ка трагању за информацијама, осјећај за
лектуру, као и задовољство због решења насталих про
блема. Овом циљу треба да се дода методологија која ће
се развити у учионицама. Постоје четири правила која
семорају иматиу виду:

Признање властитих активности ученика
Организовање активности учењаумалим групама
Омогућити ученицима да анализирају различите акт
ивности
Употребаметода визуелне комуникације

Тема2:Полемика оинтеграцији
Једна од дебата која се увек одржава на тему едукације
глуве деце, односи се на интеграцију ушколама заједно
са пријатељима који чују. Ова могућност се сматрала
негативном код већине наставника, асоцијација глувих
особа и истраживача који су истражили развој глувих
особа. Разлози које онинаводе су следећи:

Интеграција знаковног језика, која је потребна за ко
муникацију глувих особа и за конструкцију њиховог
идентитета, је тешка.
Професори образовних установа у коју иду деца која
чују, нису довољноприпремљени.
Глуви ученици имају озбиљне потешкоће са оралном
комуникацијом, због чега социјална интеграција мо
жеда се не реализује иако су уистомразреду.
Глуви ученици не могу да прате информације пренете
орално, што само усложњава њихове потешкоће у
учењу.

С друге стране, заговорници опције интеграције наводе
предности које би смањиле горенаведене тешкоће:
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Глуви ученици имају веће могућности интеракције са
пријатељимакоји чују.
Очекивања и стимулација спремају будућу и потребну
интеграцију глувих особа у активнији и стваралачки
живот.
Интеграција би се требала урадитипод адекватнимус
ловима, јер бина другиначинбиланегативна.

У оквиру ових услова треба нагласити постојање едука
тивног пројекта, као и да се има у виду постојање глу
вих ученика, припремљених професора, инкорпораци
ја неколико глувих ученика у сваком разреду и употреба
визуелне комуникације.

Истраживања која су се урадила са циљем да се евалу
ира искуство интеграције глуве деце суочила су се са
великим методолошким проблемима. Пре свега би се
требали дефинисати критеријуми “успеха” програма
интеграције, али је такође потребно дефинисати исте те
критерије у специфичним центрима. Треба имати у ви
ду неколико фактора: губитак слуха код ученика, њихо
ва едукација и инфлуенција у породичном кругу. Реали
зована истраживања о академском напретку глуве деце
указује на то да је њихов труд бољи него ушколама спе
цијалног образовања. Први закључци који су се добили
од емоционалног развоја и социјалне адаптације указу
ју на потешкоће у школама интеграције (Л нос 1986.).
К ле (1993.), након што је анализирао истраживање о
ефектима интеграције, има потребу да гарантује прис
туп информацијама и интеракцијама глувих особа. Мо
же се рећи да само школе које осигуравају ове услове
(горе) могу се сматрати адекватним за едукацију глувог
детета. Потребно је да професори буду свесни својих
потешкоћа и да олакшају комуникацију, приступ инфо
рмацијама и осигурају потребну подршку. Већи про

блем постоји у едукацији деце са дубоком глувоћом. У
том случају је потребно одржати основни циљ: фавори
зовати комуникацију и едуковати интеграцију у свету
оних који чују као и оних који су глуви. Зато је нужно
инкорпорирати дупли систем комуникације, орални и
визуелни, и олакшати социјалну интеракцију и учење
глуве деце и оне која чују. Овај циљ се може постићи
кроз различите организационе моделе који укључују
детерминиране особине. Најпривилегованије су следе
ће:

Школе са различитим учионицама за глуву и за чујућу
децу, разреди за глуве имају компетентне професоре
који познају знаковни језик. Постоје активности заје
дничког учења глувих и чујућих.Ове активностимогу
да се организује за све, за већину или само за неку глу
ву децу.
Школа за интеграцију глуве деце, професори уче зна
ковни језик, професори и старији глуви сарађују у тим
активностима, постоји неколико глуве деце у сваком
разреду
Школа за специјално образовање глуве деце, предава
ња су билингвална, у активностима суделују и старији
глуви, глуво дете учествује у активностима са децом
која чују из другихшкола.

У било којем од ових случајева потребно је прихватити
и поштовати културу глувих особа, културу која се зас
нива на знаковном језику и која се одржава путем асо
цијација глувих. Култура која је помогла при констру
кцији идентитета глувих особа и треба да се познаје и
поштује од стране оних који чују. На тај начин ће бити
доста лакше и једноставније постићи циљ едукације
глуве особе, како би могла живети у заједници са дру
гим глувимионимакоји чују.
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ИСААК је невладина организација са специјалним кон
султативним статусом при Европском и социјалном са
ветуУједињенихнација.

Од 1983. године, од када је ова алијанса основана, она
широм света ради на томе да створи одговарајуће
услове за људе који комуницирају са мало или нимало
говора. ИСААК подржава и охрабрује најбољи могући
начин комуникације за људе који су суочени са комуни
кацијскимбаријерама.

Окосницу удружења чини група чланова у 15 земаља,
која се зове Осовина. Још 60 чланова има у другим зем
љама. Они су прави визионари који настоје свет да уре
де тако да свимогу несметано и лако да комуницирају, с
тимшто само једни то чине на конвенционалан начин, а
други, где то није изводљиво, уз примену додатних и
алтернативних комуникација (ААК).
За ову визију се све више у свету залажу и обичниљуди
који не користе ААК методе, већ припадају категори
јама као што су чланови породице, рехаби-терапеути
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ма, наставном особљу, истраживачком тиму, произво
ђачимаопреме, каоиносиоцима јавне власти.

Средином 2010. године, тачније од 24. до 29. јула,
ИССАК ће одржати своју 14. конференцију у Барцело
ни,Шпанија
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-
.

Међународно удружење за додатне
и алтеративне комуникације (ИСААК)

SGNSCG
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Дар слуха и говора

О
нај ко није доживио радикалну закинутост или
лишеност дара слуха и говора тешко може разу
метишто значи бити глув ишто значи говорити.

Они који су имали (не)прилику да због болести ува или
грла, остану без слуха или гласа, знају колико је то не
пријатно, па макар било и само краткотрајно. То је као
да човеку недостаје пола живота кад му закаже нешто
тако значајнога у организму.Акад само замислимо како
је особама који због болести проведу цели свој живот,
или барем добарњеговживот у тишини глувоће и немо
сти.У својој површности, док нам се нешто такво не до
годи,људи су склони да слух и говор сматрају нечим са
свимнормалним,што они и јесу.Они су као способност
природно урођена човеку. Но, не би смели бити нека
„нормална“ способност у смислу да се навикнемо на
њих као да је то нешто сасвим разумљиво и уобичајено,
него бисмо изнова требали будити свест колико је дар
говораи слуха леп, изузетани значајан.

Замислимо само колико бисмо као особе били ускраће
ниданисмоуживоту чулионе који изговарају нашеиме
с љубављу. Колико бисмо само били сиромашни да ни
кад нисмо чули оне једноставне родитељске или прија
тељске речи: Волим те; Стало ми је до тебе; Драго ми је
да постојиш; Веселим се што те имам. Бојим се да и не
знамо, јер о томе не мислимо, коју благодат имамо тиме
што имамо дар слушања и дар говора. Управо зато се
морамо запитати да ли је неопходно да нам се нешто
одузме да бисмо то знали ценити. Да ли треба оглувити
да бисмо знали колико је драгоцено чути? Да ли треба
занемити да бисмо знали колико је величанствено моћи
говорити и другима саопшити своја осећања и своја ра
змишљања?

На жалост, тек кад сами останемо без осећаја слуха и
способности говора, или пак кад сусретнемо неког дру
гог с том потешкоћом, тек тада схватимо колико је чуде
сномоћи чути и говорити, како је то итекако велик и леп
дар. Стога овакво болно искуство није увек ни лоше
ономе ко зна изњега читати. Јер тек кад осетимо колико
се ради о узвишеним даровима, онда ћемо се темељно и
коренито запитати у које сврхе и на који начин их корис
тимо. Спонтано ћа нам се наметнути питање шта слу
шамо и чиме другима пунимо уши. А човеку је дата
способност да опажа и изражава опажено, да „упија“
стварност око себе ида устима је хвали, куди...

Међутим, може се догодити природна грешка, или еве
нтуално нека незгода, па да слушни апарат остане нера
звијен или се оштети, тако да човек не развије или изгу
би овај осећај а у недостатку слуха, такође се губи спо
собност изражавања, јер реч зависи од слуха. Штете
изазване оваквим проблемима врло су велике, због њих
човек може бити ускраћен и за унутрашњи развој духа
којем је, без даљњега потребна комуникација и реч.
Уколикому се нису развили ови дарови, у себи се осјећа
спутан, несавршенинедоречен.

Једну такву болну и трагичну ситуацију представља
Јеванђеље у којем свети Марко описује како Исусу до
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воде глувог човека који замуцкује с молбом да стави на
њега руку, очекујући да га исцели, као што је оздравио
многе друге у разним приликама. Исус то чини, али не
на спектакуларан начин пред окупљеном масом, већ га
узима насамо.Исцељује га утискујућимупрсти у ушии
дотичући се језика, изговарајућипри том арамејску реч:
„Ефета!“- што значи: „Отвори се!“. Описујући поме
нути догађај јеванђелист на знаковни начин представ
ља Исусову божанску моћ и деловање међу људима.
Што се тиче моћи, показао ју је снагом оздрављања, а
што се тиче деловања, дошао је глувоме дати слух и не
моме речитост, како надахнуто уочавају они који су би
ли сведоци оздрављења. Исус му је вратио моћи и спо
собности којих је био лишен од рођења, јер је знао што
ови дарови човеку значе. Није хтео да од тога прави
сцену, већ је тим чином хтео дати славу Богу, те му је је
дина жеља била у томе да оздрављењем болесног чове
ка буде прослављен Бог. Овим исцељењем је указао на
исконски смисао слуха и говора, ослободивши нас сво
јом присутношћу међу нама свих спона које проузро
кује грех.Очистио је тако наше уво за послушност вере,
а нашем језику је дао снагу завештања чудеснихБожјих
дела. Зато није случајност да је црква у обред крштења
уврстила управо реч: Ефета, коју Исус изговори прил
ком овог исцељења. Тиме се јасно жели назначити да се
хришћанима отварају уши и дреши спона језика само
њиховиммилосрднимделовањем.
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Н
акон што је, у Кијево-Печерској Лаври мајка са
четворомјесечномдевојчицомДашомприступи
ла Десници Светог Јована Претече и Крститеља

Господњег, девојчици, која је од рођења била глува, поч
ело је да функционише чуло слуха, пише украјински
лист Комсомољскаја правда .

Чудо се, према наводима листа, десило када је излазећи
из храмаКијево-ПечерскеЛавре, где се тога дана налази

-

-

“ ”

-

Десница Светог Јована
Крститеља излечила

четворогодишњу девојчицу
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Десница Светог Јована Крститеља

ла ова велика хришћанска Светиња, једна верница ис
пустилановчић, аДаша се окренулаи заплакала.

„Дашка ништа није могла чути, није реаговала на зву
ке. Она је од рођења била глува. Лекари су рекли
заувек. А види сад! Али ја сам знала, ја сам се молила!
Само Христос зна, како сам се молила! А муж није
веровао, није дао да се иде у Лавру“, казала је Дашина
мајка.

Рука Светог Јована Крститеља, која од 7. јуна борави на
благословеном путу по епархијама Руске православне
цркве, у Цетињски манастир се враћа, 18. јула. Тога
дана у 15 часова биће организован њен свечани дочек у
Цетињскомманастиру.

-

-

Мезотерапија лечи глувоћу

М
езотерапија се дефинише као научна медици
нска и традиционалана метода, чији је осни
вачфранцуски лекарМишелПистор још1952

године. Он је пацијенту који је био глув, у непосредној
близини ува убризгавао поткожно локални анестетик, и
сасвим неочекивано се десило да је после неколико ин
јекција дошлододрастичног поправљања слуха.

Француска академија медицинских наука је уврстила
мезотерапију у традиционалну медицину и она је деце
нијама примењивана у неурологији, трауматологији,
гинекологији и дерматологији, а потом и у естетској ме
дицини.

Данас, постојиИнтернационално друштвомезотерапи
је, које чини 14 земаља, међу којима су Француска,
Шпанија, Русија,Швајцарска, Немачка, Енглеска, САД
и јошнеке, аметода се сматра једномоднајефикаснијих
и најбезбеднијих у естетској хирургији, којом се спре
чава прерано старење, решавају естетски проблеми ко
же и поткожног ткива као разна акутна и хронична ста
ња у трауматологији (укљештења живаца, повреде те
тива) и за бржи опоравак после хируршких интервен
ција, пре свега естетских.

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

Мезотерапија подразумева увођење активних супстан
ци „коктела“ у средњи слој коже (мезодерм), по строго
стандардизованом дебљином и дужином игала, станда
рдизованомтехникому зависности одрегије тела ипро
блема који треба да се реши.

Најчешћи синоним за овуметоду, садржи трипојма: ма
ло, разређено и правоместо.Шта то значи?Мало, на ст
рого дозирану дубину, 2, 4 или 12мм, уводи се веомама
ла количина супстанце, која на циљни проблем даје од
личан терапијски ефекат. У поређењу са конвенционал
ном терапијом (таблете, интрамускуларне, интравенске
инјекције...) морале би се дати у стотинама или хиљада
ма пута већимдозама, за исти локални ефекат а са неме
рљивим колатералним штетама на друге виталне орга
не, а некада се лек и толико брзо излучи да и не стигне
да да' ефекат на кожу и њене структуре, јер су крвни су
дови коже којима се врши транспорт лека веома мали и
не допиру до саме површине коже (право место). Шта
значи појам разређено? Већина активних супстанци се
разређује препаратима за побољшање циркулације а
самим тим и смањења локланог отока ткива, те се убр
завају локални метаболички процеси а смањује могућ
ност нежељених ефеката, који су логично пропорцио
налниколичинииконцентрацији унетог препарата.

-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

Десница Светог Јована Крститеља
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Особе са инвалидитетом
и задатак ИКТ

у оквиру перспективе развоја ИКТ

Џон Лебхард са Истраживачког центра
за међународни развој (ИДРК) о будућности ИКТ

“
” -

-

-

-

“

-

”

Инвалид сам 100%, али захваљујући Интернету мој
хендикеп се умањује за 50% , речи суСидниТама уред
ника једног од водећих енглеских сајтова са вестима од
важности за особе са инвалидитетом.

Светска здравствена организација процењује да око
600милионаљудиживи са инвалидитетомшто је стати
стички гледано сваки десети човек на планети. Светска
банка сматра да од тог броја три четвртине особа са ин
валидитетом живи у земљама у развоју. У сваком кутку
планете, сиромаштво и инвалидитет често су међусоб
но повезани. На пример, више од 18 одсто одраслих
особа са инвалидитетом у САД живи на самој ивици
сиромаштва. У Канади, стопа незапослености особа са
инвалидитетомнедавно се повећаона 15 одсто.

Технологије и комуникациони уређаји веома су важни
елементи који утичу на смањење физичких баријера.
ИКТпружајумодел омогућавања особама са инвалиди
тетом да се боље социјално и економски интегришу у
њиховим заједницама , тврди Дипак Бати из Светске
банке.

Задатак ИКТ се своди на то да обезбеди приступ знању,
способностима и вештинама да се обуче, организују и
умреже.

ИКТ материјал

ИКТ код малог глувог Кинеза

Оно што је можда најважније, сама област образовања
се полако трансформисала управо захваљујући савре
меним информационо-комуникационим технологија
ма, обезбеђујући на различите начине бољи приступ
средствима за учење.

О општим условима и токовима људског развоја и упо
треби ИКТ се расправљало на недавно одржаним кон
ференцијама на Универзитету Харвард уЊујорку, САД
и Компанији ИТУ Телеком света у Женеви, Швајцар
ска. Учешће је узео и УНЕСКО са радом на тему особе
са инвалидитетомиИКТ.

-
-

-
-

-

Нови сајт о језику знакова

В
ељко Симовић и Иван Младеновић су аутори
сајта које су подржалиМинистарство рада и со
цијалне политике РС и Град Београд. Сајт је још

у тестфази а основна тема је знаковни језик.

Идеја о прављењу сајта који покрива тему знаковног је
зика је првобитно заживела као идеја о изради веб стра
не као пројекта из предмета ХКИ (Human Computer In
ternation) наФакултету организационихнаука, а тек се у
даљем развоју идеје јавио и предлог о изради целовитог
сајта.

Поред почетне стране, на сајту се могу користити још
неки делови, као што су форум, видео материјали поде
љени у неколико секција које су и самe срж странице,
где се могу добити неке информације које се тичу особа
са инвалидитетоми сл.

Писана историја знаковног језика започета је у 17. веку

-

,

-
-
-

-

уШпанији. Године 1620. Хуан Пабло Бонет објавио је у
Мадриду Редукција слова и уметност учења глувоне
мих људи да говоре ( Reduccion de las letras u arte para
еnsе аr а hablar a los mudos ). Сматра се да је то прва
модерна студија фонетике и логопедије, постављајући
методу оралног подучавања глувих људи чиме се одре
ђује скуп знакова у форми мануалног алфабета како би
се побољшала комуникација глувих или немих људи.
Полазећи од Бонетовог знаковног језика, ШарлМишел
де Л'Епе је објавио свој алфабет у 18. веку, који практи
чнонијемењандоданашњихдана.

Године 1755. де Л'Епе је основао прву јавну школу за
глуву децу уПаризу.ЛоранКлерк је несумњивобионај
познатији ученик те новоосноване школе. Отишао је у
САД, где је са Томасом Хопкинсом Галодетом основао
Америчку школу за глуве у Хартфорду, Конектикат. Га
лодетов син, ЕдвардМинер Галодет основао је први ко
леџ за глуве 1857. године, који је 1864. прерастао у Га

“ -
” ”

ñ ”

-

-

-

-
-
-
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лодет универзитет у Вашингтону, једини универзитет
слободнихуметности за глуве на свету.

У глобалу, сваки говорни језик у себи садржи и део зна
ковног језика, каошто и свака говорна популација садр
жи глуве чланове који говоре помоћу говорног језика.
Каошто и географске и културне силе изолују различи
те популације и воде их ка различитим и удаљеним го
ворним језицима, исте силе утичу и на знаковни језик,
на тај начин оне настоје да одрже свој идентитет кроз
време утичући буквално на истим пољима као и локал
ни говорни језици. Ово доводи до тога да поједини зна
ковни језицинемају никаквуповезаност са говорним је
зицима земаља у којима су настали. Постоје забележе
ни примери овакве појаве, па тако неке географске ре
гије, које користе исти говорни језик, имају више непо
везаних знаковних језика. Варијације у оквиру нацио
налног знаковног језика може се обично повезати са
географскомлокацијомшколе за глуве особе.

Интернационални знаковни језик ( International Sign ),
у својим зачецима познат као Гестуно, углавном се ко

-
-

-
-

-
-
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-
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ристи на интернационалним скуповима глувих каошто
су нпр. Олимпијаде глувих или састанци Светске феде
рације глувих. Скорашње студије тврде да, иако је е
ђународни знак нека врста пидгина (упрошћеног језика
знакова, договоренихизмеђу две групељуди), сматра се
много комплекснијим од типичног пидгина и, наравно,
узима се каопотпунопризнат језик.

У секцији Историјат језика дате су оригиналне фото
графије из књиге Хуан Пабло Бонета, као и приказ раз
личитих знаковних језика, укључујући знаковни језик
штрумфова, као и најчешће изговорена реченица на
свету

Најинтересантнији део целокупне странице посвећене
језику знакова је видео школа. Заправо главни разлог
покретања израде веб стране на којој ће бити обухваће
на тема знаковног језика јесте управо секција Видео
школа. Разлог за то је могућност корисника да научи је
зик знакова, односно кроз видеошколу да савлада осно
ве знаковног језика.

Целокупна видео школа подељена у неколико секција.
Почев од азбуке, преко абецеде, боја и бројева могуће је
научити и како да се изразе осећања или каже који је
омиљени спорт, све до самог краја, када је приказан и
пример дијалога вођен између двоје људи на знаковном
језику. Кликом на било коју од ових секција добијате
нову страну на којој, у зависности од секције, имате
додатнеподсекције са видео записима (нпр. код абецеде
ћете имати могућност да изаберете неко од слова из ис
те, и да, уз помоћ видео снимка, научите да га покажете
на знаковном језику).

Секције су следеће: азбука, абецеда, заменице, боје,
бројеви, осећања, спорт, дијалог итд.

-
-

-
-
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Сајтови о уметности лувих на Америчком знаковном језику

Независне организације, позоришта и уметничке групе заједнице глувих у САД

С
ајтови нуде линкове о организацијама и уметни
чким групама америчке заједнице глувих, на ко
јима промовишу, негују и развијају уметност и

културу глувих. Ови сајтови су на енглеском језику, али
уз помоћ превода на умреженим страницама, добијају
се независна тумачењаиразумевања текста.

1 Народно позориште глувих је основано пре 34 годи
на, и одржало је 64 америчке турнеје и јоштоликоши
ромсвета.

2 Медијска некомерцијална независна
организација глувих која има за циљ да промовише и
штити ширење уметности и културе заједнице глу
вих.Основана је 1974. одине.

3 г - Информациони и организациони ре
сурс који помаже све креативне глуве да приреде из
ложбепоцелој држави.

4 Позориште глувих Запада - Позориште глувих на за
падној обалиСједињенихДржава.

5 Утопија глувих - независна пословница Анђела Пет

-
-
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-

. DeafMedia.org -

-

. DeafArt.org -
-

. -

. -

г

роне, која сања о свету где глуви људи нису дискри
минисани, где их ништа не боли, где постоји једна
кост и мир, где дувају креативни ветрови и где се инс
пирација удишепунимплућима.

-
-
-
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Видео релејни сервис
тумача знаковног језика

Технологија уништава
клубове за глуве

Вожња кабриолетом
опасна за слух

ЕУ стишава МП3 плејере

Титл у позоришту

Е
вропска комисија је одлучила да захтева од про
извођача МП3 уређаја смањење јачине звука,
због све веће забринутости услед проблема са г

лувоћом изазваном дигиталним плејерима. Произвођа
чима плејера је дат рок од две године да имплементи
рају измену која ће омогућити да приликом укључива
ња плејера ниво буке буде смањен са садашњих 100 де
цибела на 80 до 89 децибела. Постојећа истраживања у
Европи су показала да је 5 од 10 одсто корисника МП3
уређаја изложено опасности од глувоће, што је макси
малнооко 10милиона становникаЕвропе.

-

-
-
-
-
-
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У
британска позоришта стигао је уређај назван

, који публици омогућава да чита оно
што глумци изговарају на једном од понуђених

осам језика.

је развила компанија “Кембриџ консултант”
да би помогла онима који слабо чују или не знају језике.
Титловипримљенибежичномвезомпојављују се током
читаве представе. Текст се приказује у реалном време
ну, а на располагању су енглески, француски, руски, не
мачки, италијански, шпански, јапански и кинески је
зик. Преводе су припремили преводиоци, а не софтвер
за превођење.

AirScript

AirScript

-
-
-

Т
ешко проналазимо приговоре технологијама по
путИнтернета, е-маила илиСМС-а (заправо, ако
неко приговори и учини, правимо се да их не чу

јемо), али наведени облици комуникације ипак не одго
варају свима. Све се чешће јављају представници клу
бова за глуве особе с јадиковкама како млади одбацују
њихове клубове јер радије бирају комуникацију преко
рачунараилимобитела.

Чланови удружења за глуве и уопште особе с оштеће
ним слухом тврде да је тај тренд врло рискантан, те да
представља опасност за потенцијаланнестанак културе
глувих, која се заснива на непосредном контакту и дру
жењу, те преношењу искустава и мишљења, преприча
вању догодовштина, као и давању савета. Младима је
данас на располагању комуникација СМС-ом и е-маи
лом, постоје посебне чат-собе за глуве, а многи прибе
гавају видео-конференцијама. Један дугогодишњичлан
удружења за глуве особе каже: „Многи млади данас
радије остају код куће башкаољудикоји чују.“ (Ибо)

-

-
-
-

-

-
-

-
-

Ч
еста вожња кабриолетом са спуштеним кровом
може да оштети слух, показује једна америчка
студија. Ниво буке зависи од фактора каошто су

квалитет коловоза, брзина и ветар. Амерички научници
сумерили ниво буке при брзинама од 80, 95 и 110 к и
показало се да су особе на месту возача биле изложене
нивоима буке од 88 и 90 децибела, а забележена је и екс
тремна вредност од 99 . Стручњаци сматрају да дуго
рочна изложеност нивоу буке јачине изнад 85 нега
тивно утиче на здравље те да на дужи рок може да дове
де до губитка слуха.Они препоручују возачима кабрио
лета да за време вожње, посебно на отвореним путеви
ма, носе заштиту за уши.

“Блиц”, Београд

m/h

-
dB -

dB -
-
-
-

Техника у служби глувихSGNSCG

Н
ови видео релејни сервис тумача (ВРИ) који
користи нове видео технологије и сервисе по
дршке глувим лицима, заживео је 31. децембра

2009. године у регионалним и руралним срединамаши
ром Аустралије равноправно за оба аустралијска јези
ка, и знаковнии говорни.

ВРИ функционише по принципу пружања
услуга свим глувима који су у стањупотребе.

ВРИ је у већимместимаширом земље отвориошест ка
нцеларија своје испоставе, и то по једну у Баларату, Бе
ндигу, ГилонгуиМорулу, и две уМелбурну.

-

-

бесплатних

-

-
-
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Једанаест година глув“ ”

Ј
еданаестогодишњи Џером Бартенс морао је девет
година да се "носи" са хендикепом - није чуо на дес
но уво. Због тога је морао да се напреже да чује учи

теља у школи, да константно појачава музику и јачину
телевизора, и постало му је сасвим нормално да сви око
његаморају да вичуда биихчуо.

Одлазио је са родитељима код лекара у нади да ће они
пронаћи узрок његове глувоће, али нико од њих није
могао да помогне, пише британски дневник "Дејли
мејл".

Аонда се проблемрешио самод себе...

У понедељак се Џером играо са друговима у дворишту
цркве када је осетио нешто у десном уву. Ставио је прст
и напипао комадић вате, који је раније спао са штапића
за уши.

"Одједном је могао све да чује. Просто невероватно",
прича дечаков отац, који је одувек сумњао да је Џером
као мали нешто ставио у уво и да је то проузроковало
проблем.

-
-

"Просто не могу да верујем да лекари нису могли да ут
врде о чему је реч", додаје он.

"Много је боље сада када све могу да чујем. Мислим да
ће ми ушколи бити много лакше", рекао је Џером, и до
дао да је веома лепо кадаљуди не морају да вичу да бис
те их чули.
АуторРадованАврамовић

-

-
-

Папагај спасао живот
глувом власнику

Глуво младунче
поларног медведа

П
апагај Мерлин у петак је спасао живот свом
глувом власнику када је у стану избио пожар.
Петер Т лор из места Мерфилда у северном

делу британског Јоркшира, желео је да се одмори после
напорног дана, па је скинуо слушни апарат и заспао.
Недуго затим избио је пожар у стану, на шта га је упо
зорио његов кућни љубимац Мерлин, трчкарајући по
њему и мимиком упозоравајући да нешто није у реду.
Афрички сиви папагај Мерлин, научио је мимиком да
имитира оглашавање посебног аларма који реагује на
дим, аТ лор га је због свог хендикепа уградиоу стан.

"Понекад, најчешће док кувам, аларм реагује, па Мер
лин дође да ме упозори. Тада морам да му објашњавам
да нема ватре и онда престане. Али, овај пут је реаго
ваоизванредно", казао је поносни власник.

y

-

y

-

-

П
оларни медвед је по величини трећа највећа
звер на земљи. Потпуно су прилагођенеживоту
на леденим површинама. Они су невероватно

јаке и веште животиње, незнатно савијених екстреми
тета, спорог, али сигурног хода на дуге релације. Мла
дуначад се рађају у новембру или децембру. Релативно
су мали (величине пацова) и тежине 450-900 грама. Ра
ђају се голи, слепии глуви.

-
-

-

Младунче поларног медведа
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Слика Н. Гвозденовића Глухи До: “ ”

Пронађен глуви слепи миш
стар 52 милиона година

“ ”
Глуве кобре

Г
отово целовити фосилни остаци досад најстари
јег слепог миша без сонара , типичног за дана
шњу врсту, пронађени су у СједињенимАмерич

кимДржавама.

Најранији фосил слепог миша, досад пронађен, показу
је да је код ових животиња еволуирала способност ехо
локације наконшто су почеле да лете, рекла је магазину
Нова сазнања Ненси Симонс из Америчког природ
њачког музеја у Њујорку. Она и њен тим су у стенама
Вајоминга проучавали фосилне остатке слепих мишева
старе 52милиона година.

Том приликом су установили да је
имао јаке груди и дуге кости прстију. То показује

да је онмогао да лети.Његови зуби су слични онима код
данашњих слепих мишева месоједа који се хране инсе
ктима. Међутим, кад њега нема оних типичних карак
теристика уха које су неопходне за ехолокацију. (Будући
да слепи мишеви најчешће лове ноћу, они користе ехо
локацију за одређивање места на коме се налази њихов
плен. Кроз нос или уста они производе пискави звук ви
соког тона, а потом користе своје велике уши да ухвате
одјек који им се враћа. На основу тога они створе слику
о околини и затим се великом брзином упућују према
инсектима у лету, чак и по мрклом мраку.)

није имао способност да рефлектујући
звук користи за идентификацију објеката у лету. Веро
ватно су му помогали чуло мириса и вида, или је само
покушао да их чује. Недуго након

у истом камену су откривени фосилни остаци
.Костињегове лобање су већпоказивале

да је користио ехолокацију

-
“ ” -

-

-
-

“ ” -
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К
обре су глуве од рођења, а захваљујући дресури
постиже сењихов плес . Умногимфилмовима
може се видети призор у којем свирач свира, а

змија се полако извлачи из корпе и увија по звуцима
фруле.Изгледа као да плеше зачарана свирком. Зар зми
је заиста толико волемузику?

Кобра (или наочарка) је потпуно глува, тако да сигурно
није љубитељка фруле. Оно што њу извлачи из корпе
јесте свирач. Наиме, док свирач, заправо вешти дресер
змија, свира, он истовремено ногама удара у под. То је
оношто змија осети ишто је нагони да провири да види
конарушавањенмир.

Кад уочи свирача, заузме свој одбрамбени положај ра
ширивши добро врат, све време пиљећи у непријате
ља како јој ниједанпокрет не бипромакао.Како дресер
полагано маше фрулом испред змијиног носа, тако она
пажљиво прати шта се збива и њише се лелујаво пара
лелноимитирајућипокрете свирача, држећи га на оку.

У суштини, сва вештина дресера састоји се у томе да он
веома добро познаје змије и тачно зна да одреди колико
далекомора стајати одњих.Не сме стати преблизу, да га
не нападне, а опет, стане ли предалеко, змији би могла
попустити пажња и могла би се вратити у корпу на спа
вање.

“ ”
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-
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Путописна репортажа

Посета познатог глувог сурфера
Џоа Бариша Малезији

Б
ио сам одушевљен кад сам сазнао да ми се пру
жила прилика да по први пут посетим Азију.
Позвали су ме да посетимМалезијску федераци

ју глувих.Малезија је изврсна прилика, помислио сам у
себи, још више узбуђен сазнањем да се та земља налази
тачно на половини пута око света, и што одМериленда,
гдеживим, представља јако дугопутовање!

Информишући се за лет за Куала Лумпур, сазнао сам да
постоје две могућности доласка на другу страну света.
Једна је лет преко Европе и северне Африке, а друга
преко Калифорније и Пацифика. Изабрао сам лет преко
Сан Франциска и Тајпеја, јер сам тако могао да искори
стим своје путовање да видим неке пријатеље у Сан
Франциску и уједно направим сајт за Олимпијаду глу
вих у Тајпеју. Тако сам са пет и по сати од Дулеса за Сан
Франциско, затим са 13 сати доТајпеја, и на крају са још
пет сати доМалезије, провео укупно 23 и по сати у лету,
што је био најдужи дан мог живота и уједно најбрже
проведенамоја два дана!

Сам лет изнад земље пружафантастичан поглед на про
страну земљу богату разноврсним палмама. Ту влада
чисто тропска клима са два главна годишња доба која се
своденаискључиво иискључиво суво време.

Састао сам се са Сазали Шаријем, који ме је позвао и
угостио током моје посете. Сазали је председник и изв
ршни директор Малезијског савеза глувих, а за време
моје посете уверио сам се да је заиста компетентан и
веома добар руководилац своје националне организац
ије глувих. Њено седиште се налази изван Куала Лум
пуру, у насељу Пуконг Јаии, у великој згради са доста
пословног простора, и заузима неколико спратова.
МФД пружа социјалне услуге глувима, опслужује свих
12 држава уМалезији иисто толикопословних сателит
ских канцеларија.

За време моје посете, Малезијски савез глувих је отво
рио нови национални текстуално-визуелни релеј сер
вис, који ће глувим Малезијцима омогућити директан
приступ телефонском систему, сличном ИП релеју у
Америци. Иначе, Малезија је земља која почиње да ст
вара све веће услове за разне видове приступачности
особама са инвалидитетом на глобалном плану. Већину
активности, усмерених ка прогресивном адаптивном
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влажно

пружању социјалних, комуникационих, здравствених и
др. услуга, кроз разне пројектефинансира влада, потпо
могнута средствима из фондова Светске банке. Актив
ност заједнице глувихна томпланунималоне заостаје.

Имао сам то задовољство да будем део свечане церемо
није пресецања врпце и осетим делић ведре атмосфере,
коју су употпунила присуства двојицеминистара, за на
уку, технологију и иновације и за образовање. Овим, на
неки начин, рушењем комуникацијаксих баријера, по
лако, али сигурно се кренуло ка побољшању квалитета
свеопштегживота глувихуовој земљи.

Малезијски савез глувих ме је пријатно изненадио још
једном својом новотаријом, а то су Д-кафеи. То је ланац
од 5 ресторана, размештених широм Куала Лумпура, у
којима глуво особље припрема, сервира и послужује
своје госте храном спремљеном по рецептури аутенти
чне малезијске кухиње. Ресторан је пун посетилаца у
свако доба дана. Не само да је привлачан због одлично
припремљене хране, већ је и атрактиван и инспирати
ван јер пружаувиду способности глувих.

Малежани су изузетно пријатељски и веома
гостољуби ви. Нисам имао проблема ни са глувима из
локалне ис ламске заједнице, будући да сам словио за
убеђеног за падњака. Споразумевали смо се
мешавином АСЛ и ма лајског ЗЈ. Имао сам одличне
домаћине који су се пот рудили да за реалтивно мало
времена видим њихове најзначајније знаменитости.
Глуви мештани су изузет но племенит и доброћудан
народ. Иако по природи изу зетно страствени и
прзничави, они су такође и увек нас мејани, спремни за
шалуи забаву.

Овде уМалезији, у најудаљенијем месту на Земљи, ни
сам осећао да сам тако далеко од куће. Док сам са глуви
ма, са којима могу да делим исте вредности, ја ћу увек
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Глуви у свом ресторану

Малезијски ЗЈ
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Светска

ласерска забава глувих

С
ветска ласерска забава глувих (СЛЗГ) одржаће
се под окриљем Удружења ТВОД свет глувих),
у Амфитеатру Одереја амфи у Кристијансанду

у Норвешкој, где може стати највише 7000 људи. Ово је
једна од највећих светских ла ерских представа на от
вореном, ипопрвипут уисторији глувих.

Овај скуп обухвата знаковнојезичку музику, диск џоке
ја, видео џокеја, ароматичног џокеја и госте. Велики
екран, телевизију, светла и ласере на плесном подијуму.
За други дан овог догађаја предвиђена је забава прска
њемпене.

Ако некоме треба смештај или више података, нека

Улазницеипријава

Узраст: 18 година, на вратима се показују важеће
исправе.

Цене улазница:
Викендска пропусница 600 - 800 НОРкруна
Петак - дневнапропусница 250 - 400 НОРкруна
Субота - дневнапропусница 500 - 650 НОРкруна
Недеља - дневнапропусница 100 НОРкруна

Вреднопомена:

Од 31. марта улазнице ће да поскупе (то је друга, већа
цена). Треба да у својој банци проверите курс норвешке
круне према евру или САД долару, јер будући да се он
стално мења. Стога купите улазнице одмах да их не
доплаћујете накнадно, па нема сумњенипровере!

Пријава и куповина улазница може се обавити преко е-
поште:

Привременипрограмкоји се јошуређује, обухвата:

Петак, 6. август 2010 (15.00 - 03.00)
Отварањеиобавештења
Дискџокеј
Видеоџокеј
Ароматични (мирисни) џокеј

Субота, 7.август 2010 (12.00 - 03.00)
ДЏ,ВЏ,АМЏ
Пуштањепене
Видео самузиком

Недеља, 8.август 2010 (12.00 - 18.00)
- ЗнакМарк (Финска)
-ШонФорбес (САД)
-МајклДиМартино (САД)
-Дефреив (Енглеска)
-Карсаундсистем (Француска)
-Вискор (Француска/Енглеска
-И јошмного других уметничких групапристиже

(
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www.twod.no

vents@twod.no
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Давне 1958. године, 8. марта упознали су се и заволели
Драгомир Војинов родом из Великих Ливада (сада
шње Александрово) и Катица Лекић из Павлиша и
своју љубав су крунисали браком 1. маја 1959. године у
Ечки.У хармоничноми лепом заједничкомживоту про
вели су 50 година. Том приликом су 1. маја 2009. године
прославили златну свадбу уз многобројне рођаке и
пријатеље у мотелу “Снежини конаци” у селу Ечка код
Зрењанина. Весеље је трајало до “ситних сати” уз живу
свирку.

Сутрадан су “младенци” отпутовали на “брачно путо
вање” у термалну бању Врдник. Путовање је било пок
лонодћеркеВеснеиунукаВладимира.

, -
,

-

-
-
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Занимљивости са
42. Конгреса ЦИСС

У
очи Олимпијских игара глувих у Тајпеју, 3 и 4.
септембра одржан је 42. конгрес ЦИСС. Кон
гресом је на предлог председнице Доналде

Амонс председовао Адам Коса а учешће су узели де
легатииз 71 земљечланице.

Доналда Амонс је у уводном делу путем дијапозитива,
извела приказ, Извештаја о досадашњем четворогоди
шњем раду који је прихваћен. На крају је изнела подат
ке о свом 15-тогодишњем службовању у Извршном од
бору ЦИСС и 35 година рада са глувим спортистима, са
освртом да је ЦИСС у добром стању и да иде у правом
смеру, те сматра како је дошли време да се повуче и да
се њено име скине са списка кандидата за председника
ЦИСС.

На њен извештај реаговали су неки делегати. Тако је
представник Холандије приметио да би ЦИСС требао
свој сајт чешће да освежава како би постигао већу посе
ћеност и читаност на интернету. Швеђани су су покре
нули питање техничког управника уз опаску да када год
он да оставку или “ишчезне”, ЦИСС ће да обавестиње
говматични савез. Белгијанци су тражилида се иза спи
ска техничког управника наведе из које земље потиче,
на што је председница одговорила да технички управ
ник не представља своју земљу, већ јесте и остаће не
пристрасан. Белгијанци су такође питали ко проверава
глуве спортисте који носе слушна помагала или кохлеа
рне имплатате на такмичењима чујућих и обарају свет
ске рекорде? На шта је Амонс одговорила: Ношење
слушних помагала и кохлеарних импланта обезбеђује
равноправност глувим спортистима када се такмиче са
чујућим, и сасвим је прихватљиво. На крају излага ња
представник Словачке је изјавио да треба подржати
председницу Амонс, да се охрабри да не повуче своју
кандидатуру, нашта је она одговорила: “Хвала вам слу
жила самдобро, и времеми је да одем”.

За чланство у ЦИСС пријавило се 25 земаља, а после
испитивања услова и мерила примљено је само 8 нових
земаља чланица: Босна и Херцеговина, Обала Слоно
ваче, Ирак, Јордан, Казахстан, Сејшелска острва, Сије
ра Леоне и Јемен. Данас ЦИССима укупно 104 редовне
чланице.

Дискусуја је поред општих тема вођена и око допуна
Статута, усвајања Правилника Олимпијских игара глу
вих и Светског првенстава глувих. Сви предлози који
су одобрени постаће правоснажни и биће постављени
на сајт токомновембра 2009. године.

Председница Амонс је најавила да ће се, почев од Оли
мпијских игара глувих у Атини 2013. године, из такми
чарског програма избацити рукомет и ватерполо, због
мањка такмичарских екипа које су учествовале на три
последње Олимпијаде. Тимови који су учествовали у
овимспортовима су углавномбилиизЕвропе.
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Прихваћени су извештаји и кандидатуре за светска
првенства глувих:

2010. Светско првенство глувих у голфу Ст. Ендрус -
СветиАндреја, В.Бритнија

2010. Светско првенство глувих у одбојци на песку
ТелАвив,Израел

2010. Светско првенство глувих у пливању Лисабон,
Португалија

2011. Светско првенство глувих у бадмин тону Сеул,
ЈужнаКореја
Светско првенство глувих у куглању - Буенос Аи
рес,Аргентина

2011. Светско првенство глувих у бициклизму Монт
реал,Канада

2011.КупДресемер -Смирна,Измир, Турска
2011. Светско првенство глувих у кошарци - Палермо,

Италија
2010. Омладинско светско првенство глувих у кошарци

-Лублин,Пољска
2011. Светско првенство глувих у маломфудбалу Оре

бро,Шведска
2012. Светско првенство глувих у атлетици Торонто,

Канада
2012. Светско првенство глувих уфудбалу Анкара, Ту

рска

Председавајући Зимске олимпијаде глувих 2007. Двајт
Бенедикт је извео приказ видео слајдова са Зимске оли
мпијаде глувих, ињегови су закључци обухватили и чи
ниоце успеха покровитељство; захтеван али и корис
тан тим; и волонтере, а потом је захвалио делегатима
ЦИСС на почасти што су прихватили и приредили
Зимску олимпијаду глувих2007 уСолтЛејкСитију.

Организациони одбор Солт Лејк Ситија 2007. је прихо
довао 84.000 САД $, те је то подељено 50%, или 42.000
$ЦИСС, и 50%, или42.000 $ДСФСАД.

Председница Амонс се захвалила г-дину Бенедикту и
ДСФСАД за организовање великог и успешног скупа у
веома кратком временском року. Она је, исто тако, на
вела како суСАДбиле једина земља која је успела да ос
твари зараду четири пута: на Летњим играма 1965. у
Вашингтону, Зимским 1975. у Лејк Плесиду, Летњим
1985. у Лос Анђелосу, Калифорнија, и 2007. на Летњим
играма у Солт Лејк Ситију, Јута. Тај новац је био од ве
ликепомоћи заЦИСС.

На дневном реду су били организација Игара у Тајпеју
и извештај о припремама за следећу Зимску олимпи
јаду глувих 2011. које се организују уВисокимТатрама,
Словачка.

Изнет је сажетак Организационог одбора атинских
Игара 2013. уз видео приказ Грчке и њеног Олимпиј
ског комитета. Организациони одбор Летње олимпија
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де глувих (ООЛОГ) у Атини, 2013. године је изјавио да
намерава даизведе изврсну организацију.

Председница ОО ЛОГ Маријана Вардинојанис је како
на државном тако и на међународном пољу посвећена
друштвеним питањима, спорту и благостању, и показу
је поштовање према Хеленском атлетском савезу глу
вих (ХАСГ.)

Једногласно је одлучено је да Ванкувер, Канада буде
домаћинЗимске олимпијаде глувих2015. године.

Барселона, Шпанија, је истакла кандидатуру за Олим
пијске игре глувих 2017. Привремени незванични при
каз: (Лондон се, исто тако, живо занима званично гла
сање је 2011. у Словачкој). Обезбеђен је видео приказ
којим би се привукла пажња делегата да гласају за Ба
рселону. Званично гласање је 2011.

Изборе заИзвршног одбора за период 2009 2013. годи
на водио је Кнуд Сондегард а у гласању је учествовало
70 делегата из 70 земаља. За председника је изабран
Крејг Кроли (Велика Британија) који је добио 33 гласа
док је други кандидат Валериј Рухљедев (Русија) добио
32. Доналда Амонс је повукла кандидатуру, 2 гласа су
биланеважећа док су 3билапразна, непопуњена.
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За потпредседника је изабран ЈозефВилмердингер (Не
мачка) који је добио 38 гласова док је други кандидат
ДоганОздемир (Турска) добио 28 гласова, ДавидЛане
сман (Израел) је као представник Омладинског спорта
глувих са 36 гласова постао нови потпредседник, њего
вог противник Доган Оздемир (Турска) је добио 26 гла
сова. У Извршни одбор су изабрани Ванеса Миљоси
(Италија) изабрана једногласно, Усман Ахмад (Ниге
рија) је изабрана иако није била присутна док је Јун
Жанг (Кина) повукла своју кандидатуру.

Додатне чланове на општим положајима ће да попуни
Извршниодборублиској будућности.
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Кевин Хол
Одбаци страх

и досегнућеш звезде

:
“

”

Глуви Аустралијски мачевалац
участвовао на

Олимпијским играма

П
остати професионални голф играч светске кла
се није ни мало лак и скроман изазов за било
коју младу особу, која машта о том. Кевину Хо

лу је било и много теже, јер је морао да премости дода
тне препреке, будући да је афроамериканац и при том
глув. Када јеКевинХолимао 16 година, имао је срећу да
сретне свог идола Тајгера Вудса, који га је том прили
ком посаветовао како да побољша свој замах. При том
је још и рекао Кевину: Буди сигуран, срешћемо се ми у
Туру. (Мислио је на Професионалну голф асоцијацију
- ињиховемно обројне турнире, који се одржавају
сваке године.)

Шест година касније, одигравши цео шампионат са чи
стом десетком, и окончавши Државни универзитет у
Охају, Кевин се присетио Тајгерових речи, јер је тада
себи поставио циљ да постане професионални играч и
заигра у Туру. Кевин Хол је био први афроамериканац
који је успео да од Државног универзитета у Охају до
бије стипендију за голфиуњиховој екипи биопрви глу
ви голф играч. И до данашњег дана у Р . ... не могу
се отети утиску да ко зна да ли ће се икад више појавити
јошкоји глуви голфер.

СтенГрифин
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С
амошачица глувих спортиста може да се похва
ли да се такмичила на Олимпијским играма. Је
дан од њих је и Френк Баптолило, који пред

стављао Аустралију на такмичењу у мачевању на 28.
Олимпијади, која се одржавала од 13. до 29. августа
2004. године у главном градуГрчке,Атини.

СтенГрифин

-
-

je -

Чланице белоруске штафете после обарања светског рекорда
на Олимпијским играма 2009.у Тајпеју

Нови светски рекордер у бацању копља 73.47 м,
Гарција Ј., Венецуела

-
(Тајпеј 2009.)
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XXI
(Deaflympics)

Олимпијске игре глувих

Тајпеј, септембар 2009.
- I ДЕО -

О
лимпијске игре глувих, 21. по реду, први пут су
одржане на тлу Азије, у Тајпеју, главном граду
Тајвана. Игре су у организационом смислу, по

садржају и броју учесника надмашиле све досадашње.
Учествовало је преко 4200 спортиста из 91 земаља. От
варање Игара, уз присуство бројних познатих јавних
личности, одржано је на прелепомновом стадиону (

). Величанствено отварање које је
потпомогла тајванска Влада само су доказ колико се та
мо поштују права особа са инвалидитетом, па и глувих
(СГНСЦГ је свим организацијама и школама послао
ДВДса отварањаи затварања тихИгара).
На Играма је оборен 51 светски рекорда и 94 рекорда
Олимпијских игара глувих. Нашамала експедиција, ко
ју су представљали рукометаши (у окрњеном саставу,
без лекара и пратећег особља), рвач Атила Вајда и стре
личарка ГорданаМиковићМучибабић, уз доста брига и
проблема везаних за припреме и неизвесност самог
учешћа, достојно су репрезентатовалинашу земљу.

-

Tai-
pei Municipal Stadium

-

-
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Гордана Миковић Мучибабић:
Прва медаља за нашу земљу под именом Србија

Атила Вајда у борби са Русом Вороновим

Резултате наших спортиста објавили смо у прошлом
броју нашег часописа, тако да ћемо у овом и следећем
објавити остале скраћене резултате до којих смо дош
ли, како бисмо нашим глувим спортистима пружили
могућност за евентуално поређење својих резултата са
резултатиманајбољих глувих спортиста

-

.

Билансмедаља:

Злато ср бро бронза укупно
1. Русија
2.Украјина
3.Кореја
4.Кина
5.Кин Тајпеј
6. Белорусија
7.САД
8. ЈужнаАфрика
9.Шведска
41.Србија

e
28 41 27 96
19 22 25 66
14 13 7 34
12 9 1 38

. 11 11 11 33
10 6 17 23
10 5 7 22
8 2 2 12
5 2 3 10
0 1 1 2

АТЛЕТИКА

ЖЕНЕ МУШКАРЦИ
100м

Светскирекорд Светскирекорд
ГиратРиверо, ( 25. 9. 2008.) ГаскинВандел (

1. ГиратР. ( 12.16 1. ГрениншЛ. (
2.ЦхеватароваТ. ( 2. ЕгасаХ. (
3.ОпикА. (Е 3.АбадЛ. (

11.99 10.21
CUB SAD1. 6. 1996.)

CUB) LAT) 10.64
BLR) 12.55 NGR) 10.80

ST) 12.57 CUB) 10.91
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CZE 0 SAD30. 7. 1993.)

BLR) 25.08 CHN) 21.77
EST NGR) 21.80
CUB) 25.51 KOR) 22.17

BLR SAD 17. 7. 1994.)

BLR) 55.56 SAD) 48.16
GBR RUS) 48.28
CHN UKR) 48.95

2:07.50 1:49.70
(FRG SAD 21. 7. 1977.)

RUS SAD) 1:52.89
GBR RUS) 1.:52.99
RUS) MEH) 1:53.59

4:25.20 :49.30
FRG ESP 26. 7. 2008)

RUS KEN) 3:53.89
RUS) GBR) 3:55.60

UKR FRA) 3:58.30

:56.80
RUS FIN21. 7. 1981.)

AUS) 16:23.27WR KEN) 14:31.68
RUS) 17:22.76 IRI) 14:51.81

UKR RUS) 14:57.15

AUS GBR 23. 6. 1989.)

AUS KEN) 30:30.27
RUS KEN) 30:30.80
RUS RUS) 31:35.84

UKR SSSR13:8.1969)

EST SAD) 14.16WR
UKR) 14. LAT) 14.38

SAD CHN) 14.76

0
UKR SSSR15. 10. 1968)

UKR EST) 52.83
EST) 63.39 UKR) 52.87
SAD CHN) 54.53

200
Светскирекорд 24.43 Светскирекорд 21.15
ТрнковаМ. ( 30. 7. 20 1.) ГаскинВандел (

1. ТсјарцеваА. ( 1.Хан Јанг (
2.ОпикА. ( ) 25.44 2. ЕгасаХ. (
3. ГиратР. ( 3.ЦхеК. (

400м
Светскирекорд 55.36 Светскирекорд 21.15
ТсаренчеваАлена ( 25. 9. 2008.) ГаскинВандел (

1. Тсаренчева А. ( 1.ЛиФ.Д. (
2.ПеферЛ. ( ) 55.90 2.НовиковН. (
3. ГеоЛ.Ф. ( ) 57.15 3.МазуроС. (

800м
Светскирекорд Светскирекорд
РитаВинбраке 3. 7. 1977.) ЛеоБонд (

1. ЕрофејеваН. ( ) 2:14.94 1.СалфедМ. (
2.ПеферЛ. ( ) 2:16.19 2.АндревА. (
3. ГуроваЕ. ( 2:16.39 3.СотоО. (

1.500м
Светскирекорд Светскирекорд 3
РитаВинбраке ( 18. 7. 1981.) СотоРеј (

1. ЕрофејеваН. ( ) 4:30.46 1.МењоБ. (
2. ЈакубовскаО. ( 4:32.75 2.ХолмД. (
3.ХолбВ, ( ) 4:38.44 3.СонаТ. (

5.000м
Светскирекорд 16 Светскирекорд 14:17.20
ЈакубовскаО. ( 1. 8. 2008.) КарвоненТимо (

1.Вернон М. ( 1.КипрогеиД. (
2. ЈакубовскаО. ( 2.СаеидиО. (
3.ХолбВ. ( ) 19:01.97 3. ЈакубовскиВ. (

10.000м
Светскирекорд 34:28.90 Светскирекорд 29:07.50
ВернонМелинда ( 13. 12. 2007.) БатлерТимоти (

1.ВернонМ( ) 35:14.07 1.КипгеиП. (
2. ЈакубовскаО. ( ) 35:32.35 2.КиптумД. (
3. ГајнединоваД. ( ) 37:43.12 3. ЈакубовскиВ. (

100мпрепоне 110мпрепоне
Светскирекорд 14.39 Светскирекорд 14.30
ОленкоК. ( 12. 8. 2008.) СкомроковВ. (

1.Оленко ( ) 14.40 1.Хамбровн Ј. (
2.Скапова Ј. ( 43 2. ГренишМ. (
3.Неш.А. ( ) 14.76 3.ЛиЛин (

400мпрепоне
Светскирекорд 63.00 Светскирекорд 49.1
Схапова Ј. ( 26. 9. 2008.) СкомороковВ. (

1.Схапова Ј. ( ) 63.02 1.ЛивитА. (
2.Манине ( 2.Кодаков (
3.НешА.Л. ( ) 63.65 3.ЛуоР. (
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Sport

JPN FRA 23. 4. 1989.)

SWE KEN) 2:28:31
KEN) 2:35:59

) 4:03:08 3.A JPN) 2:40:21

RUS 11. 7. 2008. POL 6. 7. 2008.)

RUS) 10:34.95WR POL) 9:07.22
RUS RUS) 9:13.05
UKR KEN) 9:18.82

SAD (17. 7. 1985.) SAD (24. 7. 1977.)

1.BLR 47. 73WR 1.CHN

2.CHN UKR

3.EST TPE

RUS (28. 9. 2008.) UKR (31. 7. 2001)

1.BLR 3:50.58WR 1.UKR

2.UKR SAD

3.RUS RUS

AUS10. 3. 1992)

RUS) 6500
SAD) 6381
TPE) 6106

POL SAD30. 7. 1983.)

CUB) 6.13WR LAT) 7.49
BLR CHN) 7.13
(CHN) 5.69 (CHN) 7.12

Маратон
Светскирекорд 2:53:56 Светскирекорд 2:14:45
Шимада Ј. ( 26. 1. 2003.) ТоунзТ. (

1.НилсонВ. ( ) 3:30:36 1.КиртумД. (
2.Шимада Ј. (ЈPN) 3:41:09 2.НерД. (
3. БлекбурнС. (GBR некоС. (

3.000 стиплчез
Светскирекорд 10:40.10 Светскирекорд 8:56.20
Јакубовска О. ( ) НовакР. (

1. ЈакубовскаО. ( 1.НовакР. (
2. ГајдиноваД. ( ) 11:07.06 2. ЈакубовскиВ. (
3. ГаловкоМ. ( ) 11:16.01 3.МеноБ. (

Штафета 4х100
Светскирекорд 47.93 Светскирекорд 41.10

- ТсаренцеваА. -ЛиаоЛи 42.08
Белова К. Тао Јинг
ХралкоМ. Хан Јанг
ЧеватоваТ. МиаоМинг
-Чао Јин 49.19 2. -НосенкоМ. 42.33
ГуоРанган ДјаченкоД.
ГаоЛифенг ДмитренкоО.
Хуан Јинзи МазуроС.

- ОпикА. 49.24 3. - ЛоЖенг 42,79
МаниненЕ. ШинХунг
МадсоМ. ТуХсан
ОленкоК. ВангШех

Штафета 4х400
Светскирекорд 3:50.90 Светскирекорд 3:12.79

-ХраленкоМ. -КодаковО. 3:13.91
БелачаК. ДјаченкоД.
Карпекина Ј. Турков В.
ТсаренцеваА. МарковС.
- ЗверинскаИ. 3:52.51 2. -ФурловД. 3:15.25
ЛандинаВ. СафелдМ.
ЛисоваН. СафелдК.
Схапова Ј. Хауард Ј.
- ЗгоренкоД. 3:56.11 3. -АбрахмановА. 3:15.90
ГуроваЕ. УкановП.
СенинаА. ГребенчиковК.
ЕрофејеваН. НовиковН.

Вишебој
Светскирекорд 7964
Бартон-Смит (

1. Табизов (
2.Сефелд (
3.АнЧин (

Скок удаљ
Светскирекорд 5.97 Светскирекорд 7.94
ВасматијукМ. ( 26. 9. 2008.) СмитЦ. (

1. ГиратР. ( 1. ГренишМ. (
2.КралкоМ. ( ) 5.72 2.Феј Јонг (
3. ЈангМин 3.МаоМинг
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Sport

SWE 28. 5. 1973)

CHN) 14.35 SAD) 16.26
SVK) 13.71 TUR) 15.21
UKR CHN) 14.77

12.92 15.27
POL SSSR11. 8. 1969.)

BLR) 12.94WR RUS) 15.51WR
POL) 12.91 LAT) 15.46

BLR) 11.58 BLR) 14.89

RUS SAD27. 7. 1984.)

RUS RUS) 2.08
RUS RUS) 2.05
CHN IRI) 2.02

SAD15. 4. 2006.)

SAD) 4.80
TPE) 4.55
GER) 4.50

JPN28. 9. 2008.) VEN24. 5. 2008.)

EST VEN) 73.47WR
CHN JPN) 59.32

JPN) 42.56 CHN) 56.27

SAD ITA, 15. 7. 2000.)

NOR) 4 UKR) 53.11
o LTU UKR) 47.19

UKR SAD) 47.14

NOR JPN13. 5. 2006)

NOR JPN) 61.08WR
UKR) URS) 55.18
GBR TPE) 54.94

SAD) 13.680 (43) FRA) 2:17:34 SAD
RUS) 13.710 (30) KAN) 2:17:36 AUS
FRA) 13.990 (17) RSA) 2:17:41 (FRA)

Кугла
Светскирекорд 14.49 Светскирекорд 16.94
КалинаО. (СССР23. 7. 1973) Хенриксон (

1. РенЦ. ( 1.Лопез Ј. (
2. КристоваИ. ( 2.КилисМ. (
3.Воронцова Л. ( ) 13.54 3.Шенхајун (

Троскок
Светскирекорд Светскирекорд
Басматјук ( 14. 6. 2006.) ЈуделевићВ.(

1.ХралкоМ. ( 1.СавотинА. (
2. Басматјук ( 2. ГренишМ. (
3.Климова ( 3.КозикА. (

Скок увис
Светскирекорд 1.74 Светскирекорд 2.12
Оатсу ( 13. 1. 1989.) КвејнП. (

1.КарпетјанК ( ) 1.62 1.ЛандарА. (
2.ЖуковаК. ( ) 1.62 2.СавотинА. (
3.Хуан Јинз ( ) 1.59 3.Салехи (

Скокмотком
Светскирекорд 5.06
СотернП. (

1.СотернП. (
2. ЧингЛонг (
3. БандарекМ. (

Копље
Светскирекорд 46.20 Светскирекорд 72.29
Сато Ј. ( Гарција (

1.ОленкоК. ( ) 44.56 1. Гарција Ј. (
2.ЛуПинг ( ) 42.75 2.СатоМ. (
3.Сато Ј. ( 3.ХиеЛи (

Диск
Светскирекорд 48.54 Светскирекорд 58.10
Бојер ( , 28. 7. 1995.) ПонтонЦ. (

1. РидТ. ( 7.29 1. БилоковО. (
2.Вор нцоваЛ. ( ) 46.43 2.ПупенВ. (
3.УрсуленкоН. ( ) 43.80 3.ДевисО. (

Кладиво
Светскирекорд 60.47 Светскирекорд 59.44
РидТ. ( , 29. 8. 2008.) Моримото (

1. РидТ. ( ) 60.27 1.Моримото (
2.Филмошина ( 55.14 2. БганМ(
3.ДавидсонЕ. ( ) 47.06 3.ЛиКен (

БИЦИКЛИЗАМ

1000мспринт 100 (93.12) км 50 км (кружно)
1.ВудП. ( 1. Тоубол ( 1.ШрајберН. ( ) 46 бодова
2.ПестовК. ( 2. ГановС. ( 2. БанБекР. ( ) 36 бодова
3. ТоуболС. ( 3.ПаркинсТ. ( 3. ТоуболС. 30 бодова

SGNSCG
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Сребро за рукометаше

На 21. летњим олимпијским играма глувих спортиста које је одржано на Тајвану, рукометна репрезентација Србије
освојила сребрну медаљу. У саставу репрезентације били су и ужички рукометаши Адмир Дураковић, Данијел
Рокић, РадеРадојевић,ДрагишаДробњаки селекторСлободанМиливојевић.

Р
епрезентација Србије која је састављена од руко
меташа чији је слух оштећен или потпуно не чују,
на 21. летњим олимпијским играма глувих спор

тиста одржаним на Тајвану, освојила је сребрну меда
љу.Србија је уфиналу изгубила одХрватске 19:29, иако
су орлови само пет дана пре тога, у квалификационој
групи славили победу против истог противника 31:21, а
пре тога савладали салекцију Тајланда невероватним
резултатом50:4.

Репрезентацију Србије је на Тајвану, као шеф стручног
штаба предводио бивши тренер Пролетер Нафтагаса
ВојиславМалешевић, а савезни селектор био је Слобо
дан Миливојевић из Ужица. Међу носиоцима игре на
ше репрезентације били су и ужички рукометаши Ад
мир Дураковић, Данијел Рокић, Раде Радојевић и Дра
гишаДробњак.

Слободан Миливојевић у изјави за Вести истиче да је
задовољан учињеним али да истовремено жали за из
губљеним финалом: Хрвате смо већ побеђивали про
шле године у Београду на ЕП, па смо очекивали тешку
утакмицу уфиналу .Претпоставили смо да хоће да нам
се реванширају за прошлогодишњи пораз. У руко мету
за глуве они важе за европску и светску велесилушто су
и доказали. Без обзира што сам потајно очекивао више,
играчима нема шта да се замери. Имали смо “кра тку
клупу” јер смо због беспарице на Тајван допутовали са
само 11 рукометаша. Да несрећа буде већа после
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полуфинала повредили су се Миливоје Бракочевић,
својевремено првотимацПролетера из Зрењанина, ина
че најбољи стрелац Европског првенства за глуве про
шле године у Београду, и наш Адмир Дураковић, тако
да смо били баш ослабљени у финалу. Једино чиме сам
задовољан је што је Данијел Рокић играо у финалу од
лично.Он је иначе крило али стицајемоколности, играо
је на центру и баш је био одличан. Постигао је и пет
голова, али је још више одушевиоло тошто је имао срце
за све на терену. Питао сам га после утакмице Шта ти
би! , а он вели Видео самданема кодаигра и ето...

-
-

-
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Слободан Миливојевић
у друштву потпредседника Олимпијског комитета

Давида Ланесмана



Поздравио нас Џеки Чен

На отварању је падала киша, права провала облака.
Али вода није хладна, па је изгледало као да се купаш
испод туша. Највише ме одушевило што нас је све
поздравио популарни глумац Џеки Чен који нам је
рукамапоказао: “ДобродошлинаТајван”.

Колачи од пиринча

Одвели су нас у посету једној основној школи. Друже
ње са децом је било незаборавно. Показали смо им
како се игра рукомет, а они су нас учили како да пером
пишемо кинеска слова. Деца су нам добродошлицу
пожелела колачимаодпиринча.

-

Хрвати су на Игре допутовали у пуном саставу.Њихову
рукометну експедицију чинило је 17 играча и компле
тан стручни штаб. На Тајван су допутовали седам дана
пре почетка турнира, да би се што боље аклиматизо
вали: Ми ништа од тога нисмо имали. Они су могли на
снимку да виде нашу тактику, да се припреме. Ми смо
били ускраћени за много тога. Криво нам је што
Министарство спорта није одвојило више новца, а ја
могу да се похвалим да је нама градоначелник Ужица
помогао, добили смо по 100 долара, док је Савез глувих
Ужица финансирао пут до Београда. Да није тога било
не бисмо ни отишли на Тајван. Такође жалим што
нисмо имали могућности да поведемо и нашег голмана
СрђанаТенића, који је такође биона списку .

На 21. летњим олимпијским играма глувих спортиста,
осим сребрног одличја у мушком рукомету, Србији је
припала и бронзана у стрељаштву, коју је освојила Но
восађанка Гордана Миковић - Мучибабић, којој је, јер
није имала свог тренера, помагао Слободан Миливоје
вић.

З.Ђоковић
Вести ,Ужице
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Наши репрезентативци
са ученицима једне школе у Тајпеју

Дружење са Хрватима

Без обзирашто смоизгубилиодХрвата, сањима смо се
највише дружили. Ишли смо у обилазак заједно.
Видели смо солитер који има 101 спрат. Десет долара
платишда се возишлифтоми гледашпанораму.

Ученици школе који су угостили нашу репрезентацију
дали су највећу подршку рукометашима


