Делегати после Изборне скупштине у Новом Пазару

И

зборна скупштина Савеза глувих и наглувих
Србије одржана је у Новом Пазару 18. јуна
2009. године, у великој сали хотела “Врбак”.

дају непокретности (Зграда...) и ко убира новац из тих
непокретности?; 4. за које намене се троши тај новац и у
чијем годишњем извештају је приказана та потрошња?!

На cедници је предочен Извештај о раду за задње четири године, и исти је уз Финансијски извештај приложен
свим делегатима. Савез глувих и наглувих Србије деловао је у том периоду у оквиру своје надлежности које
произилазе из програма активности, али у исто време
вршио је и свој утицај на унапређење сарадње са својим
основним организацијама, суделујући у њиховом раду
на решавању постојећих задатака на адекватан и уобичајен начин.

Све би ово примедбе биле на месту да не долазе од делегата који немају базу у СГНСЦГ, који су из ње иступили и који су судским путем тражили његово брисање,
о чему је већ писано у прошлом броју часописа “Свет
глувих”. Још чудније, боље рећи нелогично је и то да
они који су разбаштинили имовину и који нису саставни део још увек постојећег Савеза траже нешто од
онога чега су се сами одрекли, односно оног што није у
њиховом домену.

У Извршни одбор за мандатни период 2009. - 2013. изабрани су чланови из прошлог мандатног периода: председник, Милосав Јовановић (Ниш), секретар, Радоје
Кујовић (руководилац Стручне службе), Драган Марковић (Нови Сад), Љубомир Папуга (Суботица), Миле
Цревар (Београд), Добривоје Јовановић (Јагодина),
Сузана Маслаћ-Матовић (Крагујевац), Слободан Миливојевић (Ужице), Светомир Радисављевић (Косовска
Митровица), Исмет Буђевац (Нови Пазар) и Живорад
Марјановић (Велика Плана).

Све што се збивало на Скупштини само је још једна у
низу потврда неусклађености односа и застарелих одредби Закона о удружењима из 1982. године, којим се
ствара празнина у односима између савеза глувих и наглувих у нашој земљи обзиром да делегати СГН Војводине учествују у раду и равноправно одлучују у свим
органима СГН Србије, док са друге стране представници СГНС немају никаква права нити увида у њихово пословање.

Седница је протекла на уобичајен начин, без примедби
на активности и финансијски програм пословања, сем
што су делегати Војводине стављали примедбе на постојање Савеза глувих и наглувих Србије и Црне Горе и
начин избора у радна тела Скушштине и чланова Извршног одбора СГНС. Прво је Мирко Кнежевић дао примедбе на дневни ред, тражећи да се избаце тачке које се
односе на СГНСЦГ, алудирајући да тај Савез нема сврхе свог постојања и да исти треба брисати најдаље до
Нове године. Кад му је у току седнице предочен Закон о
удружењима и скренута пажња на члан 78. више није
давао примедбе, нити је дискутовао по том питању. Надаље, под тачком разно исти је тражио да СГНСЦГ новчано помогне Спортски савез глувих Србије чији спортисти путују на Олимпијске игре у Тајпеј, да би на крају седнице, као “шлаг на торту” делегат из Панчева Марија Ђурић, по већ устаљеној пракси оног што долази
из СГН Војводине, поставила питања (изгледа диктирана): 1. Докле ће да постоји СГНСЦГ и зашто постоји?;
2. Ко је правни наследник тог Савеза?; 3. Коме припа- 2

Усвајање новог Закона о удружењима, који ступа на снагу у октобру ове године, значиће за нас један велики корак напред у решавању овог питања. За пререгистрацију нам остаје доста времена и могућности за изналажење одговарајућих форми како бисмо ускладили будући рад наших организација, с тим да профил функција
буде у складу са основним тежиштем који ће бити у
интересу свих нас.

Чланови Извршног одбора СГН Србије на седници у Чачку 2008.

Уз овај број

Н

апори које свака организације глувих и наглувих годинама чини како би се по оној, већ устаљеној, пароли “интеграција глувих у нормалну
средину” што потпуније остварила, познати су свима
нама. Евидентно је да се глуве особе, приликом остваривања многих функција свакодневног живота (посете
лекару, судска рочишта, јавне установе...) суочавају са
проблемом како да људи у окружењу разумеју. Познато
је да глувоћа отежава контакт са околним светом, и да
већина глувих особа не може нормално да комуницира
са ближом околином а још мање да се правилно служи
постојећим начином споразумевања. Њихово настојање за равноправни третман са осталим грађанима и то
не само у информативно-комуникативном смислу, што
је уосталом свима загарантовано Уставом, већ и у погледу осталих доступности остаје и даље отворено питање.

веће интересовање поклањају активностима везаним за
глу-ве и знаковни језик. На своје завршне презентације
до-воде тумача знаковног језика и по 2-3 глува лица која
не-мају легитимитет да представљају или репрезентују
глуве. И не само то, иако у њихов домен не спадају питања глувих и њихова права, слободни су да од организација глувих и наглувих на терену траже податке о чланству, које су им релевантне за спровођење тих пројеката, при чему они који су њима обухваћени од тога немају никакве користи.
Лепо је видети да знаковни језик, потенциран све јачим
захтевима глувих, улази на велика врата у наше друштвене токове, ипак треба знати да знаковни језици представљају читав спектар односа, које условљава законитост развоја и који се још увек налазе у појединим фазама постављања хипотеза, систематског проучавања,
дискусије и изналажења адеквантних решења. Због свега тога треба поћи од једне битне претпоставке, а то је
да у садашње време ни једно предавање на знаковном
језику нигде неће проћи без основног субјекта, тј. глувог човека. Глуви, разуме се, не пледирају за неке посебне норме примарног значаја, већ само полазећи од претпоставке здраворазумског размишљања које их наводи
на закључак да свачијим тезгарењем знаковни језици
губе смисао свог основног постојања, стају у одбрану
истинских вредности и квалитета.

Посматрајући кроз призму свеколиких актуелних збивања, везаних за пројекат израде Закона о употреби српског знаковног језика и његовe стандардизацијe, могли бисмо на кратко да се осврнемо и на неке све евидентније појаве које, на неки начин, срозавају све оно за
шта су се генерације глувих бориле.
Колико су по социолошкој теорији глуви у нашем друштву стигматизовани форсирањем медицинског уместо социјалног приступа глувоћи, рехабилитације уместо комуникације, као и присуством других баријера које
се пред њих постављају, није тема овог броја, већ жеља
да се скрене пажња на једну нову, све учесталију појаву.
Наиме, пробијањем вековних баријера и коначним признањем знаковног језика као равноправног са осталим
језицима код нас су се такорећи преко ноћи, као печурке
после кише, појавили неки нови “мисионари” за знаковни језик. Мало, мало, па “чујемо” како се тамо негде
одржавају којекакви семинари или школе знаковног
језика у организацији појединаца који своје знање, које
су иначе на ко зна који начин ту и тамо покупили, преносе на полазнике мимо глувих, који су изворни корисници тог језика, и који најбоље знају оно чиме се свакодневно служе.

Разуме се да постоје још многа питања везана за ову
тему и да она у години израде Закона о употреби српског знаковног језика требају бити предмет даљег проучавања, као и да у оваквој ситуацији не располажемо
рецептима готових решења већ, ако желимо да питања
успешно решавамо, морамо полазити од себе, и са својим доприносима стварати услове за њихово решавање.
Глуви и њихове организације, као одистински заинтересоване стране били су и, и даље, остају неизбежни
фактори уз помоћ којих се одвија наше целокупно ангажовање у погледу решавања питања која су горе истакнута.
У овом броју доста простора је посвећено теми знаковног језика, и уколико она успе да својом занимљивошћу и актуелношћу привуче пажњу и подстакне што
више наших чланова да нам се јаве и дају своје примедбе и предлоге, схватићемо то никако другачије до као
њихов стваралачки допринос афирмацији знаковног језика кроз форму слободнијег и ширег дијалога.

Семинаре и школе знаковног језика организују путем
пројеката неке невладине организације које до пре неку
годину нису ни знале за постојање тог језика. Такође,
парадоксално је, да се том појавом баве и неке организације инвалида, које немају везе са глувима и њиховом
глувоћом, и уместо да се баве својим потребама све
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Знаковни језици

Глуви су у последње време све изразитије избацили у први план потребу за
побољшањем и усавршавањем свог начина комуницирања. Свесни да их
садашње стање не задовољава, да је потребно овом питању посветити
већу пажњу, они су покренули читав низ акција. За њихово успешније комуницирање има много позитивних стеремљења, а што је у првом реду
претпоставка и за успешну друштвену афирмацију. Они су свесни, да ова
њихова горућа питања нису само њихова ствар, већ и потреба, да се њом
изразитије позабаве и стручњаци, који раде на образовању и васпитању
глуве деце и омладине. Уз то, и да се шира јавност не само упозна, већ и
укључи у решавање ових питања. О тим питањима присутна је ангажованост у многим државама и на ширем међународном плану, преко Светске федерације глувих, УНЕСКО-а и Европске заједнице. Створене су полазне основе које омогућују да се зна шта се хоће на том плану и оне, полако али сигурно уз активно учешће заинтересованих страна, стварају
услове за ублажавање овог актуелног животног проблема глувих.
Редови који следе део су богате заоставштине Драгољуба Вукотића, која досад није објављена, а где он на један
шаљив, фамилијаран начин исказује знаковни гестовни језик, којег је Светска федерација глувих под његовим вођством увелико практиковала како би се остварила пуна партиципација једнакости.

С

мове. Ти недостаци, неки пут уносе и забуне, док они,
који дуже контактирају са глувима, једноставно прелазе преко тога, говорећи у себи “то је језик глувих или
немуштих”. Ипак треба рећи да има и доста случајева,
естетски лепог начина гестикулирања, да је то добрим
делом резултат образовања, односно и поседовање
афинитета за тај облик комуницирања. Може се слободно рећи и то да је то мала уметност знати добро гестикулацију и њу успешно интерпретирати. Знамо да и
чујући у своме свакодневном животу, зависно од ситуације, употребљавју гест, који је више спонтан и природан, као што је случај у неким земљама. Осим тога, гестикулација има и свој темперамент, што се може и код
нас уочити, као на пример да Словенци различито гестикулирају од рецимо Далматинаца или Македонаци и
припадника других крајева наше земље. То говори о чињеници да је поднебље, где живе глуви нека врста генезе, која обликује на основу климатских и других услова
темперамент сваког геста. Скандинавци рецимо хладно
и затворено гестикулирају, што није случај са Италијанима где су разлике очигледније. Ипак, све то не значи,
да у уобичајеном контакту не долази до до разумевања
путем различите гестовне конверзације.

адашњи начин комуницирања глувих, од кога
полазимо (користим се фамилијарним појмовима) одвија се путем:

Ø гестикулације - мајка
Ø писмености читања - отац
Ø дактилологије - сестра
Ø школских знакова гестикулације - млађи брат
Ø читања са усана - сиромашна рођака
Ø говора језика - сиромашни или богатији ујак
Ø конверзације са околином - даљи рођаци
Гестикулација, знакови или мајка, присутна је од самог
почетка утврђивања губитка слуха. Она се веко-вима
развијала више спонтано, захваљујући сналажљивости субјекта у стању потребе. Она је у неку руку примарна компонента комуницирања глувих, јер је најраније, ако не и прва ушла уживот глуве личности. Ако
посматрамо данашњу гестикулацију, коју користимо у
свакодневном општењу међу глувим лицима, уочићемо
да многи гестови немају своју природну симболику, да
су се спонтано стварали у машти појединих глувих. Недостатак природне и стварне основе отвара простор да
се поједини знакови и вулгаризују, да у начину изражавања имају недостатке, јер нису повезани са другим компонентама комуницирања међу глувима. Све је то допринело да глува лица, посебно она, која у прелингвалном периоду, имају неправилан и неповезан начин изражавања, јер не умеју да логички повезују поједине пој-

Писменост - читање или отац, јесте превасходно ва-жан
фактор комуницирања. Ми врло добро знамо, да је
писменост глувих недовољна, као и сама њихова склоност ка читању. Образовање, иако чини напоре да код
својих ученика оствари много већи фонд знања, још у
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Читање са усана или сиромашна рођака, веома је важна компонента комуницирања глувих. Поседовати вештину успешног читања са усана је, посебна вештина и
истом располажу они, који су у ранијем добу изгубили
слух и ишли у тзв. “oралну школу”. Они који су касније
оглувели таквом вештином у мањем виду располажу.
Међутим, то не мора да буде у потпуности тачно, јер
многе ствари зависе од индувидуалних могућности, као
што су ниво образовања, вештина прилагођавања различитим саговорницима, под претпоставком да полако
говоре. Најлакше је читати са усана код онога на чији
сте се начин изражавања навикли, што није исто у супротном случају. Само читање са усана ослања се на вид
и оно захтева напрезање у недостатку слуха, што доводи до бржег замарања. Зависно и од интереса, оно обично не може дуго да траје и чини контакте између глувих
и чујућих кратким. Шта учинити да се побољша читање
са усана, за које један део стручњака сматра, да је пут ка
интеграцији глувих у чујућу средину? Тешко је наћи ваљан одговор, јер је то и једна физиолошка компонента
изложена различитим утицајима, које граде целину.
Ипак, што се може рећи јесте; да глува лица морају
показивати, поред упорности и стрпљивости, особине
да се прилагођавају својим саговорницима кроз читање
са усана.

томе не успева. Захваљујући чињеници да је сам приступ нефлексибилан, да се ради више индувидуално у
настави. Ми имамо свој критички став, који иде и за
тим, да је присуство разних фактора, као догме у школама, сувишно рутинерство, недовољно коришћење стручних искустава у образовању глувих, један од разлога садашњег стања. Све је то довело до тога да сам субјект бива недовољно стимулисан у максималном коришћењу свога могућег неискоришћеног потенцијала.
Потреба да имамо јединствене концепције, односно
приступе у образовању, свеле су се на то, да свака школа, односно институција, без обзира на неке од програма, ради како најбоље зна и уме. О свему овоме, биће
сигурно више речи на једном од наредних реферата и
остаје да се инсистира на широј акцији, попут Опатије
из 1976. године.
Дактилологија или сестра ако не најближа гестикулацији, она је веома значајна компонента комуницирања
глувих. Нажалост, не користимо је у мери колико сама
по свом значају заслужује, осим у појединим случајевима, ако саговорнику није јасан гест или када је потребно
неки од појмова растумачити, пошто за исти такав
појам гест недостаје. Код нас и у свети тзв. “оралисти”
више су склони да користе једноручну или дворучну
азбуку, него сам гест у свом начину изражавања. Код
многих, а то је већина гестикулација и дактилологија
заједнички наступају, уочено је да “једна без друге не
могу”, ако се жели пружити аутентична конверзација.
Огромна је улога дактилологије у правилном апсорбовању појмова, и њена функција има веома широко
подручје, посебно у школама за глуву децу и омладину,
међу чланством и осталим. И чујућа средина добрим
делом показује интерес за дактилологију, више него за
гест приликом контактирања са особама оштећеног
слуха, а и у неким случајевима користе је међу самим
собом.

Говор - језик или сиромашни и богати ујак. Добро
говорити и служити се језиком за глуву особу много
значи, пружа јој се могућност да мање осећа изолацију
од света чујућих. Таквих је код нас мали број, а слична
је ситуација и у другим земљама. Обично добро говоре,
они који су успели у каснијем добу да свој говор сачувају након губитка слуха, што је тиме пружена и могућност да се успешније носе са језиком. То није случај са
особама, које су рано изгубиле слух, и чији је говор уствари култивисан у школама уз интервале стихијског
развоја. Слична је ситуација и са језиком повезаним изговарањем, који пати од испрекиданих реченица. Та
ствар нам је позната, јер смо годинама у непосредном
контакту са особама оштећеног слуха. Ипак, треба рећи
да форсирање једног приступа у образовању без стављања акцента на индивидуализацију нећемо много постићи на том плану. Познати су нам и случајеви да имамо и глувих од рођења, чији је говор недовољан, али језик - писмо добар и да су такви, захваљујући индивидуализацији, успели да се догурају на факултете и заврше
их. Ти примери говоре о могућностима, које се на жалост не користе у мери која је потребна. Јер нужно је
дати што више знања субјекту, а мање инсистирати на
ономе на чему га физиолошке могућности онемогућавају.

Школски гестови или млађи брат, настају спонтано у
школама за слушно оштећену децу. Они некако прелазе
са “колена на колено”, тако да је у школама присутан доминантан утицај старијих ученика на млађе. Тај начин
гестикулације, више култивисан у самој школи, веома
је мало подложан утицајима са стране тј. одраслих глувих, њиховог начина коришћења геста. Међутим, по завршетку школовања ученици, обично одлазе међу остало чланство Савеза глувих, рекло би се да ту прихватају
неке новине, али истовремено остају при своме “ортодоксном” начину комуницирања. Невоља је у томе, што
ми не располажемо са средствима у виду речника и
другог материјала, који би омогућио да гест иде линијом успона, да се усавршава и отвара путеве иновацијама и стручном раду на том плану. У школама поред геста, наша омладина користи и дактилологију, највише
дворучну, која има у њима дубље корене од једноручне,
донете пре две - три године. Охрабрења су присутна да
се дактилологија, користи у настави, као помоћно средство иако сам гест, који се повремено спорадично користи, наши наставници не прихваћају. То није табу тема,
већ реална потреба за помоћним средствима, путем
којих се брже долази до потребног знања. Изгледа, да
наши стручњаци, још увек “гледају наше потребе, које
осећамо, али их на жалост не виде”.

Комуницирање са околином или даљи рођаци. Па-рола
о интеграцији глувих у чујућу средину, што је хи-потеза
једног дела стручњака, све је више удаљена од
стварности. Ми наиме, нисмо створили за то потребне
услове, а то нису ни многи други, Једни друге нерадо
примају у своју средину у којој влада “прећутни антагонизам”, створен присуством баријера комуницирања
и добрим делом застарелог схватања о глувима, односно чујућим људима. У мањем обиму таква интеграција
је присутна на местима где глуви раде, у круговима шире породице и познаника. Она делије кроз комуницирање на једноставан, шаблонски и уходан начин, нема и
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1. У образовању глувих обезбедити пунију примену
свих облика комуницирања, који су изнети.
2. Одржавати сталне течајеве за поједине облике комуницирања при Савезу глувих и наглувих. Сличне течајеве организовати за чујуће, који имају афинитета
за преводиоца знаковног језика, затим за појединце
из јавних служби: медицинско особље, скупштине
општина (шалтерска служба), полиција и др.
3. Обавезно популарисати путем публикација начин комуницирања глувих (знакови, дактилологија и др.
приступи).
4. Радити на обезбеђењу увођења телефона за глуве, као
што је случај у појединим европским земљама.
5. Обезбедити одговарајућу могућност коришћења средстава јавног информисања (дневна штампа, ТВ и радио) ради популарисања и информисања проблематике глувих.
6. Савез глувих и наглувих треба обезбедити, уз сарадњу и помоћ шире друштвене заједнице, материјална
средства која су неопходна за реализацију акција на
плану комуницирања глувих.

друга обележја, ако се ради о глувом субјекту у фабрици, као самоуправљачу, који је више присутан, него
активан чинилац. Осим тога глуви у тим ситуацијама не
располажу са много самопоуздања и често је ствар, да
се они повлаче у себе. Према томе, комуницирање нема
своју динамику, оно је веома сиромашно и могли би рећи да је ствар у томе што нашу околину, премало или
никако је упознајемо са нашим потребама, нашим могућностима и борбом да нам средства ширег информисања буду што доступнија. Ту и тамо, присутан патерналистички однос према особи оштећеног слуха само
умањује потребу да се комуницирање са околином проширује и развија. Сматрају наш неразговетан изговор,
кога има, и недовољну писменост, разлогом за то. Међутим, не сагледавају се многе остале изражајне способности глуве особе које нису искоришћене и то веома
шкоди. Имамо мали број преводилаца и то је наш велики хендикеп, затим и добар део стручњака, чије се
ангажовање по питањима социјализације глувих у широј околини никако не осећа. Укратко речено, наше комуницирање са околином, као последица “обостраног
затварања у себе” је веома сиромашно са ограничењима и ми то свакако не желимо. Део смо уже и шире друштвене заједнице и сматрамо, да се проблем може са успехом решавати, уколико се на том плану задовоље присутне потребе слушно оштећеног субјекта. Те потребе
су у контексту комуницирања глувих у целини што би
се огледало у следећем:

Акције на плану комуницирања глувих, треба да имају
примаран и трајан карактер у свим организацијама
Савеза, а у циљу остварења “пуне партиципације и једнакости”, прокламоване поводом Међународног дана
глувих и Међународног дана инвалида.
Рађено по Вукотићевој оригиналној верзији
М. Цревар

Уочи унификације српског знаковног језика
Из године у годину, а понекад и два пута годишње, и наредне ће се одржати јубиларна, десета по реду “Школа
знаковног језика”. Успех достојан сваког поштовања, који је заорао бразду у подручје које је до сада било анатемисано и проказано, јер је од тзв. Миланског конгреса 1880. године доминирала филозофија оралне методе која
је прокламовала реч говор за једини метод и средство комуникације глувих са својом средином. А орални (усмени)
говор је, колико знамо, био други језик за глуве, баш као што и ми нерадо, и само из нужде, кад смо принуђени говоримо страним језиком. Глуви за које је знаковни језик готово цео један век био табу, читавог живота су били принуђени да говоре страним језиком, а само када би се “међу својима” нашли, изражавали су се својом “матерњим”
знаковним језиком - гестом. Данас су та времена прошла, и ред је да се подсетимо како смо почињали пре скоро
педесет година са увођењем знаковног језика, пре свега по нашим организацијама, а онда и шире.
а секретари нису у потпуности знали шта желе. Тек је
по неки наглуви, или школовани глуви који се нашао у
улози преводиоца, умео да каже шта ко жели или шта је
секретар казао. Чланови су се годинама жалили на секретаре, а ови опет на чланство како се не разумеју.

ОВАКО ЈЕ ПОЧЕЛО
Са оснивањем организација Савеза глувих широм земље поставило се питање кадра секретара, који ће вршити контакте са јавношћу у корист глувих. Савез, у начелу, није хтео да се меша у кадровску политику градова,
већ је то препустио локалним властима, првенствено
Секретаријатима за социјалну политику срезова, градова, општина, или центрима за социјални рад. Тако су у
принципу постављани секретари наших основних организација. То су у већини случајева или добри људи,
инвалиди рата, демобилисани борци или партијски активисти. Били су радни, дисциплиновани и поштени,
али се никако нису умели споразумевати са чланством.
Говорили су им како су знали, али већина чланова их
није разумела, чланови су од њих тражили неку помоћ,

На саветовању Централног одбора са представницима
републичких савеза, одржаном у Новом Саду 7. и 8. децембра 1966. године донет је између осталог и закључак “да се прво у Савезу оснују течајеви за преводиоце
глувим лицима којима су обавезни да присутвују сви
секретари основних организација како би научили
основе гестовног споразумевања”. Први такав течај је
одржан у склопу саветовања у Рогашкој Слатини 1967.
године.
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знаковног језика. Најпре је Савез глувих Словеније
1968. године организовао свој течај знаковног језика.
Организатор је била Љубица Подборшек, која је присуствовала течају у Београду, добила од нас литературу и
инструкције и заједно са Мери Модерндорфер организовала први словеначки течај знаковног језика, да би се
касније и професионално определила и оспособила за
тај рад и постала први у Словенији “путујући учитељ”
(Intinerer teacher) “креталнега говора”. Она је једина
написала и два речника знаковног језика за словеначко
говоро подручје “Говорица рок” и део са Мери Модерндорфер 1984; и другу књигу под истим насловом 1992.

На течају су говорили Вукотић, Одавић и Комерички о
потреби учења гестикулације (данас, по правилу знаковног језика), о теоријским основама гестикулације говорио је Љубомир Савић, а гестове је приказивао Миодраг Прекић уз помоћ Вукотића. Секретарима је сада
лакнуло, јер су научили неке основне фразе, али и начин
говора са глувим члановима: да говоре полако, да га гледа у очи, да му лице буде осветљено итд. Овај течај је
био успешан, дао је прве позитивне резултате, конфликта више није било, обзиром да су се секретари могли боље споразумевати са чланством. Тада је Председништво ЦО СГЈ на својој 83 седници од 3. и 4. октобра
1968. године, под тачком 7, донело одлуку да се организује посебан семинар само за гестикулацију свих
секретара организација у Југославији, опет у Рогашкој
Слатини. Али сада се већ много озбиљније припремило: направљен је речник фреквентних фраза и речи које
се најчешће користе у организацији, написана су и мала
скрипта са упутствима, Вукотић је донео из иностранства знаковне речнике (из Русије и Италије, а имали смо
неке из Шведске и Данске), а и добили смо неке чланке
из иностранства. Сада се већ организованије приступило, и Централни одбор је издавао и неке потврде о присуствовању на овим течају. Сада је поред екипе из Београда (Вукотић, Одавић, Савић, Прекић), приступила и
екипа из Загреба (Комерички, Петани, Цимерман, Јурас), тако да је и теоретска и практична страна била на
већ вишем нивоу. На овом другом семинару очествовало је 90 секретара из тадашње Југославије.

Врло велику пажњу обучавању секретара знаковном
језику посветила је и Војводина, која је од 1966. године
почела да организује “семинаре гестикулације”, а иницијатор је била Нада Поповић. Први сминар је одржан у
Бачкој Тополи од 9. до 15. фебруара 1966. године, што је
касније прерасло у традицију, па је сваке године одржаван по један, а некад и по два семинара за секретаре
(Палић, Топола, Нови Сад, Панчево, Врбас итд.) све до
1980. године.
Републички одбор Савеза глувих Србије је такође, посебно за своје секретаре, организовао течајеве гестикулације у Аранђеловцу 1975., Врњачкој Бањи 1976., Нишкој Бањи 1977., Врањској Бањи итд. све до 1980. године. Све семинаре су водила иста лица: теоретски део је
водио др Љубомир Савић, а практични на смену, Миодраг Прекић, Љубомир Вељковић или Нада Поповић.
Тако је створен стандардни фреквентни речник за свакодневну употребу, па се појавио и први знаковни речник под називом “Знаковни речник за глуве” од проф.
Савића са 3.000 основних речи и 6.000 синонимних
речи, дакле обухватао је 9.000 речи, и то је досад највећи код нас објављени речник.

Крајем шездесетих година, Центар за рехабилитацију
СГЈ добио је пројекат о менталном здрављу глувих, па
су лекари психијатри и лекари за уво, нос и грло, који су
били ангажовани на том пројекту, морали да науче знаковни језик како би водили разговоре са глувима, као
узорком за истраживање. Тада је Центар врло озбиљно
приступио припреми новог семинара знаковног језика,
али у сасвим новом подручју, и са полазницима који су
имали високо образовање (др Симовић, др Антонијевић, др Николић, др Стефановић идр.), којима је требало са једног вишег нивоа објаснити знакове и њихову
функцију кроз представљање садржаја појма из медицинског домена. Дакле, други речник појмова, други
ниво гестикулирања, други терен за истраживање.
Вукотић је донео најновију литературу из Америке (St.
Quiglay “Interpreting for the deaf people”, из 1966. године, из Русије књиге проф. Јосифа Гељмана “Что такое
жест” као и “Гестовниј словар” у четири књиге из 1965.
године, као и неке чланке из часописа “Амерички анали
за глуве”), и на бази тих књига написан је први у нас
“Приручник за преводиоце глувим лицима”, 1968.
године који је у 50 примерака умножен на гештетнеру.
Овај течај знаковног језика је одржан у Београду, у
просторијама Центра, а присуствовало је 20 лица (лекари, медицинске сестре и неки наставници). Сада смо
већ нешто имали, теоретска подлога је била боља, психологији знака је проф. Јурас дао велики допринос својим рефератима, имали смо и другу листу речи вишег
ранга, и створен је први лекарски кадар који је знао и
знаковни језик: оториноларинголози и психијатри.

Почетком осамдесетих година почиње да јењава интересовање за течајеве знаковног језика, јер је дошло до
засићености, обзиром да ништа ново у вези тога није
могло да се понуди секретарима, који су већ мање више савладали основно знање из те области. Уз то, треба рећи, да су ти течајеви почели и да буду критиковани
од стране глувих интелектуалаца и разних руководилаца Савеза, па су се у листу “Наш глас” појавили и критички чланци, типа “На ком је нивоу наш знаковни језик”; “Kакви су нам преводиоци потребни”; “Гестовни
говор или тотална комуникација”; “Уношење знаковног
је-зика у наставни процес недопустива грешка”; “Може
ли наш знаковни израз бити лепши” итд. Све ово може
се назвати првим периодом знаковне едукације који је
био намењен искључиво интерним потребама Саве-за.
Рекло би се да је то био затворени круг у којем су се
едуцирали само секретари организације, службеници
Савеза и лица која су била директно задужена за рад са
глувима: мајстори у заштитним радионицама, пословође, социјални радници који су радили у Савезу и њима
слични службеници. Једном речју, уски круг људи. Ови
течајеви нису давали никакав документ о нивоу оспособљености у владању знаковним језиком. Били су организовани искључиво из нужде.

После овог такорећи иницијалног подухвата Централног одбора СГЈ, почеле су и републичке и покрајинске
организације да раде на организацији својих течајева
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личне карте. Како се на први конкурс нико није јавио, то
је Министарство правде по други пут расписало конкурс за тумаче за лица оштећена слуха, јуна 1997. године.

РЕНЕСАНСА ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
Нагли пораст интересовања за знаковни језик јавља се
деведесетих година прошлог века. То више није самоникла, спорадична потреба и појава једног уског круга
људи, већ последица иницијативе различитих светских
међународних форума, посебно комуникације, која је
прокламовала знакове за легални лингвистички систем који има исти статус као и сваки други језик
(Резолуција УНЕСКО-а од 22. VI 1982. године, тачка
13). Ту резолуцију је подржао Европски парламент у
Стразуру 17. VI 1988. године, као и Друга резолуција
Европског парламента од 18. Х 1988. године којим је
знаковни језик признат за језик глувих особа. Овоме
треба додати и “Декларацију о правима грађана оштећеног слуха” донетој на VII Генералној скупштини Светске федерације глувих која у члану 4 гласи: “Гаран-тује
се као неотуђиво право глувим особама коришће-ње
знаковног језика као свог матерњег језика у комуникацији са другима”. То је довело до тога да је Саветовање о алтернативним приступима у образовању глувих, одржано под окриљем УНЕСКО-а у Паризу, у
поглављу “Језик и образовање глувих” тачка 3. донело
закључак да се “препоручује употреба знаковног језика
у школи, јер је застарело гледиште да ће употреба знаковног језика успорити говорни развој глувог детета”, а
у тачки 13. закључак који гласи: “Знаковни језик тре-ба
прихватити као легитимни лингвистички систем и
треба му пружити исти статус као и сваком другом
језичком систему”. На крају, треба напоменути и “Резолуцију Европског парламента о знаковном језику глувих лица” од 18. XII 1998. године, којом је признат знаковни језик као “други језик у свим земљама Европске
Уније који користе глуви у својим земљама”, чл.4.

Савез се сад нашао пред новим задатком. Проф. Савићу
је поверено да напише “Приручник за преводиоце глувим лицима”, чија је свечана промоција била на ТВ
Студио Б, уз присуство бројних представника Министарства правде, Јавног тужилаштва Србије, декана Дефектолошког факултета и новинара неколико дневних
листова. Истовремено је направљен “Знаковни видео
речник” у боји од 1.000 речи, у две верзије, и ангажовани су посебни преводиоци интерпретатори Дијана
Лекић и Јулијана Мишко. Први семинар је одржан
априла 1997. године у Врњачкој Бањи, отворио га је помоћник министра правде Небојша Шаркић, а присуствовало је 39 полазника, претежно из Србије, Босне и
Црне Горе, док је сертификат добило само 13 полазника. Други семинар је одржан у Будви, од 5. до 12. септембра 1998. године, док је наредне године семинар
одржан у Београду само за студенте Дефектолошког
факултета. Те године је објављен и први Адресар судских тумача, као подлистак у часопису “Глас СГНЈ”.
Испити су се полагали по завршетку семинара, а састојали су се од неколико дела: двадесет изолованих појмова које је постављао председник комисије, затим се добијао посебно припремљен текст правног карактера, а
трећи део испита је био да сваки кандидат прочита одређен чланак из новина и да га знаковима презентује
члановима комисије.
УМЕСТО ТЕЧАЈЕВА ШКОЛЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

После ових експлицитних резолуција, Савез глувих
Југославије је покренуо акцију организовања течајева
знаковног језика. Томе је на руку ишла и “Уредба о судским тумачима” коју је донело Министарство правде,
на основу које су, по први пут у наше законодавство,
поред других вештака и стручњака “ушли и тумачи за
глуве”. Но, Уредба је условљавала да тумачи имају и
сертификат о стручној оспособљености које ће издавати Савез глувих Југославије, као и да за поједине категорије вештака имају завршен факултет за дефектологију, потврду да имају искуства у раду са глувим лицима, уверње о држављанству, уверење да се против
њега не води кривични поступак и оверену фотокопију

Друштвено политичке промене у земљи после 5. октобра 2000. године одразиле су се и на стање у Савезу глувих. Дошло је до битних организационих и социјалних
промена, а самим тим и до персоналних промена, али је
основни циљ и задатак Савеза остао непромењен. Он је
остао друштвена невладина, нестраначка организација,
јер је увек пред собом имао хумане циљеве, тако да је
основна активност остала иста, па у том погледу и даљи
рад на увођењу и унапређењу знаковног језика. У том и
таквом контексту, остао је и даље задатак организовања
течајева знаковног језика, који су сад добили назив
“школе”, јер су они доиста сада школовали не само
секретаре организација, већ већ и друга лица која су била заинтересована за упознавање знаковног језика или
им је то радно место захтевало: административни службеници у општинама, медицинске сестре у домовима
здравља, припадници служби унутрашњих послова, свештеници и студенти теологије који су се опредељивали за вероучоитеље у школама за глуве, социјални радници при центрима за социјални рад, итд.
Ново руководство Савеза глувих Србије и Црне Горе је
наставило активност на овом пољу, с тим што је ове течјеве, сада назване “школама” подигло на један виши
ниво и у њих уградило искуства претходних генерација
и нових научних сазнања из ове области. Пре свега је
израђен нови приручник под називом “Невербална
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ганизације штампале и сопствене знаковне речнике,
као на пример Нови Сад, који је објавио четири знаковна речника: “Говор руку” 1993; “Приручник за учење
гестовног говора” 2000; “Мој први гестовни речник”
2003. и “Говор руку” 2008. године. Вредан је помена и
гестовни речник “Гестовно-језички речник за фризерску струку” Светлане Матовић из 2004. године и “Знаковни речник из веронауке” из 2005. године. Треба посебно подвући да је Савез глувих и наглувих Србије објавио највећи број знаковних речника, за разлику од
Савеза глувих Словеније који је издао два и Савеза глувих и наглувих Македоније само један. Савези глувих
Црне Горе и Хрватске нису објавили ни један речник
знаковног језика. Додуше, треба истаћи да су исти, без
обзира на то, одржали неколико семинара.

комуникација и њена интерпретација” као уџбеник за
гестикулацију и дактилологију, јер је сада уведена ћирилична дактилологија, за разлику од претходне која је
била на бази латинице. Ангажовани су сасвим нови
предавачи знаковног језика, сами знаци су били рафиниранији, припремљене су нове речи за учење као и
фразе и текстови за практично вежање. Прва школа,
овог пута под патронатом Савеза глувих и наглувих Србије одржана је у Аранђеловцу од 20. до 27. октобра
2002. године и имала је учеснике и из Македоније, који
су дошли да науче како да организују своју школу знаковног језика, сакупе наше речнике, и убрзо су објавили
свој “Македонски речник знаковног језика”. Овом семинару школи присуствовало је око 40 учесника. Савезна организација је урадила посебне сертификате за поједина звања у различитим бојама са тачно назначеним
звањем (преводилац, тумач, експерт) којим су означени
нивои квалификација. Ова сведочанства су заведена
под одређене регистарске бројеве у посебни деловодник, тако да је читав процес едукације подигнут на један виши ниво.

Овако интензиван рад на популаризацији и развоју знаковног језика резултирао је научном прилазу унификацији знаковног језика, па је Савез глувих и наглу-вих
Србије, уз свесрдну помоћ Министарства за соција-лна
питања Владе Републике Србије, започео пројекат под
називом “Стандардизација српског знаковног језика”.
Именована је комисија, састављена од струч-њака
разних профила, за које смо убеђени да ће изнаћи
најбоље решење у погледу реализације питања из ове
области, будући да она досад није обрађивана.

Друштвена превирања, а и економске тешкоће, у које је
запао Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе, учинили су да је Савез глувих и наглувих Србије преузео
иницијативу да сам организује “школе знаковног језика” са предавачима Милосавом Јовановићем и Васом
Обрадовићем, и демонстратором Катарином Вученовић. Тако је од 2002. године наступила нова, трећа етапа у учењу знаковног језика.

Пројекат је врло амбициозан, што је уосталом за сваку
похвалу. Сасвим је друга ствар што је стандардизација
као кључно, само по себи веома деликатно питање, јер
да унифицира гестове још ником није успело, тим пре
што сви покушаји и у много већим и развијенијим
земљама нису успели, јер гестови обилују провинцијализмима, локализма, и нема тог мериторног лица које
би натерало глуве да говоре истим знацима. Свако глуво
лице има своје специфичне покрете, и демонстратори,
махом деца глувих родитеља, говоре знаковима, доминантним у својој породици. Знакови су слични, али не и
идентични, глуви се стога међусобно разумеју, али мора проћи циклус “језичне адаптације на синонимне покрете који су пуни локализма, провинцијализма и произвољности, са убеђењем да се тај појам баш тако каже”. Но, будимо и крајње објективни и стручни: ми још
немамо ни стандардни речник српског језика, а хо-ћемо
стандардни знаковни језик !???

Треба истаћи да је Савез глувих и наглувих Србије веома систематски припремио сваку школу и да је често
усмеравао исту на поједине категорије полазника: административно особље по општинама, социјалне раднике из ценатра за социјални рад, медицинско особље,
службе секретаријата унутрашњих послова итд.
Више секретара наших организација са терена, поучена
искуством републичке организације организовало је
“локалне школе знаковног језика” за потребе локалне
социјалне и административне службе. Тако су једна за
другом организоване школе у Београду, Смедеревској
Паланци, Крагујевцу, Новом Саду, Сомбору итд. са сопственим кадровима, предавачима и демонстраторима
знакова. За сваку је похвалу да су поједине локалне ор-

Са једне доделе цертификата, у Земуну 2004.

Са састанка комисије за израду Закона о употреби СЗЈ
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Знаковни језици
држати азбучног редоследа уз уважавање напред поменутих лингвистичких закона.

ПРОБЛЕМИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Стандардизација знаковног језика се ствара. Ја сам
имао прилику да неколико пута посматрам како се она
ствара на чувеном Галодет универзитету у Вашингтону.
С обзиром да у Америци има око 200 школа за глуве,
свака од њих има и свој жаргон, свој знаковни израз.
Али кад се изабрани кандидати сакупе у коледж онда се
прво три мeсеца изводи такозвана “унификација знаковног језика” коју изводи посебна група професора, а
према посебном уџбенку, урађеном специјално за ту
прилику. Тада се знакови уједначују добијајући на тај
начин исто значење за све. Тек након тог тромесечног
течаја, врши се пријемни испит и селекција за упис. Дакле, не примају се сви из школских клупа на факултет,
ако се пре тога не савлада минимум од 1000 знакова.

Ми се још увек налазимо на почетку истраживања у домену невербалне комуникације. Немамо ни један озбиљнији рад у овој области, јер је то још увек за нас ново
подручје, које је до јуче било “забрањено подручје”
због доминантног оралног метода у образовању глувих.
Све што се до данас урадило на овом пољу су само почеци и тражење пута, док су у само неким земљама, а
посебно у САД у том правцу далеко одмакли, јер не
треба заборавити да у многим европским земљама у
школама је још увек доминантна орална метода, ко-јом
се припремају глуви за интеграцију у чујућу сре-дину.
Нашим “школама знаковног језика” - захтевамо ли ми
да цео свет научи знаковни језик, да би са 2% глу-ве
популације могао да комуницира. Није ли парадокс да
98% чујућих научи знакове ради 2-3 % суграђана? Нису
ли социјалне релације мало побркане под утица-јем
агресивности “америчке сурдопедагогије”. Али треба
знати и то да многе школе, чак 60% користе ора-лну
методу у едукацији глуве деце јер их приближавају
животу, а не живот њима. Уосталом и читав низ зе-маља
у Европи не прихвата знаковни језик (Фран-цуске,
Италија, Енглеска, Шпанија, Белгија, Рус-ија...) али
прихватају “тоталну комуникацију” а то је већ нешто
друго, јер је у основи орална метода а знак и
дактилологија помоћно средство. Треба и на овакав
начин размишљати.

FOTO Са састанка комисије за израду Закона о
употреби СЗЈ
FOTO Са једне доделе цертификата, у Земуну 2004.
ОТВОРЕНА ПИТАЊА
У погледу питању знаковних израза морали бисмо поћи
од неколико основних ствари, а то су:
а) Питање употрене вредности речи појма знака који
ће се обрадити, јер све речи немају исту употребну
вредност у свакодневном говору. Речи се ни у ком
случају не могу бирати по принципу “Ја мислим”, “Ја
сматрам да ова реч треба” итд. Врсте речи имају
различиту употребну вредност. Лингвистичка истраживања су и утврдила да највећу употребну вредност код нас имају именице (42%) па глаголи радње
(30%), а затим следе придеви (12%), док све остале
речи имају врло малу фреквенцију - употребну вредност (прилози 4%, предлози, заменице, бројеви само
1%, а везници, узвици и друге речце 0.3%). Ову
чињеницу треба да имају у виду сви састављачи речника;
б) Састављачи “стандарда” вероватно не знају за је-дно
од основних лингвистичких правила, које по Зипфу и
Кедингу (Zipf i Keding) гласи - “мали број најчешћих
речи сачињава највећи део укупног фонда
употребљаваних речи”. То у суштини значи да ако
100 најчешћих речи у једном језику ако знамо, онда
можемо разумети око 59% једног језика, а ако
научимо 1000 речи могућност разумевања језика је
80%. Дакле, морамо дати речи које се највише користе у обичном свакодневном говору.

З

Ова два основна лингвистичка закона намећу “састављачима стандардних гестова - појмова” да морамо водити рачуна о употребној вредности те речи у свакодневном говору.

У складу са Законом, знаковни језик је препознат, признат и сврстан у ред природних начина комуникације,
потпуно равноправан вербалној комуникацији.

Овај чланак није критика на досадашње “течајеве”, “семинаре” “школе” већ само размишљање једног човека
који је сав свој живот и рад посветио глувом човеку и
Савезу глувих, којима треба помоћи.
“Filokofus” (пријатељ глувог)

Македонски Сабор
усвојио Закон
о знаковном језику
а Савез глувих и наглувих Македоније 18. август
2009. године остаће забележен као историјски датум, будући да је тога дана Сабор Републике Македоније, на предлог Владе Републике Македоније, донео и усвојио Закон о признању знаковног језика.

С обзиром да су сви досадашњи писци наших знаковних речника добронамерна лица, али лингвистички
необразовани, то се с правом може поставити питање
да ли су досадашњи речници знаковног језика, које сам
напред поменуо, адеквантни потребама свакоднев-ног
живота, а на страну да ли је груписање појмова по
подручјима животних области добро или би се требало

Овим актом, Македонија је и практично реализовала
члан 2. Конвенције о једнаким правима особа са инвалидитетом Уједињених нација.
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Реч две о такозваним “Гестовним - знаковним речницима”

О

вих дана, на тлу наше земље појавио се једанаести речник знаковног језика. До сада су, рачунајући и бивше југословенске републике, објављена два речника на словеначком, један на македонском, а сви остали на српском језику. Међу њима је било
општих речника, и специјализованих речника (за фризерску струку и за религијску наставу). У Хрватској се
пре сто година појавио један дескриптивни (описни)
речник под називом “Енциклопедија речи за глухе” од
Јосипа Медведа, један “Попис речи за стварну обуку”
од Петра Матијашевића, и пре двадесет година огледни
“опис ријечника” од Анте Цимермана, умножен на гештетнеру. Релативно скромна продукција, али са очигледном тендецијом штампања новог речника за знаковни
језик јер је у току стандардизација српског знаковног језика, у коју је укључен и Савез глувих и наглувих Србије.
Претензија овог чланка није да се прави анализа “типичног знаковног речника”, мада сам, захваљујући некадашњем председнику Драгољубу Вукотићу, имао у
рукама на стотину разних знаковних речника из читавог света, који се сада налазе у библиотеци Савеза, већ
само да се осврнем на наше досад објављене речнике.
Но пре него што то учиним, сматрам за потребно да
изнесем податке које је изнео Сајмон Кармел (Simon
Carmel) у својој докторској дисертацији објављеној у
Рочестеру, по којим је од 1850. до 1939. године у свету
објављено само 10 знаковних речника, а да је 1940. године, уочи II светског рата, објављено само 2 речника.
До 1950. су објављена 3 речника, али је после 1955. године, када је Светска федерација глувих прокламовала
потребу стварања знаковних речника, у 1960. години
објављено 15 речника, до1970. године 33, у 1980. години 66, а 1990. чак 120 речника.

Проф. др Љубомир Савић

ћина представљена цртежом. На свим фотосима су
укочена лица (мртви), без имало унутрашњег доживљавања знака (геста). Сви заборављају да знак није
само покрет руке, већ сублимација израза на лицу.
Примера ради “Волим” и “Војска” не могу се представити идентичном позом, а то разликовање се у досадашњим знаковима не види.
в) Функционалност појма је релативна и мање више
базирана на принципу “ја мислим да овај појам треба
ставити” - овај се појам много или често употребљава. Исувише ненаучно лаичко одређивање избора појмова. Сви досадашњи аутори су “лингвистички лаици”, јер немају ни основна знања о законима лингвистике о употребној вредности појма и како се она израчунава (Зипфов и Кедингов принцип).
г) Све до сада објављене публикације знаковног је-зика
носе назив “Речник” а речи слажу по личном
нахођењу. Међутим сама реч речник значи: збир речи једног језика распоређених и протумачених азбучним редом (дефиниција по Бакотићу). Ниједан наш
речник није задовољио ово основно правило: основна реч, синонимне речи, опис геста и реч стављена у
животној нормалној функцији. Није решење фотографија, па испод ње реч, и још код неких аутора на
енглеском језику!? Помодарство или промашај!?
Према томе ако хоћемо почетне речнике, требало би
одредити за који ниво корисника хоћемо тај речник,
као и какво је предзнање особе која ће да га користи.
д) Речник ради унификације знаковног израза, вели-ка
је “заблуда” и такви експерти не познају глувог човека и његову психу. Савез је створио дактилолошку

Код нас је објављено, као што сам напоменуо, 10 речника. Рађени су самоиницијативно, претежно са едукативном тендецијом за малу глуву децу у Војводини, а за одрасле у Србији, и државама из ближег окружења: Македонији и Босни. Ако се мало боље загледају, сви они
личе једни на друге и имају готово исте карактеристике.
а) Систем презентирања речи. Сви аутори би хтели да
одједном дају све и што више, не руководећи се при
том никаквим критеријумом. Тако, готово сви имају
следеће области: односи међу људима, храна и пиће,
живот и здравље, личности, интелигенција, комуникација, описни гестови (ваљда за описивање), друштвено уређење, време и годишња доба, професија и
занимање (? зар професија није занимање), животна
средина, географски појмови, путовање и простор,
људско тело, државе, градови,, математика, бројеви,
војска и оружје, рад и радни односи, религија, спорт и
забава, предмети за личну употреу итд. Једноставно
речено, све и свашта, без реда и вредности значе-ња
појма за практични живот.
б) Визуелна презентација знака. Фотографија знака је
најчешћи начин презентације знака. Обавезно у
црнобелој техници, а тек недавно и у боји, док је ве-
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је наш гест још увек “примитиван”, и да се појам и радња може на префињенији начин изразити, као да из
појма нисмо извукли његову битну црту, његов сиже.
Међународни знаковни језик је другојачији за одређене појмове. На пример, за аплауз или одобравање је
треперење отвореном шаком изнад главе и сл. Треба
ли почети да се и ту приближавамо међународној гестикулацији, која се посебно користи на мултинационалним скуповима и сусретима. Нема сумње да би у
новим знаковним речницима требало полако уводити
те сложене знакове. Додуше, треба рећи, да су Драгољуб Вукотић и др Ћезаре Магарото још шездесетих
година израдили међународни знаковни речник за конференције, који смо ми превели, и то углавном само
регистре појмова са назнаком броја појма. Уосталом,
и књига “Гестуно” је један покушај те врсте унификације.

азбуку, спровео је дугу кампању и дискусију. Централни одбор је донео закључак о дефинитивној верзији, исту усвојио и штампао у 2.000 примерака, а
идућег месеца у једном листу се појавила као “званична” сасвим десета варијанта прстне азбуке. Онима
којима је намењена књига, “глувим ради унификације”, неће је ни отворити, већ ће и даље на себи својствен начин са много локализма, провинцијализма и
индувидуалних покрета изражавати своје појмове, је
“то се каже овако код мене”.
ђ) Већи број уско стручних речи, а не општих. Ми се
још увек налазимо на почетку егзактног проучавања
знаковног језика. Потребно је најпре створити једну
општу платформу основни функционални речник, а
затим израдити специјалне речнике за поједина подручја. Уосталом, таквих речника има у сваком народу.
Имамо општи речник и речник струке: правни речник, социолошки речник, педагошки речник, психолошки речник, медицински речник итд. Дакле, не можемо, јер је неправилно, све речи стрпати у једну књигу. Значи треба се определити какав речник желимо
општи или специфични за одређено животно подручје. Но, ми још нисмо достигли тај ниво, морамо
ићи полако и сукцесивно.
е) Може ли наш знаковни бити рафиниранији? Ко-лико
да се приближи међународном знаковном изра-зу?
Гро наших гестова је показног типа или подражавајућег. Ми једноставно рукама показујемо радњу
или предмет, а да при том често заборављамо да из
тога извучемо бит радње или појма. Замера нам се да

Ова моја размишљања имају само један циљ а то је да
наш нови знаковни речник не буде реприза досадашњих речника и да се грешке не понављају, већ да крочимо два корака напред, јер нас прошлост учи како да
не чинимо више исте грешке, ако хоћемо да будемо
једнаки са земљама које су на овом пољу далеко одмакле од нас. Мислим да имамо снаге и знања да их сустигнемо, јер се на грешкама учимо. Треба бити само крајње објективан и разуман.
Проф. др Љубомир Савић

Заједнички пилот пројекат ФДС и ФКС
пројектом крене из Београда. Курс су, у оквиру овог
пилот пројекта, управо завршиле по два фармацеуткиње из београдских апотека: ''A-lek'', Голсвортијева 4 и
''ZU Orthoaid'', Устаничка 194.

Ф

Услови, које су полазнице морале да задовоље, су следећи: да желе да се оспособе за ову врсту комуникације,
да су редовни чланови Фармацеутског друштва Србије
и да имају лиценцу издату од Фармацеутске коморе
Србије.

армацеутско друштво Србије (ФДС) и Фармацеутска комора Србије (ФКС), у срадњи са
Савезом глувих и наглувих Србије (СГНС), спроводи пилот пројекат за територију Републике Србије
у вези оспособљавања фармацеута да комуницирају на
знаковном језику.

После завршеног курса и положеног испита, издаје се
диплома за преводиоца знаковног језика за глува лица и
потврда о познавању основа комуникације са глувима.

Према Закону о здравственој заштити, пацијент има
право да оствари здравствену заштиту на свом језику, и
за то је предвиђено ангажовање преводиоца од стране
здравствене установе. Међутим, у овим правилима изричито се не спомињу и права глувих и наглувих да комуницирају са представницима здравствених установа
на знаковном језику. Пројекат је због тога усмерен на то
да апотеке одреде по два своја фармацеута која би завршила обуку из области знања знаковног језика у оквиру специјалистичког курса Савеза глувих и наглувих
Србије, тако да би се таквој апотеци препознала оваква
врста услуге у обе смене (доступност здравствене
заштите).
Ради лакшег спровођења пројекта, одлучено је да се с

Обавезе полазника су да Фармацеутском друштву Србије и Фармацеутској комори Србије, буду доступни када је то потребно, што подразумева да им послодавац то
и омогући. Ради израде анализе и евалуације пројекта,
фармацеути који заврше овај курс мораће да воде евиденцију о обављању ове врсте услуга, и достављају извештаје ФдС и ФКС, шестомесечно.
Апотека мора да истакне на видном месту ову врсту
услуга и да назначи носиоце пројекта, као и да фармацеуте са завршеним курсом задржи у назначеној апотеци
најмање годину дана од завршетка курса.
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Реаговање СФГ поводом обједињења Знаковног језика
у Арапском региону

С

ружења у вези са глувима, представља насиље над споразумом УН и УНЕСКО, изјавама и другим документима, обухватајући и нову Повељу УН о правима особа
са инвалидитетом. Глуви сваке земље имају јединствено право да, ако је потребно, врше измене на својим локалним, обласним, народним и државним ЗЈ, као одговор на културне промене Тиме надзор развоја било којег ЗЈ мора да се препусти друштвеној групи где, и у којој се користи дотични ЗЈ.

ветска федерација глувих је показала забринутост због предузимања корака да се уједине знаковни језици у арапском региону. У том региону
постоје 22 земље, а још је много више староседелачких
језика те области.
Светска федерација глувих сматра да се овим нарушавају језичка права глувих те области, као и непожељно
уплитање у језичку разноликост. Одлуке у вези планирања језика као што су знаковни језици, увек треба да се
доносе у договору са заједницом језичких корисника, у
овом случају са глувима, и то на сличан начин као што и
говорници арапског језика којима он није матерњи не
треба да се уплићу у планове развоја арапског језика.
Делатности осмишљавања ЗЈ стога треба да се по свим
околностима препусте и изводе у сарадњи са државнонародним савезима глувих.

Сваки ЗЈ на свету, као и сваки говорни језик има своје
сопствено наслеђе, историјат, културу, обичаје и баштину, те би такви поступци рашчишћавања или стапања
били непоштовање свих ових основа живота заједнице
глувих. То би било кршење језичких људских и нарушавање културних права заједнице знаковног језика.
Са тим у вези СФГ позива на обустављање тока уједињавања. Уместо тога предлаже шире саветовање са глувима дате области, и одлучно препоручује сарадњу са
редовним чланицама СФГ. Више о овоме може да се види на линку СФГ.

У складу са обједињавањем Председништво СФГ жели
да одлучно изјави да је било какво насилно чишћење
или уједињење стапање знаковних језика, које изводи
било влада, било стручњаци у раду са глувима или уд-

ВАСЛИ подржало ставове СФГ

С

енглески, ЗЈ сваке од ових земаља, не само да се разликује по граматици и синтаксичној грађи реченице од
свога говорног језика, него су и сви подоста различити
и међусобно, као што је и код земаља бившег СССР-а,
које су делиле говорни руски. Дужност је тумачке струке да поштује начине на које су знаковни језици уврежени у културу, историју и наслеђе сваке земље, и остали блиски са староседелачким језицима у употреби.
Надаље ВАСЛИ у потпуности подржава придружну
повељу СФГ - ВАСЛИ која: признаје предност удружења глувих да осликају политички, културни и просветни развој својих земаља, обухвативши и ширење речника ЗЈ и наставних учила. Сматрају, такође, да речници ЗЈ
треба да се састављају и развијају у складу са јавним језичким начелима и да буду опис језичке употребе у природном окружењу. Не мислимо да су тумачи ЗЈ самим
тим и стручњаци на овом пољу, већ да треба да настоје
остварењу ближе сарадње и садејству са члановима заједнице глувих.
ВАСЛИ признаје да су изведена тек оскудна истраживања о ЗЈ у овој области, као и мало обуке тумача ЗЈ
језичким вештинама, извођењу поступака по плану, потом вештина и знања и метода, неопходних да се пруже
тумачке услуге високог квалитета, усредсређене на
староседелачке језике заједница глувих са којима раде.
По речима Лиз Скот Гибсон, председнице ВАСЛИ: “Били бисмо срећни када бисмо радили са СФГ и колегама
у арапском региону на било који начин, на којем
можемо да допринесемо повољном помаку напред.”

ветско удружење тумача знаковног језика
(ВАСЛИ) озбиљно подржава ставове СФГ у његовој забринутости око предузимању предложених корака на стапању знаковних језика у арапским областима.
Чланови ВАСЛИ-ја су свесни да многи тумачи ЗЈ нису и
рођени корисници староседелачких ЗЈ, ма како се успешно носили са стицањем знања и траженом тачношћу
говора. Они који уче други језик забринути су привидним недостатком знакова за дотичне говорне речи и
појмове, перманентно осећају да је суштински важан
обликовани стандардни речник и боре се са језичким
варијацијама, онако како говорници матерњег језика не
умеју. Јасне су им и тешкоће са којима се суочавају тумачи ЗЈ у преносу нових појмова и израза, при тумачењу на вишим нивоима или вестима на ТВ мрежама на
пример, па све до сналажења измишљањем новог знака.
С друге стране по ВАСЛИ искуству, покушаји језичких
одбора да вештачки створе и наметну стандардизован
ЗЈ по земљама широм света (нпр. Белгија, земље Балкана, Холандија), су довеле до отпора заједница глувих
и доживеле низ крахова. По нашем искуству, и рад на
стварању новог речника ЗЈ који је извођен без благотворних сазнања из истраживања ЗЈ, знаковне лингвистике
и раздвојено од заједнице глувих, ретко када успева.
И док у неким круговима постоје веровања да земље,
које деле заједнички говорни језик, деле исто тако и заједнички ЗЈ, ми знамо да то није случај. Премда Велика
Британија, САД и Република Ирска деле исти говорни
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Адам Коса изабран за члана Европског парламента

Адам Коса је постао члан Европског парламента! Чему
изненађење? Зар само зато што је он глув! Ако је библијски Адам први човек на земљи, онда је овај Мађар
Адам први глуви посланик у Европском парламенту.
Догодило се то 7. јула. Тако ће од сада па наредних пет
година у здању Европског парламента “одјекивати”
знаковни језик.
Европска унија глувих и Светска федерација глувих међу првима су упутиле своје најсрдачније честитке Адаму Коси, међународном активисти, члану Комисије за
правне послове Међународне спортске организације
глувих (CISS), уз једнодушну жељу да у Бриселу брани
интересе глувих лица.

Адам Коса

П

редседник Мађарског савеза глувих, Адам Коса
je освојио место у Европском парламенту пошто је његова странка ФИДЕСЗ обезбедила
56,37% гласова на националном нивоу у Мађарској. Са
тим процентом гласова, ФИДЕСЗ је освојио 14 места у
Европском парламенту, а Коса је био 12. на листи.

“Припала ми је велика част и привилегија да штитим
интересе не само глувих и свих особа са инвалидитетом, већ и целе нације у својству прве глуве особе и првог корисника знаковног језика који ће их заступати у
Европском парламенту”, каже овај глуви правник.

Хелга Стивенс по други пут у Белгијском парламенту

Х

елга Марија Августа Стивенс некадашња председница ЕУД, по други пут је изабрана за службовање у другом мандату у фламанском парламенту, у Белгији. Њена странка Н-ВА је остварила огроман успех на изборима, освајањем додатних десет
места (16 укупно). Хелга је добила невероватних 15.856
гласова, што је 12,71% од укупног броја гласова њене
странке у изборној јединици Исток-Фландрија. Захваљујући овом свом реизбору у фламанском МП, Хелга ће
аутоматски моћи да настави свој мандат у белгијском
Сенату као сенатор за заједнице.
Хелга, која је постала симбол за интеграцију особа са
инвалидитетом рођена је 9. августа 1968. године у
Сент-Трудеу, Белгија. Завршила је Основну школу за
специјално образовање на Краљевском институту за
глуве и говорне мане (дечије) у Хаселту. Уз подршку
школе и породице, она је међу првима била укључена у
систем инклузивног образовања и тако постала једно
од десеторо ђака које је на тај начин стекло основно и
средње образовање. По завршетку средње школе, уписује студије правних и хуманистичких наука. У оквиру
размене студената, једну годину (1987-1988.) проводи у
Сент-Луису, Мисури, САД. Тамо долази у контакт са
другим будућим глувим правницима. Године 1993. Хелга Стивенс постаје прва глува особа у Белгији са дипломом правника, стеченом на Католичком универзитету
Лувен. Но, њено школовање се ту не завршава. Она ода-

тле одлази на студије у Фулбрајт, на Калифорнијски
универзитет Беркли, где ће убрзо потом стећи звање магистра правних наука. Враћа се у Белгију и од 1994. ради као адвокат приправник у једној адвокатској канцеларији у Бриселу. Године 1996. озбиљно се ангажује у
раду Европске уније глувих (ЕУД). С тим што је у периоду од 2001. до 2005. године била њен извршни управник, а потом председник Управног одбора.
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ПОЛИТИЧКА КАРИЈЕРА
Хелга Стивенс је први пут учествовала на савезним изборима 1999. године на списку тзв. народњачке листе за
Сенат. Резултат са освојених скоро 10.000 гласова за једног новајлију био је ван свих очекивања. На савезним
изборима 2003. а потом и фламанским 2004. године,
Хелге Стивенс је важила за фигуру број једна. За посланика у Фламанском парламенту изабрана је 13. јуна
2004. године, и тада се у ову институцију по први пут
уводи фламански знаковни језик. Услуге тумачке службе су примењене и на изборима од 8. октобра 2006. Године. Хелга је тада поново изабрана за одборника у Генту. Од јуна 2007. она је у Комитету за опште послове. У
својству представника Фламанског парламента у Сенату, она је на изборима у јуну 2009. била лидер странке из
фламанске провинције Источна Фландрија и била
поно-во изабрана.
Хелга Стивенс

К

Глува парламентарка

ао што је већини можда већ познато, Хелен Јармер, председник Аустријског савеза глувих,
прва је глува особа члан Аустријског парламента. Хелен је 10. јула имала свој први скупштински дан,
којим је председавала Барбара Прамер, председник
Парламента Аустрије. Том приликом, Хелен је одржала
свој први говор, уз помоћ преводиоца који је преводио
са знаковног на орални говор.
За заједницу глувих, навешћемо најважније и најзанимљивије фрагменте из Хелениног инаугурационог говора.
“Господо председници, господо министри, чланови
овог високог законодавног тела, цењене колеге,
уважени представници и драге колеге, чланови
аустријске инва-лидске заједнице. Ви сви знате да сам
ја глува, и то је разлог зашто наспрам мене седи
преводилац знаковног језика. Он је моја друга уста и
моје друге уши. Сврха његовог тумачења је да,
захваљујући њему, свако од нас данас може да наступи
и разуме један другог на један непосредан начин, без
баријера.

Хелен Јермен

шег парламента. Желела бих посебно да се захвалим
председнику моје Зелене странке и председници
Парла-мента, као и Председништву и парламентарном
особ-љу. Хвала. [Аплауз]

Што се тиче мог имена, ви већ знате како се ја зовем.
Али ово је моје знаковно име (и начини кретњу руком
која показује дугу косу - “Хелен”). Знаковна имена су
ка-рактеристична само за свет глувих, и немају никакве
везе са правим именима. Она у себи садрже неке личне
карактеристике одређене особе.

Ово што овде видите је демонстрација посебних
потреба глувих особа. Постоји врло много, да тако
кажем, врста инвалидности. Глувоћа је је-дна од њих.
Хтела бих да искористим ову прили-ку и да се захвалим
ОРФ што је пристао да од данас врши телевизијски
пренос скупштине. На тај начин, глуве особе ће моћи да
прате парламе-нтарне дебате седећи у својим домовима
и клу-бовима, а глуви посланик ће моћи да из своје
скуп-штинске клупе активно прати и учествује у дискусијама.

Данас је врло важан дан не само за нас из заједнице
глувих, већ и за ово високо законодавно тело, јер данас у
њему имамо прво појављивање два тумача знаковног
језика. То је зато да би десет хиљада глувих лица и корисника знаковног језика могли да прате рад овог на-
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осталих особа са инвалидитетом. Све оне су ми врло
блиске и драге, без обзира на то да ли је неко глув или
слеп, користи инвалидска колица или је старија особа
са смањеном покретљивошћу, укључујући мулти-телесне или сензорне инвалиде. Њихове потребе и
проблеми врло добро су ми познати, али у овом
контексту овде (у парламенту), верујте ми, још су
важнији, стога мора-мо удруженим снагама покушати
да креирамо поли-тику која обавезује и која се
примењује, речју, да изгра-димо писана правила која
неће бити само мртва слова на папиру. Ми их морамо
учинити таквим да она пру - жају и гарантују
инвалидима могућност да живе и уче-ствују у
друштвеној заједници на равноправним осно-вама са
другима.

Хтела бих нешто да вам кажем и о природи зна-ковног
језика. Многи људи су у заблуди у вези пој-ма знаковни
ј е з и к , ј е р ка д а ч у ј у р еч “ Ö s t e r r e i c h - i s c h e
Gebärdensprache” (аустријски знаковни језик) погрешно схвате да је знаковни исто што и међународни
језик. Међутим, није тако. Постоје различити знако-вни
језици у различитим земљама, па чак и регионална
наречја - дијалекти тих знаковних језика.
Можда сте се некад запитали како све то функциони-ше
у свакодневном животу. Дозволите ми да вам по-кажем
на једном пластичном примеру. У аустријском
знаковном језику у употреби је овај знак за “хвала”
[показује]. Можете покушати да га покажете заједно са
мном. А ево како је у кинеском знаковном језику “хвала” [показује]. То произлази из њихове културе. Такође,
ево примера за дијалекталне варијације: У штајерском
наречју, ово је знак за глагол “радити” [показује]. У Тиролу, знак за тај исти глагол је сасвим другачији [показује]. Тако да ми који користимо знаковни језик знамо
да разазнајемо концепте различитих дијалеката. Ту је и
амерички знаковни језик, који слови за “светски је-зик”
глувих, аналогно и на начин као што енглески го-ворни
језик функционише као светски језик.

За разлику од мојих колега из странке, ја примећујем, ја
осећам на сопственој кожи бројне проблеме са којима
се суочавају инвалиди у свакодневном животу. Настојаћу да скренем вашу пажњу на њих не би ли се
озбиљно позабавили њиховим решавањем. Не могу да
се начудим како се још увек недовољно чини на пољу
уклањања ба-ријера у најширем смислу те речи, а још
више објашње-њима зашто се то не чини. На пример,
Министарство унутрашњих послова каже да се
одређена бирачка мес-та не могу адаптирати за
кориснике инвалидских коли-ца и теже покретљиве
људе, јер су школске зграде, које се користе за ту сврху,
старе грађевине које се не могу преуредити тако да се
уклоне архитектонске барије-ре. Читала сам о још
једном, још очитијем примеру ди-скриминације:
Постоје школе за које је дата препорука да се настава у
њима изводи на аустријском знаковном језику, али
пракса је сасвим другачија, јер учитељи дају себи
сувише за право да глуву децу уче оралном мето-дом,
без употребе руку, што је природно право глувих. Ја сам
учитељ сам себи. Да, добро сте чули. Глуви могу бити
учитељи.

Позивам вас на малу вежбу у којој ћете покушати да
покажете неколико знакова заједно са мном. Хајде да
пробамо! “Парламент” [показује] овај знак се засни-ва
на начину како су седишта овде распоређена мислим
како ми сада седимо. “Abgeordnete”. [пауза] Како бис-те
другачије могли да протумачили овај знак? [пока-зује].
Она превуче руку преко стола
најлогичније је
“Abgeordnete”. Ево сад и нешто теже: “Behindertengleichstellungsgesetz” [показује]. Мислим да је ово важан знак, посебно за све нас. Он показује Закон о равноправности инвалида.
Можда размишљате о томе како ћете да радите заје-дно
са мном. Ја сам глува. Ја не чујем ништа. Ја ства-рно не
чујем ништа, па вам неће помоћи викање. Нећу моћи
чути. Све што је потребно, јесте да стојите ис-пред мене
и говорити јасно, ни претерано гласно, ни преспоро.
Наше очи нека буду ти путокази који ће нам усмеравати
разговор. То је врло важно за мене. Како можете
ступити у контакт са мном? - Помоћу СМС порука,
путем е-поште или редовне поште, а можете ме и
назвати на фиксни телефон. Имам тумача за ту прилику,
који преводи баш као што то овај ради овде сада. Све је
врло просто и једноставно. И све са циљем да могу да
комуницирам са вама. [аплауз]

Инвалиди морају сами да одреде који су то неопходни
конкретни кораци које треба предузети. Људи који желе
нешто да промене и донесу промене на овом под-ручју они који би желели да виде наше друштво једног дана
без баријера - треба да изграде стратегију како до тога
стићи.
У закључку, желим рећи још и то како сам спремна и вољна да заједно са вама трагам и изнађем начин који ће
резултирати законима и политиком који ће имати револуционарни карактер за живот особа са инвалидитетом! У Аустрији има 1,6 милиона инвалида, и сад нам
је дата шанса да учинимо промене о којима смо годинама само маштали. Не губимо из вида чињеницу да
ће донете одлуке имати далекосежне последице на наше животе, али и животе наше деце, и генерације које
долазе.

Знам да имам лошу навику да пребрзо означавам, зато
морам почети да учим да правим понекад и паузе. Сада
хоћу нешто више да кажем о граматичкој структури
Osterreichische Gebardensprache (аустријског знаковног језика) и знаковног језика уопште. Аустријски знаковни језик има аутономну граматичку структуру.
Сваки знак одговара једној речи или неколицини речи.
Сличан је кинеском језику. У кинеском постоје писани
симболи, иза којих стоје речи. То је разлог зашто је мом
тумачу знаковног језика обично потребно неко додатно време у случају када одговарам на питања.

И на крају, молим вас, дозволите ми да направим малу
алузију на тренутну економску кризу. Сећам се да је
бивши канцелар Волфганг Шисел једном приликом рекао да политика не може да ствара нова радна места.
Видите, он није био у праву. Чињеница да су данас овде
радили тумачи знаковног језика, то демантује и доказује управо супротно.

Ја јесам глува, али сам на неки начин и портпарол свих
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Д

Рекреирали смо се и вежбали на свим справама у отвореној теретани која се налази у лепо уређеном парку поред плаже. Разгледали смо и куповали на пијаци поред
кампа, која ради само средом.
Посетили смо заједнички клуб којег поред слепих и
глувих користе и инвалиди других категорија. Задњег
дана фестивала, у суботу после вечере, на централном
делу кампа организовано је свечано вече. Домаћин се уз
пригодан говор захвалио свим учесницима фестивала,
да би потом поделио захвалнице. Настало је весеље. На
заједничку иницијативу нас и кореографа Марка
Марјанушића, уз помоћ нашег хармоникаша заиграли
смо Српско коло. У почетку смо били сами, да би
постепено почели да се укључују и други учесници,
тако да се створило коло које је обухватило целу
дворану. Играли смо и турске народне игре уз пратњу
њиховог оркестра, и тако се уз игру и весеље наставило
до касних сати.
На крају бисмо желели да се посебно захвалимо граду
Суботици и Министарству рада и социјалне политике
на новчаној помоћи, којом су нам омогућили одлазак на
фестивал у Истанбул, као и домаћинима који су нас
срдачно дочекали и угостили.

руги балкански фестивал фолклора, модерних
игара и пантомиме одржан је у Истамбулу, Турска, од 25. до 31. маја 2009. године. На фестивалу
су учествовали представници КУД глувих и наглувих
из осам држава: Македоније, Бугарске, Русије, Украјине, Киргистана, Узбекистана, Србије и Турске.
Фестивал није био такмичарског већ ревијалног типа.
Представници свих држава наступали су са својим изворним уметничким програмом којим се дочаравао фолклор и обичаји земље из које долазе. Србију су представљали КУД “Боса Миличевић” из Суботице са сплетом буњевачких, момачких и мађарских игара, док је
наш други представник, плесни дуо из Параћина наступио са више модерних игара.
За наступ смо добили похвале од еминентних кореографа, директора школе уметности из Истамбула као и глувих и чујућих појединаца. Поред учешћа у програму,
домаћини су за све учеснике обезбедили богат програм
са обиласком историјских споменика као што су Плава
џамија (Аја Софија), археолошка открића пре и после
нове ере итд. Обишли смо парк са макетама познатих
грађевина, возили се бродом по Босфорском мореузу и
прошли испод чувеног моста који спаја европски и азијски део Истамбула. Били смо у Капали чаршији (пијаца), где смо разгледали и помало куповали одећу, обућу
и разне сувенире. Камп, у коме смо одсели, налази се на
око 200 метара од мора. Ту смо се купали, сунчали, дружили и разговарали са другим учесницима фестивала.

Папуга Љубомир, председник МОГН Суботица
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Плесни дуо из Параћина

Р

тања професорка није могла да одговори обзиром да
није имала информације о члановима породице у којој
су глуви били жртве или насилници. Открио сам да у
овом поднебљу има доста родитеља алкохоличара (углавном очеви) који малтретирају своју глуву децу и стога доста њих бежи од куће, удајом или на други начин.

адо се одазивајући позиву Савеза глувих и наглувих Републике Српске на “Први форум младих
Републике Српске”, како би се пренелo искуство
и знање којe поседују млади Србије, Омладинска секција глувих и наглувих Србије је послала своја два делегaта, Михаила Гордића, председника из Београда и
Ђорђа Станојковића, члана ОСГНС из Ниша.

На предавању о oрганизацији рада Савеза и улози младих Дубравка Остојић је причала о проблемима оснивања и покушаја да се “оживи” рад са младима, замоливши притом да би и сами млади требали да помогну.
Уследила је велика дискусија уз расправу међу младима
јер се показало да ни једна организација у Републици
Српској не подржава омладину. По речима младих, они
немају искуства, нити мотива и воље за то, обзиром да
су за њих препрека старији чланови који забрањују да
се они удруже са младима из других региона, тачније
младима из Федерације, пре свега Омладинском организацијом из Сарајева која има доста младих и програме за те акције. Госпођа Остојић је напоменула да ће
Небојша Варва, председник СГН БиХ обновити Спортски савез како би створили репрезентацију на нивоу Босне и Хрцеговине.

Првог дана, рада форума, који је одржан у новој згради
Дома инвалида Савеза инвалида Републике Српске, гђа Дуравка Остојић, председница СГН РС свечано је
отворила форум пожелевши добродошлицу младим
учесницима из Мостара, Бијељине, Тузле, Модриче,
Србије и Бања Луке. Затим је следило предавање на
тему, “Зависност, насиље у породици и алкохолизам”
који је одржала професорка психологоје Виолета Рожић.
Предавање, како спречити насиље у кругу породице
било је интересантно и занимљиво, али на жалост многи међу нама због неквалитетног превођењa исто нису
могли да прате. Касније смо сазнали да је госпођица
која нам је преводила била новајлија и, ово је у неку
руку било њено ватрено крштење. Такође, на нека пи-

Ђорђе Станојковић и ја, као представници Србије покушали смо да објаснимо да је нормално да пратимо старије чланове који су на водећим функцијама и да свака
спортска или културна манифестација не треба да се
разликује по томе из ког града или места глуви долазе.
Такође не можемо људе да дискриминишемо по старости, вери и полу него да се уздамо у њихову квалитетност, образовање и вредан рад што се најбоље показало
у Србији приликом организовања Европског омладинског кампа 2008. године. Ђорђе је навео да у његовој матичној нишкој организацији у фолклорној секцији има
глувих, наглувих и чујућих, и да то даје неки стимуланс
целој екипи.

Дружење уз забаву у клубу

Учесници форума упознати су са председницима Савез
глувих и наглувих Босне и Херцеговине, Спортског
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савеза глувих БИХ и Савеза за културу глувих РС. Они
су одржали кратке говоре, везане за циљеве и жеље у
раду са младима, подвукавши притом да млади буду
мало активнији и да треба да заслуже позиве за репрезентацију...

SGNSCG

Педесети рођендан Европског
суда за људска права

У

Председник Културно-уметничког друштва РС поставио је учесницима задатак да се договоре где би желели
да учествују, и којим спортским или друштвеним радом
да се баве. Девојке су биле заинтересоване за културне
манифестације док су момци за то били незаинтересовани, дајући предност спортским активностима. Ја сам
им скренуо пажњу да је добро имати спортску рекреацију али да не могу своју будућност градити само на
спорту. За бољитак живота треба мало да се позабавимо
и социјалим питањима која нису повољна за нас, признавањем знаковног језика Уставом РС и БИХ, да мисле
боље на будућност своје деце, што значи да активност
мора бити усмерена и, према култури, спорту и политици.

случају да сматра да су му повређена права,
сваки од 800 милиона грађана из 47 земаља,
оснивача Европског суда за људска права, може
да се обрати Суду, чије је седиште у Стразбуру., а који
ове године обележава педесету годишњицу оснивања.
Судије су први пут заседале у Стразбуру 23. фебруара
1959. године.
Суд је, иначе судска институција Савета Европе за заштиту права и слобода, гарантованих Европском конвенцијом о људским правима, донете 1950. године.

Судски спор у Немачкој
у вези конвенције УН

Форум је посетила Национална телевизијска екипа,
која је интервјуисала неке учеснике. Ја сам им пренео
јаку подршку, уз жељу за бољу сарадњу са омладином
из Босне, да нас већина не дискриминише већ да нам
помогне на увођењу знаковног језика у устав БИХ,
чиме би и глуви на комуникативном нивоу или равноправни са осталим грађанима.

П

о први пут је у Немачкој започет судски спор
који је у вези са Конвенцијом УН о правима
ОСИ, а коју је Немачка ратификовала у марту
2009. године.

По плану била је заједничка шетња градом до Удружења глувих и наглувих регије Бања Лука, али падала је
киша те смо морали џипом. У клубу је било доста особа
за које је приређена забава са избором мис и мистера вечери и мис и мистера шарма. Ђорђе је учествовао и освојио друго место у избору за мистера шарма. Аплауз и
браво за Ђорђа...!

Тужилац је жена која је живела филозофијом самосталног живота уз помоћ свог персоналног асистента цео
живот.
Град Хамбург јој сада негира примања на име трошкова
за персоналног асистента и уместо тога хоће да јој плати само трошкове за медицинску помоћ у кући. Правна
основа је закон који пориче амбулантни третман у случају смештања особе са инвалидитетом у Дом за трајни
смештај. Тужиља сматра да ово значи кршење члана 19.
Конвенције УН, којим се гарантује самостални живот у
заједници. У члану се, такође, каже да особе са инвалидитетом имају могућност да изаберу своје место становања, где и са ким ће живети на једнаким основама са
другима, као и да нису обавезни да живе у посебним
животним аранжманима.

За други дан учешћа, планови су доста измењени, пре
подне смо имали одмор те смо искористили прилику да
у клубу учествујемо у појединачном такмичењу у пикаду. Ја сам испао, а Ђорђе је догурао до финала где га је
зауставио домаћи такмичар. После предјела отишли
смо у обилазак града, било нам је предивно и волели бисмо да се исто понови.
Захваљујући Савезу глувих и наглувих Републике Српске дошао сам на идеју да наша омладина сличан форум
организује на нивоу Србије, а касније што је много битно и на нивоу Балкана, што би учврстило сарадњу младих ширег региона. Надам се да ћемо као и до сада добити неограничену подршку од Савеза глувих и наглувих Србије и других организација, чиме бисмо још
више ујединили глуву омладину на нивоу Републике
Срије.

Град Хамбург тврди да Конвенција није неки виши закон. Додатно, персонална асистенција није потребна у
овом случају као избегавање сегрегације јер, на крају
крајева, Дом за трајни смештај је одговарајући дом.
Сасвим супротног су мишљења правни заступници тужиље, који изјављују да смештај у дом противно вољи
особе која се у њега смешта представља порицање слободе избора.

Такође, у име Омладинске секције СГНС посебно захваљујем Градској организацији глувих и наглувих Ниша и њеном председнику Милосаву Јовановићу што су
подржали и помогли надокнаду путних трошкова за
свог члана Ђорђе Станојковић, на релацији од Ниша до
Београда и назад, које ја нисам предвидео.

Епилог се чека на суду.

Михаило Гордић,
председник Омладинске секције СГНС
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З

акон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ступио је на снагу 23. маја ове године.

радном односу нити је на други начин остварила право
на рад, спремна да ради или прихвати професионалну
рехабилитацију ради запошљавања и активно тражи запослење и води се на евиденцији незапослених лица код
организације надлежне за послове запошљавања. По
члану 24. Обавеза запошљавања, у смислу овог Закона,
јесте обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених и да има у радном односу одређен број особа са
инвалидитетом; Послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом; Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две
особе са инвалидитетом, и на сваких наредних започетих
50 запослених по једну особу са инвалидитетом.

У основној одредби, овим Законом се уређују: подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радних способности; професионална рехабилитација; обавеза запошљавања особа са
инвалидитетом; услови за оснивање и обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом и других посебних облика запошљавања и радно ангажовања особа
са инвалидитетом, као и друга питања значајна за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом.

Ово мало одредби, које смо пренели из закона чисто ради
информисања наших чланова, без жеље је да нешто хвалимо или критикујемо. Међутим, наше лоше искуство са
властитим заштитним радним организацијама које смо
имали у не тако давној прошлости даје нам за право да на
то скептички гледамо. Истина, закон овакав какав је на
папиру даје оптималну наду за боље сутра, међутим пракса коју смо и сами искусили показује сасвим другу слику. По члану 36. овог Закона: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, привредно друштво, удружење особа са инвалидитетом, или друго правно или физичко лице, у циљу отварања нових радних места и запошљавања особа са инвалидитетом. Питање је,
ако удружења особа са инвалидитетом могу да оснују
такво предузеће, зашто им се онда и не врате она која су
већ раније сами основали!???

Закон се заснива на следећим начелима:
1. Поштовање људских права и достојанства особа са
инвалидитетом.
2. Укљученост особа са инвалидитетеом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи у складу
са професионалним способностима.
3. Подстицања запослености особа са инвалидитетом
на одговарајућим радним местима и одговарајућим
условима рада.
4. Забране дискриминације особа са инвалидитетом у
скаду са законом.
5. Једнаких права и обавеза.
6. Родне равноправности особа са инвалидитетом.
У смислу овог Закона, особа са инвалидитетом је лице
са трајним последицама телесног, сензорног, менталног или друштвеног оштећења или болести које се не
могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, које се суочава са социјалним и другим ограничењима од утицаја на радну способност и могућност
запослења и које нема могућности или има смањење
могућности да се, под равноправним условима, укључи
на тжиште рада и конкурише за запошљавање са другим лицима.

Учесници трибине

У складу са овим Законом, незапослена особа са инвалидитетом је лице од 15 до 65 година живота, која није у
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Законодавство

SGNSCG

Усвојен Закон о удружењима

П

осле вишегодишњег натезања представника
удружења грађана и Министарства за државну
управу и локалну самоуправу, Скупштина Републике Србије је напокон недавно усвојила нови Закон о удружењима, који ступа на снагу у октобру 2009.
године.

органа удружења неопходна је само Оснивачка скупштина, док о осталим телима одлучују чланови у складу са статутом. Закон први пут уређује статус и деловање страних удружења, односно њихова права и
обавезе изједначавају се са домаћим. О забрани рада удружења одлучиваће само Уставни суд.

По овом Закону, удружења грађана имају рок од 18 месеци да се пререгиструју, а они који то не учине биће
избрисани из регистра. Значајна новина закона, који је у
потпуности усаглашен са европским конвенцијама и
стандардима је и да уместо досадашњих 10, за оснивање удружења потребно је само троје истомишљеника
или правних лица, од којих један треба да има пребивалиште у Србији. Оснивач може да буде и малолетник,
старији од 14 година, али уз сагласност старатеља. Од

Први задатак наших организација данас је да кроз пререгистрацију ускладе своје статуте са одредбама овог
Закона, како би обезбедиле свој даљи рад. Било би добро да се притом обрати пажња на постојеће конвенције
и стандарде о правима особа са инвалидитетом, како би
чланови себи обезбедили пуну партиципацију у органима организације коју су основали за своје потребе и
због којих уједно она и постоји.

Скупштина Републике Србије
усвојила Конвенцију

Међународни дан
особа са инвалидитетом
3. децембар 2009.

Н

ародна Скупштина Републике Србије је у петак, 29. маја 2009. године на својој 6-тој седници ратификовала Конвенцију УН о правима
особа са инвалидитетом и Опциони протокол. Србија је
тако постала 52 држава која је ратификовала Конвенцију и 31 држава која је ратификовала Опциони протокол.

Т

ема овогодишњег обележавања Дана особа са
инвалидитетом јесте: “Реализација Миленијумских развојних циљева за све: Оснаживање особа са инвалидитетом и њихових организација широм
света”.
Годишње обележавање Дана особа са инвалидитетом 3.
децембра има за циљ промовисање разумевања питања
инвалидности и мобилисање подршке за достојанство
и бољи живот особа са инвалидитетом.

За нас, глуве и наглуве као и остале инвалиде у нашој
земљи ово је историјски догађај јер је Конвенција први
међународни правно обавезујући документ о правима
особа са инвалидитетеом којим се наша држава обавезала да ће осигурати пуно остваривање свих људских
права и основних слобода и обезбедити консултације и
активно учешће особа са инвалидитетом у том процесу.

Ради се, такође, на подизању свести о томе које су добити од интеграције особа са инвалидитетом у све аспекте политичког, друштвеног, економског и културног
живота у њиховим заједницама.

Превод Конвенције подељен је члановима у прилогу
часописа “Свет глувих” бр. 6. и како смо у том броју
навели на насловној страни: Конвенција о правима
ОСИ не ствара нова права за инвалиде већ дефинише
механизме за њихово равноправно уживање општих
грађанских, политичких, економских, социјалних и
кул-турних права.

Тема овогодишњег Дана особа са инвалидитетом заснива се на циљу пуног и једнаког уживања људских
права и учешће у друштву особа са инвалидитетом, усвојених у Светском програму акције, усвојеном на Генералној скупштини УН још далеке 1982. године.

Услуге за глуве и наглуве у апотекама
Глуви и наглуви пацијенти у два београдске апотеке “Алек” у Голсвортијевој број 4 и здравственој установи
“Ортоаид” у Устаничкој улици број 194, могу од обучених апотекара да добију све информације које се односе на
лекове. Дубравка Урошев, представница Фармацеутског друштва Србије и Фармацеутске коморе Србије, изјавила
је да су четири апотекарке из Београда, у Врднику од 22. до 29. јуна завршиле курс знаковног језика, који је
организовао Савез глувих и наглувих Србије.
“Планирамо да следећим курсом буду обухваћени апотекари и из других градова Србије, јер глувих и наглуви
пацијенти, на основу закона о здравственој заштити, имају право да остваре комуникацију и у апотекама”, казала је
Урошев”.
С.Б. “Глас јавности”
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Женска права

Жене са инвалидитетом се суочавају са препрекама и дискриминацијом у друштву чешће од мушкараца са инвалидитетом. Европски форум ОСИ је покренуо питање родне равноправности и поставио га као приоритет у постизању специфичних циљева и промене у животима преко 25 милиона жена са инвалидитетом у Европи. “Disabilitiy Voice” је објавио интервју са Гунта Анчом, чланицом Комитета и представницом ЕДФ у Одбору директора
Европског женског лобија.
Disability Voice: Шта ЕДФ ради на унапређењу живота
жена са инвалидитетом?
Гунта Анча: Једна од тренутних брига је продужетак
материнског одсуства за жене са инвалидитетом, али
такође истичемо комплексну и осетљиву ситуацију у
нашој групи у вези са недостатком заштите у области
усвајања и хранитељства деце са инвалидитетом. Тако
стремљење ка једнаким правима и могућностима жена
са инвалидитетом јесте приоритет Европског форума
ОСИ већ дуже време. Жене су основале свој комитет
који подржава рад ЕДФ-а у раду на питању родне
једнакости. Наш женски комитет омогућава ЕДФ-у да
се инвалидска питања укључују у политику једнакости
и изради мера за спровођење инвалидске политике у
домену родне једнакости. Наше активно укључење у
Европски женски лоби такође омогућава већу подршку
ЕДФ-у.

ради правилног развоја породичног живота. Већину времена, материнство доводи жене са инвалидитетом у
ситуацију посебне зависности од треће особе, како би
обавила све активности и бринула о детету: оне се често
осећају у запостављеном положају због чињенице да
има недостају адекватни сервиси и подршка. Шта више, постојећи социјални сервиси, као што су они за
планирање породице или пренаталну бригу, нису увек
приступачни за њих као за остале жене, што због предрасуда, што због физичке неприступачности и то резултира недостатком ваљаних информација. Ове ситуације
говоре у прилог дужем времену за прилагођавање жена
са инвалидитетом на нову ситуацију. Како популација
Европске Уније стари, сваки напор треба учинити да би
се променила стопа наталитета и изградило друштво
привлачно за породице. То је један од највећих задатака
у Директиви за материнско одсуство, коју је предложила Европска комисија 2008. године. Ова Директива би,
такође, требала да обезбеди једнак третман за сваку будућу мајку, без обзира у којој земљи живи, да ли има инвалидитет или не. Важно је да ова Директива треба да
буде флексибилна што је могуће више, јер само на такав
начин може да обезбеди подршку свакој породици, укључујући и оној са децом или родитељима са инвалидитетом.

DV: Које би било адекватно трајање материнског одсуства?
ГА: Комисија је предложила повећање минималног броја недеља за материнско одсуство са 14 на 20 недеља.
Притом, ЕДФ сугерише да државе чланице ЕУ треба да
обезбеде додатно плаћено одсуство у случају, на пример, рођења детета са инвалидитетом. Трајање додатног одсуства треба да буде пропорционално, и да омогући остваривање посебних потреба мајке и/или детета. У пракси ЕДФ тражи континуитет у периоду материнског одсуства од најмање 24 недеље, које ће бити
плаћене а односиће се на време пре и након порођаја.
DV: Зашто је жанама са инвалидитетом потребно дуже
време прилагођавања?
ГА: Понекад се материнство одвија у комплекснијем
окружењу, као што је случај са усвајањем или хранитељством деце са инвалидитетом, или у случају жена са
инвалидитетом. Ниједна од ових околности није обухваћена у Европској Унији, а то треба да се разматра као
тешка ситуација на исти начин као и она код вишеструког порођаја, ране дечије смрти, дечије хоспитализације при рођењу. У свим тим ситуацијама мајци и детету
треба више времена за прилагођавање новој ситуацији,
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Одсуство са рада ради посебне неге детета
У члану 5. који се односи на глуво и наглуво дете даље
стоји:

ноге запослене мајке са глувим дететом не
знају да постоји Правилник којим се утврђују
услови, поступак и начин остваривања права
на одсуство са рада са половином пуног радног времена
ради посебне неге детета који је ојављен у “Службеном
гласнику РС” бр. 1/2002 од 14.1.2002. године.

1. Глуво дете јесте оно код кога је оштећење слуха преко
80 децибела и које и поред слушног апарата не може у
целини да перцепира вербални говор.
2. Теже наглуво дете јесте дете са тежим губитком слуха
(линеарна и селективна редукција) од 60 до 80 децибела на бољем уву и чији је развој гласовног говора
значајно ометен.
3. Са тежим губитком слуха јесте оно дете које има оштећење слуха од 60 до 80 децибела на бољем уву, а које
је пре оштећења слуха, углавном развило свој гласовни говор. Ово дете са слушним апаратом може да прима говор, што омогућава спровођење одговарајуће рехабилитације.

У члану 2. тог Правилника стоји: Родитељ, односно усвојилац, хранитељ или старатељ детета млађег од пет
година, коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има
право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета,одсуствује са рада или да ради са
половином од пуног радног времена ради посебне неге
детета, у складу са законом.

Право на одсуство са рада или рад са половином пуног
радног времена утврђује орган надлежан за решавање о
правима из области друштвене бриге о деци, на основу
захтева, у складу са законом. Све остало везано за овај
предмет решава се на нивоу надлежних комисија и министарству надлежном за социјална питања.

Тежак степен психофизичке ометеностиу смислу овог
Правилника постоји ако је дете телесно инвалидно, слепо, глуво, односно наглуво, умерено, тешко или дубоко
ментално ометено, дете са первазивним развојним
поремећајем и дете које је вишеструко ометено.

Оглувео звонећи 25 година

Г

рад Баркер је широм света познат по својој 25
година дугој традицији да има развијену институцију уличних оглашивача-звонара. Они су запослени од стране локалних власти да усмено саопштавају информације од јавног значаја по улицама, трговима и другим јавним местима. И мада је овај вид јавног
информисања први пут коришћен у средњем веку, он се
сачувао до данашњег дана. Улични оглашивачи буквално вичу дата сапштења на јавним местима, а звук звона
привлачи и позива на пажњу. Ти људи су гласни, изузетно гласни. За Daily Telegraph причам са звонарем Хари
Дејвидсоном о томе колико је бука, коју производе њихови гласови и звук звона, опасна за њихове бубне опне.
“Да много утиче, у то више нема нимало сумње. Наш
колега, ветеран Крис Џекман је оглувео након 25 година
верног службовања као звонар. Једном приликом ми је
испричао: “Када сам једанпут, по савету управника,
урадио тест глувоће, регистровано ми је 118 децибела.
Слух на мом десном уху је почео да слаби некако у
време кад ми је било 10 година службовања, јер сам
нон-стоп звонио држећи звоно у својој десној руци. То
се врло пос-тепено одвијало, тако да у почетку нисам
ништа ни примећивао, али кад сам почео да се
напрежем не би ли чуо шта ме људи питају и када сам
тон телевизора од-вијао до даске, схватио сам да је враг
однео шалу и да морам нешто предузети да не би
потпуно оглувео.”
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Децибел - степен оштећења слуха
и како га измерити
Закон о пензијском и инвалидском осигурању са читавим низом својих измена и допуна, као и бројни пратећи документи, утврђује степен оштећења слуха за испуњавање пензијских услова. У члану 58 тачка б) 13 текстативно је
утврђено да је то 70 децибела (dB), односно 95% по по Фаулер Сабинеовој (Fowler Sabine) скали.
глувом ученицом, да би јој омогућио да чује изумео је
телефон. Временом створена је велика компанија Бел и
Волта Биро. Јединица звучних треперења по њему у
науци је названа Бел. Како се користи само њен десе-ти
део, деци, то се читава јединица звука зове децибел, и
пише латиницом мало д (деци) и велико Б (Бел). Дак-ле,
Децибел је јединица јачине звука и обележава се са dB.

МНОГЕ НЕПОЗНАНИЦЕ
Када глува особа прочита једну овакву законску одредбу, која за њега животну егзистенцију значи, а поготову кад се у загради стави и шифра 4,1 или 4,3 и слично, прво се запита шта све то значи, јер не разуме читав
низ речи које су у том закону, преточене о његовом решењу о пензији, а да притом не зна шта значе.

Одговор на друго питање: шта значи број испред dB,
нпр. 91,71 итд. је нешто компликованије и треба најпре
објаснити шта је аудиометар, а шта аудиограм?

Да бисмо нашим члановима донекле објаснили и протумачили шта зо значи, замолили смо професора др
Љу-бомира Савића, некадашњег декана
дефектолошког фа-култета (данас у пензији), да нам на
једноставан начин објасни шта то значи.

Аудиометар је електроакустички апарат за испитивање
опсега и јачине слуха једне личности. Он пушта сталну,
исту јачину звука на разним фреквенцијама и лице које
се испитује одговара да ли чује или не чује ту јачину
звука која му се пушта. Тамо где је та јачина крајње
чујна, она се бележи на аудиограму и то је праг акустичке дражи. Према томе, аудиограм је графички
приказ стања слуха који се добија субјективним
одговорима на минималну јачину слушне дражи на том
уву.

КЉУЧНИ ДОКУМЕНТ
Основни документ, на основу кога су готово све земље
донеле своје посебне прописе jе “Међународна класификација оштећења, инвалидности и хенди-кепа” које
је донела “Светска здравствена организација” 1986.
године, а које су после све европске државе усво-јиле и
адаптирале према својим могућностима и еконо-мским
условима. Члан 58. ове класификације гласи:

На аудиограму се налазе усправне (вертикалне) линије,
и положене (хоризонталне) линије. Усправне линије
показују херцну вредност (Hz), а положене линије
показују децибелску вредност, и она је различита од
једне до друге јачине тона. Вредност тих пресечних
тачака је обрачунат од стране двојице физичара Фаулера и Сабинеа и зове се Фовлер-Сабинеова (Fowler-Sabi-

Оштећење слушне осетљивости дели се на:
tТотално оштећење слуха, шифра 4,0
tВрло тешко оштећење слуха, преко 91 dB, шифра 4,1
tТешко оштећење слуха од 71 до 91 dB, шифра 4,2
tУмерено тешко оштећење слуха од 41 до 70 dB,
шифра 4,3
tУмерено оштећење слуха од 41 до 55 dB, шифра 4,4
tБлаго оштећењље слуха од 26 до 40 dB, шифра 4,5
У овој класификацији за многе чланове овде има више
непознаница: прво, шта је dB; и друго, шта значи број
91. 71. 55. итд.
Одговор на прво питање: шта значе слова dB (мало д а
велико Б, латиницом) ?
Бел је мерна јединица за јачину, снагу, енергију, између
два треперења звука. Јачина звука је добила назив по
шкотском научнику Александру Грајам Белу (18471927.) који се 1897. године преселио у Америку, у град
Бостон, и ту отворио школу за спремање наставника за
глуве и уз њу техничку лабораторију за производњу разних електроакустичних уређаја, као што су фотофон,
грамофон, аудиометар итд. Како се оженио са својом

Аудиограм
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СТЕПЕН ОШТЕЋЕЊА СЛУХА?

ne) скала. Она изгледа овако:
Дакле, Херц је боја звука, број титраја звука у једној

Пре свега треба рећи да судиометриста (лице које испитује слух помоћу аудиометра) испитује свако уво посебно и за сваку ствара криву линију на аудиограму.

Decibeli 512 Hz 1024 Hz 2048 Hz 4096 Hz
0,1
0,4
0,3
0,2
10
0,3
1,3
0,9
0,5
15
0,9
2,9
2,1
1,1
20
1,7
4,9
3,6
1,3
25
2,7
7,3
5,4
2,6
30
3,8
9,8
7,4
3,7
35
5,0
12,9
10,2
4,9
40
6,4
17,3
13,0
6,3
45
8,0
22,4
15,7
7,9
50
9,7
25,7
19,0
9,6
55
12,2
26,6
21,5
11,3
60
12,5
30,2
23,5
12,5
65
13,5
32,2
25,7
13,8
70
14,2
34,0
27,2
14,6
75
14,6
35,8
28,8
14,9
80
14,8
39,3
29,8
14,9
85
14,9
39,2
29,9
15,0
90
15,0
40,0
30,0

Ако испита слух на оба ува, онда са табеле чита вредност пресека за свако уво на свакој фреквенцији у обиму од 512 до 4096 Hz у децибелској вредности.
Збир мање вредности мањи број се помножи са 7, па се
на добијени производ дода вредност другог ува већи
број и добијени збир се подели са 8, па се на тај начин
добије вбредност губитка слуха на оба ува.
Дакле формула гласи:
7 х мањи број + већи број, па збир поделити са 8
7хХ +Y
8
=
Тај број који се добије, упоређује се са класификацијом
Светске здравствене оранизације (тј. 4.1 или 4.5 итд.) и
добија степен оштећења слуха.

Фовлер - Сабинеова скала

секунди и обележава се са Hz (име је добила по немачком физичару Хајнрих Рудолф Херцу (1857-1894) и
има вредност: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096... Међутим људски глас се креће од 512 до 4096 Hz и обрачунава се само тај опсег, јер је он значајан за слушање.

Конкретно: НН лице је на левом уву имало збир 34 а на
десном 56. Онда рачунамо 7 пута 34 је 238 и додамо,
десно уво 56, добијемо збир од 294. тај број делимо са 8
и добијемо 36,7 на оба ува, што по стандардима Светске
здравствене организације НН има благо оштећење
слуха а његова шифра је 4,5.

Треба рећи да је из практичних разлога Фаулер-Сабинеова скала на многим аудиограмима одштампана ради
лакоће израчунавања.
Поред Фаулер-Сабинеове скале постоје и многе друге
као што су Скала ААА (Америчке асоцијације аудиолога), Конерова, Флечерова, Мавсонова, Гринбергова
итд.

Треба рећи да данас постоји врло модерни електронски
аудиометар који аутоматски очитава стање слуха и
процентуално одмах исказује стање степена оштећеног
слуха, а уз примену табела појединих фирми које
производе слушне апарате одмах одређују тип и модел
одговарајућег слушног апарата, што је дијаметрално
лакше и прецизније за одређивање слушног апарата.

Овај податак истичемо, јер је недавно у једном Предлогу закона о црногорском знаковном језику скала названа “методом”, што то она дефакто ни у ком случају
није.
КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА

Међународна класификација болести
Шифарник болести MKB 10 везаних за глувоћу
Многи наши чланови после оториноларинголошки прегледа мало или нимало упознати су са дијагнозом своје болести, степеном оштећења и сл. Ретко који лекар офталмолог уме да се користи знаковним језиком, а још мање
вољан је да објашњава глувом пацијенту диjагнозу његове болести. Дијагнозу болести углавном ће саопштити његовим родитељима или пратиоцима, а да би се глуви донекле сами снашли са папирологијом коју добије и, која је по
правилу на латинском доносимо шифарник Међународне класификације ушних болести:
ШИФРА

НАЗИВ

H90

Спроводна глувоћа и сензорнонеурална глувоћа
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis
Спроводна обострана глувоћа
Surditas conductiva bilateralis
Спроводна једнострана глувоћа
Surditas conductiva unilateralis

H90.0
H90.1
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ШИФРА

НАЗИВ

H90.2

Спроводна глувоћа, неозначена
Surditas conductiva, non specificata
Обострана сензорнонеурално глувоћа
Surditas sensorineuralis bilateralis
Једнострана сензорнонеурална глувоћа
Surditas sensorineuralis unilateralis
Сензорнонеурална глувоћа, неозначена
Surditas sensorineuralis, non specificata
Обострана мешовита спроводна глувоћа и сензорнонеурална глувоћа
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta billateralis
Једнострана мешовита спроводна глувоћа и сензорнонеурална глувоћа
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta unilateralis
Мешовита спроводна глувоћа и сензорнонеурална глувоћа, неозначена
Surditas conductiva et surditas sensorineuralis mixta,non specificata
Друга глувоћа
Surditas alia
Токсичка глувоћа
Surditas toxica
Старачка наглувост
Presbyacusis
Нагло настала самопојавна глувоћа
Surditas idiopathica acuta
Глувонемост
Surdomutitas
Друга означена глувоћа
Surditas specificata, alia
Глувоћа, неозначена
Surditas, non specificata
Бол у уву и цурење из ува
Otalgia et otorrhoea
Бол у уву
Otalgia
Цурење из ува
Otorrhoea
Крварење из ува
Otorrhagia
Други поремећаји ува
Disordines auris alii
Поремећаји ува узроковани дегенеративним променама ува и крвних судова
Disordines auris degenerativi et vasculares
Зујање у уву
Tinnitus
Друге ненормалне слушне перцепције
Perceptiones acusticae abnormales aliae
Дегенеративне промене слушног живца
Degeneratio nervi acustici
Друге означене болести ува
Morbi auris alii, specificati
Болест ува, неозначена
Morbus auris, non specificatus
Друге болести ува у другим болестима
Morbi auris alii in morbis aliis
Запаљење слушног живца у заразним болестима и паразитарним болестима
Neuritis nervi acustici in morbis infectivis et morbis parasitariis
Друге означене болести ува у другим болестима
Morbi auris specificati alii, in morbis aliis
Болести ува и болести местоидног наставка после интервенције
Morbi auris et morbi processus mastoidei postprocedurales

H90.3
H90.4
H90.5
H90.6
H90.7
H90.8
H91
H91.0
H91.1
H91.2
H91.3
H91.8
H91.9
H92
H92.0
H92.1
H92.2
H93
H93.0
H93.1
H93.2
H93.3
H93.8
H93.9
H94
H94.0
H94.8
H95
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сечног нивоа. Тако је, на пример, експозиција лимитирана на 8 сати за 90 dB, за 95 dB износи 4 сата, док је за
буку од 100 dB та изложеност 2 сата. При том, највећа
могућа временска изложеност буци за незаштићено уво
је свега 15 минута на 115 dB. Било каква бука изнад 140
dB није дозвољена. Стога је у САД обавезно контролисање стања слуха на радном месту. Ово укључује годишњи слушни тест за све раднике који раде на буци просечне вредности 85 dB или више за време осмочасовног
радног времена. Да би се спречило оштећење унутрашњег ува, време изложенсоти буци мора да се смањује са
порастом њеног интензитета.

ука је агенс чијем дејству човек је изложен почев
већ од самог рођења. Она представља један од
водећих узрока оштећења слуха и може се дефинисати као нежељени звук.
Неке процене говоре да је водеће професионално обољење у САД управо оштећење слуха. Национални институт за професионалну безбедност и здравље препоручио је да се горња дозвољена граница индустријске
буке ограничи на 85 dB. Статистике говоре да је од 28
милиона Американаца који имају оштећење слуха, једна трећина то оштећење добила услед деловања буке.
Губитак слуха који настаје под дејством прекомерне и
дуготрајне буке је сензонеуралног типа. Јавља се прво
на подручју високих фреквенција, и то је разлог што
људи који бораве у бучном окружењу прво почињу слабије да чују високофреквентне звуке, као што су женски
и дечији гласови. Ова редукција високих фреквенција
почиње неприметно, тако да особа која је изложена буци релативно касно примети да слабије чује, а тада су
промене већ узнапредовале и постале иреверзибилне.
Губитак високих фреквенција (4000 Hz) узрокује и појаву дисторзије звука, па се говор тешко разуме и када је
довољно чујан. Људи са оваквим губитком слуха имају
тешкоће у разликовању сугласника као што су: с, ф, ш, ч
и х.

ИНДИВИДУАЛНИ ЧИНИОЦИ
Индивидуална осетљивост. Осетљивост на буку је чисто индивидуална ствар.
Животно доба. Осетљивост на буку је управо сразмерна старости особе која јој је изложена.
Ранија обољења акустичког органа. Уколико већ постоји обољење унутрашњег и средњег ува, лакше ће настати акустичка оштећења. У случајеви оштећења средњег ува долази до изостанка активирања физиолошких
заштитних механизама који штите унутрашње уво од
де-ства прејаког звука.

У процесу оштећења унутрашњег ува услед дејства буке учествују физички и индивидуални чиниоци.

Мере заштите од буке представљају основни начин
спречавања настанка оштећења и трајног губитка
слуха, што за последицу има онемогућавање доброг социјалног контакта и адекватне комуникације дате особа
са звучном средином у свом окружењу.

ФИЗИЧКИ ЧИНИОЦИ
Интензитет буке представља један од најважнијих фактора буке. Јачина буке која узрокује оштећења почиње
од 80 до 90 dB.

Занимљивости

Спектар буке. Веће трауматизирајуће дејство имају тонови високе фреквенције, док су дубоки тонови мање
штетни него средњи и високи. Међутим, и дубоки тонови могу узроковати оштећења ако су довољно великог
интензитета.

Кисеоничко уво

К

исеоничко уво је синдром, сличан баротрауматској упали средњег ува, а настаје као последица
удисања 100% кисеоника под повишеним притиском код пилота, космонаута и болесника који се лече
у хипербаричним коморама.

Ритам буке. Бука, по свом ритму, може бити континуирана и дисконтинуирана. Данас се претпоставља да
континуирана бука може да узрокује већа оштећења од
дисконтинуиране.

Симптоми су исти као код бароотитиса, који настаје у
моменту снижавања притиска у барокоморама, космонаутским капсулама или кабинама авиона, али за разлику од њега, “кисеоничко уво” настаје два или више часова након излагања 100% кисеонику. Болесник осећа
бол, прво јак, а затим слабији (који га буди из сна ако је
спавао), јавља се наглувост различитог степена, зујање
у уву и вртоглавица. Отоскопским прегледом види се
увучена бубна опна која код јаче реакције може личити
на акутну упалу средњег ува и праћена је компресијом
слушних кошчица.

Трајње буке је такође битан елеменат од којег зависи
степен и брзина настанка оштећења слуха. Да би настала акустична траума, интензитет буке мора да буде
изнад критичне границе. Излагање буци од 85 dB проузроковаће постепен губитак слуха код знатног броја
људи, а још гласнија бука ће само убрзати настанак оштећења слуха.
За незаштићено уво, дозвољено време излагања буци
опада за једну половину за свако повећање од 5 dB про-
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како би изједначила притисак у средњем уву, што се
постиже померањем мишића врата у току гутања и
зевања. И по-ред тога што се уво добро вентилира,
постоји могућност поремећаја овог процеса и то онда
када, због постепене апсорпције кисеоника, долази до
стварања вакуума (не-гативног притиска) у фази
недовољне вентилације сред-њег ува. Ова појава се
дешава ако пилот, космонаут или болесник оде на
спавање одмах након излагања 100% кисеонику под
повишеним притиском.
Зато се пилотима и космонаутима пре летења, а болесницима пре лечења хипербаричном оксигенотерапијом
(ХБОТ) обавезно обавља оториноларинголошки преглед, а након летења-лечења саветује да најмање два сата
не одлазе на спавање, после излагања 100% кисеонику
на увећаном притиску, како би се обезбедила правилна
вентилација средњег ува и избегла ова појава.

Хипербарична комора

Узрок појаве “кисеоничког ува” је стварање непотпуног
вакуума у средњем уву, због апсорпције “затробљеног”
кисеоника, (који је у потпуности заменио ваздух у средњем уву у току ХБО) преко слузокоже ува. За настанак
“кисеоничког ува” од великог значаја је стање проходности Еустахијеве тубе, чији је основни задатак регулација притиска, и уклањање секрета накупљеног у
сре-дњем уву. Уобичајено је да је туба затворена, али се
при свакој промени притиска у атмосфери она отвара

Последице се најчешће не јављају. Стање се нормализује за неколико дана уз примену капи на нос (деконгестива) и антибиотика. Међутим, у тежим случајевима
може доћи до пада слуха, дуготрајне вртоглавице и веома непријатног зујања у уву.
Након таквих стања, пилотима се привремено забрањује летење, а болесницима лечење у баркоморама, које се
наставља након санирања промена (у просеку за 3-7 дана).

Жутица утиче на развој говора

М

система, који утичу на њен пораст. Неуролошки знаци
почетне билирубинске енцефалопатије (kernikterus)
код детета су: поспаност, слабо сисање, промена карактера плача, мишићна ригидност или хипотонија, конвулзије ... уз наглашено жуту боју коже и беоњаче.

еђу најчешћим ризико факторима по развој
слуха, говора и језика налази се хипербилирубинемија. То је појава патолошке жутице,
односно када је у крви новорођенчета повишен ниво
билирубина. Иако је ова жутица мног ређа од физиолошке, последњих година се бележи њен пораст.
Говор и језик, као најсложеније човекове психофизиолошке функције, веома су подложне негативном деловању бројних ризико фактора. Због високог степена међузависности слуха, говора и језика, оштећење слуха
готово увек доводи и до оштећења или потпуног одсуства говорне функције.
Последице деловања поменутих патолошких фактора
испољава се у каснијем узрасту, почевши од периода
проговарања, па све до предшколског и школског узраста. Оне се испољавају у виду успореног говорно-језичког и психомоторног развоја, укључујући и далекосежне последице на процес усвајања школских вештина,
понашања и пажње.
Проценом комуникативних способности деце, која су
при рођењу била изложена деловању једног или више
ризико фактора, утврђено је да више од 40 одсто има
неки од облика оштећења слуха, говора и / или језика и
захтева логопедски третман.
Неонатолози сматрају да је хипербилирубинемија резултат скупа фактора: превремени порођај, асфиксија
(ограничен доток кисеоника до мозга), дијабетес мајке,
пренешеност трудноће, превремено прскање водењака,
индукован порођај, као и инкопатибилност Rh и АБО

Најчешће се примењује фототерапија, а у изузетним
случајевима, када су вредности билирубина преко 300
mmol/L, ексангвинотрансфузија.
Код хипербилирубинемије се, због високе концентрације билирубина у крви, смањује искоришћавање кисеоника у нервним ћелијама и узрокује трајно оштећење
централног нервног сиситема, што за последицу, између осталог, може имати глувоћу, снижен фонемски слух, дизартрију (органски поремећај говора сметње у стварању гласова), моторне поремећаје говора, касно
проговарање, тешкоће у аудитивној перцепцији и запамћивању, отежану продукцију говора и артикулацију
гласова
Значајно је рано откривање абнормалности и одступање од нормалног развоја, као и предузимање одговарајућих превентивних мера , које могу да спрече развој поремећаја или продубљивање инвалидитета детета.
Веома је важна стручна обука родитеља за праћење и
рану стимулацију развоја говора и језика у прелингвалној фази путем невербалних комуникацијских метода.
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Ученици которске школе
на зимским карневалским свечаностима
и сајму екологије у Будви
где су освојили награду за најбољу групну маску

И

фештама у Доњој Ластви, Прчању и Котору. Свуда су
били првопласирани а самом својом појавом освежавали су поворку. Дјеца се радују наступима, са задовољством учествују у припремама и шивењу. Сви они, од
најмлађег до најстаријег имају нека задужења, а тиме
стичу веће задовољство у раду. Велику помоћ и подршку имају од директора Завода г. Борислава Кашћелана.
Осим тога имају и хуманитарне акције у којим деца радо учествују, као напр. недавно у Дому за незбринуту
децу у Бијелој где је одржана акција под слоганом Торта за осмех. За ову прилику ученици су у оквиру слободних активности у кабинету домаћинства уз помоћ Елене Вујовић направили прегршт бакиних колача у облику срца и с пуно љубави поклонили својим вршњацима
у Бијели. Било је то једно лепо и незаборавно дружење.

oве године, карневалска група Завода за школовање и рехабилитацију лица оштећена слуха и
говора из Котора “Чаролија тишине”, у својим
радионицама уз помоћ наставника припремила је нову
маску.
Претходних година је врло успешно учествовала на
престижним карневалима у Црној Гори и иностранству,
и оно шо инспирише је да су свуда прихваћени као равноправни чланови заједнице и да су по маштовитости
израде костима и извођења кореографије били увек
међу првопласиранима.
Маске под којима су досад наступали су “Алиса у земљи чуда”, “Цврчак и вредни мрав”, “Кактуси под сунцем”, а за овогодишње наступе направили су маску под
називом “Африка”.

С доласком пролећа долазе и нове активности. Као већ
познатој и афирмисаној групи њима стиже позив за
учешће на Сајму екологије 23. априла у Будви. За ову
манифестацију предвиђено је да се представе кореографијом “Црна Гора - мој део плaнете”. Предвиђено је
да се у истом граду током првомајских презника одржи
Међународни карневал. Ту настављају учешће са маском “Африка”, после тога следе наступи у Подгорици,
Врњачкој Бањи ...а све то не би било могуће без подршке и помоћи ресорног министарства Црне Горе.

Група је први наступ имала на зимским карневалским

Елена Вујовић
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Израда локалног плана акције
у области инвалидности

мада ово можда и није најпожељније и најзахвалније занимање за некога ко је потпуно глув,
тридесетчетворогодишњи Спенсер Колинс,
иначе глув од рођења, нашао је себе као диск џокеј за
микс пултом једног лондонског ноћног клуба.

К

отор је један од градова који је успео да се избори за пројекат за организације особа са инвалидитетом који финансирају Share-see и Handicap
International.

По њему, другачије није ни могло да буде. Јер, све је врло просто. Од момента кад је осетио да нешто силно бије у њему, а што је много више него само пуста жеља за
плесом (а то је у ствари “радио” онај танани флуид који
му као глувом човеку помаже да “чује” музику), друге
преокупације за њега нису постојале.

Први део пројекта је успешно завршен. Одржане су
бројне презентације у локалној управи, на медијима ...,
све у сврху подизања свести и упознавање са проблемима са којима се суочавају чланови ОСИ. Циљ пројекта је
био да се при општини Котор формира Савет за бригу о
ОСИ. Решењем градоначелнице Котора госпође Марије Ћатовић Савет је формиран и већ је почео са радом. У
њему је по један представник свих инвалидских организација из Котора и стручњаци из релевантних области чланови локалне управе.
У другом делу пројекта, који је недавно одобрен као награда за успешно обављен посао циљ је да се изради локални план акције у области инвалидности и да се избори улазак представника ОСИ у Парламент. Тренутно се
одвијају активности предвиђене пројектом и планира
се да сав посао буде завршен крајем септембра. А да би
чланови ОСИ боље припремили и реализовали пројекат, организован је тренинг за јачање капацитета коалиције. Одређене су следеће теме: језик, терминологија и
модели приступа хендикепу, изједначавање могућности, Стандардна правила УН, Агенда 22, методе приоритета, структуре и процес израде ЛПАИ-а. Радило се
по принципу радионица, и тако стечено искуство ће
свима послужити бољем ангажовању у реализацији
израде нацрта ЛПАИ у општини Котор.

“Хтео сам да будем ди-џеј јер волим да осетим музику и
њене вибрације, и са публиком поделим делиће те еуфоричне атмосфере препуне набоја, емоција и страсти.”
Додуше, имао је и среће, јер нове технологије дају важан допринос његовом успеху. “Ја сам ди џеј из мог
лаптопа”, често има обичај да каже. “Неким глувим лицима ни слушна помагала не побуђују потребу за трагањем за смислом ствари и појава које виде очима, или
их осете путем вибрација.”
Спенсер, који је много тога научио од Криса Робертса,
иначе ученика чувеног париског дис џокеја Стрингфелоуса, буквално пали масе по дискотекама широм земље где год се појави, и има реалне амбиције да наступа
у Њујорку, Дубаиу и Мајами Бичу.
Бивши ученик Ембрук школе за глуве, себе не сматра
инвалидом. Он каже: “Био бих врло поносан ако би ме
људи памтили као “глувог ди-џеја”. Има толико људи са
инвалидитетом који имају снове сличне мојим, и заслужују да им се пружи прилика. Узмите, на пример,
Евелин Глен. Она је светски призната глува уметница
на удараљкама. Па Бетовена. Ова два врхунска музичара, оба су глува и оба су осећала музику помоћу
вибраци-ја.”

Елена Вујовић

Захваљуући Спенсеру, у ноћном клубу се једном месечно одржавају дружења особа са инвалидитетом и других глувих лица која имају осећај за музику.

ДОПИСИВАЊЕ
Желео би да се упознам са новим пријатељима. Зовем
се Михајло Антовић, имам 24 године, завршио сам школу у Котору. Радим као кувар у хотелу “Словенска плажа” у Будви, а живим у Радановићима, мирном месту
надомак Котора и Тивта.
Волим све што воле данашњи млади људи, дружење,
одлазак у природу...
Моја адреса је:
Антовић Михајло
Радановићи бб
85330 Котор
Монтенегро
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Овде се одмарају
очи и душа
Ту су хотел са пет звездица, предивне баште, стазе у цвећу, а при том све беспрекорно чисто а и сви врло, врло
љубазни, услужни и насмејани. Нисмо имали водиче,
све нам је било јасно као да смо читали време или као да
смо гледали неки филм из прошлих векова.
На путу за Бању Ковиљачу свратили смо у хипер маркет
“ФИС“. У Бањи ново одушевљење, лепи хотели, цвеће
свакаквих боја, алеја од високог дрвећа у парку...
Ту су смо се срели са јасмином Тањићем, председником
организације глувих и наглувих Лознице и неким пријатељима из Ваљева. Сусрет пун прича. И Босна и Србија
су прелепи, закључак је 43 чланова из аутобуса. Треба
ићи чешће на излете, нахранити очи и душу, заборавити
на свакидашње проблеме, заборавити на присутну кризу.

Чланови на излету

О

во је слоган за етно село у Станишићи код Бијељине. Овде је организован излет за чланове старог и новог сазива Скупштине ГОГБ. Председник новоформиране секције ГОГБ за туризам и рекреацију с оправданим разлогом је предложио ово место, јер
је просто за неповеровати да усред Семберске равнице
стоји брдо, а на брду црква из 17. века. Ту су и две воденице, ковачница, амбар за жито, а усред села два бистра
језера, спојена малим козјим мостовима преко којих су
наши чланови прелазили и фотографисали лабудове и
гуске које су по њему пливале.

Било је то 29. августа 2009. године, и надам се да ће
сличних излета бити још много обзиром да смо
основали нову секцију за рекреацију и туризам.
О овом излету ће се препричавати још дуго у клубу, још
дуго и дуго, јер је он за све нас био попут најлепше бајке
икад доживљене.
Гордана Поповић

Четрдесет једну годину за воланом
Драгољуб Стојановић је један од најпримернијих чланова Градске организације глувих Београда. Рођен је 10. јула 1932. године у Жаркову. Са својих седамдесетседам година поседује живахност на којој би му и много млађи позавидели. Умереност, пријежност и обазривост према другим људима су особине које
га красе у свим сегентима живота па тако и у саобраћају. Драгољуб је један од
најсвестранијих и најдуговечнијих возача наше организације. Возачки испит је
положио давне 1968. године, а и дан данас вози аутомобил. Његов пример је од
посебног значаја у данaшње време када је све више несмотрених возача на путевима, који не хају ни за сопствену ни за безбедност других у саобраћају. Осим
што је успешан возач већ четири деценије, може се похвалити и чињеницом да
је срећно стекао пензију радећи као молер у грађевинском предузећу Рад. Педесет година је у браку са Радмилом и има два сина.
Софика Раичевић
члан Скупштине ГОГБ
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Зрењанин

Шездесет година од оснивања
Организације глувих и наглувихи Зрењанин

Т

оком ове године, у скромним условима, обележава се 60. година од оснивања наше организације. Због финансијске кризе у држави, прослава ће бити обележена само за чланове и људе из локалне заједнице.
Наша организација је основана 20. марта 1949. године.
Иницијатори за оснивање су били Секереш Јанош, Курјаков Драгомир и Маришка, Грубачки Милосав и Цвета, Хас Павле и Мос Мадјаш. То је дан када је организација основана, док је формални датум оснивања 13.
март 1951. године. Први председник је био Живојин
Турински, а први секретар наставник сурдопедагог Божидар Грујић.

ОГН Зрењанин је међуопштинска организација која
сем Зрењанина обухвата и општине: Нови Бечеј, Сечањ, Житиште и Нову Црњу.
Организација има Статут и њиме предвиђене органе.
На тај начин и кроз скупштински рад структуира се
воља чланства. До сада је на месту председника било 11
чланова, док је на месту секретара било 8 људи. Извршни одбор има значајну улогу у нашем раду. Много
чланова је прошло кроз ово тело.
Уз помоћ Савеза глувих Југославије у Зрењанину су
својевремено радила три одељења глувих ученика
од којих једно одељење III разреда основне школе
и два одељења при Школи ученика у привреди.
На слици Мирко Зивлаковић са ученицима Школе

Организација броји око 600 чланова и људи који гравитирају услугама које им можемо пружити. Окупљања
у просторијама су свакодневна у преподневним часовима. У том периоду чланови се опуштају, читају штампу, гледају телевизор (има 3 таква уређаја), користе рачунаре (такође имамо 3 рачунара у просторијама)...
Одређеним данима увече скупља се чланство и тада су
наше просторије, од нешто више од 40 квадрата, према-

На предлог зрењанинске организације, Народни одбор
општине Зрењанин основао је у јануару 1958. годину
кројачко-обућарску радионицу у којој су се тада запослила сва глува лица која су завршила кројачки и обућарски занат.

Фудбалска екипа Зрењанина на грожђебал турниру у Вршцу 2009.

Чланови КУД Зрењанин на фестивалу СГНС
у Вршцу 2009.
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нашим просторијама. Често одлазимо на једнодневне
излете, организујемо кулинарска дружења, прославе
рођендана, рођења деце, одласке у пензију, маскенбале...

ле да приме све чланове заинтересоване за дружење.
Просто је невероватно да у мирној и пријатељској атмосфери борави толики број људи (мање од метар квадратни по човеку). У задње време је потпоно промењен
инвентар у просторијама, урађено је значајно реновирање и рационализација простора, тако да је боравак у
њима веома пријатан.

У овим тешким временима, највећи проблем нашег
чланства је запошљавање. Пошто је недавно усвојена
адекватна законска регулатива, надамо се да ће се то
стање значајно поправити.

Организација учествује у скоро свим културним, спортским и другим дешавањима, организованим од стране
СГН Србије и Војводине, као и локалних инвалидских
организација. Резултати тих учешћа красе витрине у

Секретар ОГН Зрењанин
Миљан Џефердановић

Радници “ДЕС”-а у штрајку

Р

адници “ДЕС”-а, београдске фирме која запошљаве инвалиде, а бави се услужним пословима у
обради метале, пластике и текстила, затражили
су јуче да се испита пословање директора те фирме Добросава Јовановића, пошто од септембра 2008. године
нису добили плату. Укупно 311 радника, од којих су 140
инвалиди најавили су могућност да ће изаћи на улицу
пред Владу Србије и протестом упозоре на свој положај.

приватне фирме “Иберија експотрт импорт” из Владимираца са којом је потписало уговор о пословно техничкој сарадњи”, рекао је Света Владисављевић, председник синдиката занатства и услужних делатности Србије и запитао где завршавају средства које Влада уплаћује овом предузећу као субвенција за инвалиде.
Ова заштитна радионица многим инвалидима је јединим начин да дођу до запослења и издржавају себе и
своје породице. Међу запосленима су глуве и наглуве
особе, али има и оних са менталним и телесним недостацима, казала је Јасминка Јефтић, председница синдиката ове фирме.

Представници синдиката “ДЕС”-а рекли су на конференцији за новинаре да радници уместо плате само понекад добијају аконтацију у износу од 3000 динара и да
им нису уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање за протеклих 18 месеци.

Генерални директор “ДЕС”-а Добросав Јовановић послао је “Борби” допис под називом “Радници нису баш
увек у праву”.

“Не примамо плату од септембра прошле године. А и
ми једемо, и стижу нам рачуни за струју и воду. И ми
школујемо нашу децу. Ако држава и град не помогну
инвалидима, слажем се са колегама да изађемо на улице. У “ДЕС”-у радим 22 године”, рекла је радница Вишња Коцијан.

У изјави за наш лист рекао је да је рачун предузећа блокиран, јер су радници тужили фирму за неисплаћене зараде у периоду од 2003. године до 2006, када он није био
директор и да је, да посао не би стао, било неопходно
ангажовати спољно предузеће.

“По нашим сазнањима генерални директор Добросав
Јовановић због блокаде текућег рачуна фирме која трaје више од годину дана, ово предузеће послује преко

Скинуто са сајта
Ивана Богоев
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Сарадња
Јована Бољарића и Вељка Рамадановића
око легализација азбука за глуве и слепе
У истраживању почетка рада на образовању и васпитању глувих и слепих у Србији, које смо ове године вршили у
Државном архиву Србије на Дедињу, дошли смо до документа о генези (прапочетку) знаковних азбука Јована Бољарића из 1884. године и прве српске Брајеве азуке коју је урадио Вељко Рамадановић 1895. године по свом повратку из
Прага.
Посебно је интересантна чињеница да те податке нисмо нашли у архивском фонду Министарства просвете већ у
фонду Министарства војске на Крфу, који носи ознаку МПФ 20 р. 42/1918. Година.
Дакле, и Бољарићева ручна азбука и Рамаданови-ћева
Брајева азбука су 1986. године званично приз-нате у
Србији. То је први званични документ о усваја-њу
азбука за глуве и слепе у Србији.
ЕПИЛОГ ОДНОСА

МАЛО ПРЕДИСТОРИЈЕ
Учитељ Јован Бољарић, који је нашим читаоцима врло
добро познат, и Љубомир Рамадановић (отац Вељка
Рамадановића), били су учитељи у два комшијска села у
околини Кањиже, у Банату. Оба су из националних побуда побегли у тада ослобођену Србију, примили српско држављанство и били учитељи по разним мањим местима у унутрашњости Србије. По свему судећи били
су добри пријатељи.

Анализирајући овај, као и низ других чињеница, критичару падају у очи неке чињенице:
а) Разлика у годинама између Бољарића и Рамадановића када су стварали азбуке била је велика Бољарић је
имао већ 51. годину а Рамадановић тек 21. годину.
Нама сумње да је Бољарић из колегијалних разлога
прихватио амбициозног Вељка, као сина свога пријатеља и са њим сарађивао на овом веома хуманом пољу, јар су допуњујући се, заједно могли више да ураде.
б) Кад је Рамадановић морао да затвори школу у Пожаревцу, из материјалних разлога, а и усред прогона од
стране Косте Николића, новопостављеног управника
Школе и Дома Друштва “Краљ Дечански”, Бољарић
није прихватио нити помогао Рамадановићу, нити му
уступио неког од својих ђака из своје приватне школе
за глуве у Београду, како би обезбедио егзистенцију
за живот. Зашто? Чињеница је врло једноставна: Бољарић је био члан Управног одбора Друштва “Краљ
Дечански”, и по партијској дисциплини није смео да
му пружи руку помоћи, а верујемо да је посреди био и
материјални моменат. Углавном, између Бољарића и
Рамадановића више није постојао никакав кон-такт.
Рамадановић се запослио као “општински пи-сар у
Гроцкој”, што га је оријентисало ка полицијској
струци, а Бољарић је и даље водио своју приватну
школу “при палилулској основној школи”, у Београду.

Најстарији син Љубомира Рамадановића, Вељко, после
завршетка нижих разреда гимназије у Крагујевцу, дошао је у Београд, одакле је преко књижара породице Валожића, отишао у Праг у учитељску школу.
По тадашњим законима Аустроугарске монархије, а
Чешка је у то време била у њеном саставу, ђаци учитељске школе су били обавезни у IV разреду да посећују и
уче како се уче глувонема и слепа деца, па је тако и Вељко похађао школе за слепе и глуве, и отуда донео уверење о оспособљености за рад са глувима и слепима.
По повратку у Београд, Вељко се упознао са очевим
колегом Бољарићем, спријатељили су се, јер их је заједно везивала хумана мисија рада са слепима и глувима и
“заједно су предложили Министарству просвете Србије да им верификују азбуке: Бољарић ручну азбу-ку за
глуве а Рамадановић адаптацију брајеве азбуке та
српски језик за слепе”.
“Први траг за оснивање наставе за глувонеме и слепе
датира од 1895. године, када је потписани (В. Р.) у
споразуму са учитељем госп. Бољарићем, приступио
изради азбука и још онда и још онда је госп. Бољарић
израдио ручну азуку помоћу мимике за глувонеме, а ја
за слепе, имајући већ раније утврђени пут на томе пољу.
Од других народа ми смо узели већ створене азбуке као
основице (француза, чеха, немаца)... Такве азбуке Министарство просвете Србије је усвојило и решило да се
као наше и озваниче”.

Овај акт Државног архива Србије је полазни и историјски документ о генези настајања и школства за слепе и
школства за глуве, а то је 1896. одине кад је легализована азбука специјалних школа у Србији.
Проф. др Љубомир Савић
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Кинеска музика:
''Пето дело мој сан''
кинеског
инвалидског ансамбла

К

инески инвалидски ансамбл у Пекингу изводи
спектакуларан плес, “Пето дело Мој сан”. Уметници дивним певањем и страственим плесом
воде гледаоце у “њихов сан”, где могу да нађу суштину
и вредност живота.
Први плес је “Будистички бог са хиљаду руку”. У оријенталној култури, будистички бог са хиљаду руку је
симбол милосрђа. У овом плесу, иако 21 глуви плесач
не може да чује музичку пратњу, ипак одлично сарађује
јединственим језиком гестикулације. Они дочаравају
благост будистичког бога са хиљаду руку лепим покретима и импресивним плесом. Златна ношња и златна
светлост осветљавају насмејано лице сваког плесача, а
токође светле и њихова добра срца. Гледаоци су уживали у брилијантној атмосфери.
тако да дело има романтичан, национални стил богат
оријенталним шармом.

Кинески инвалидски ансамбл креирао је “Мој сан”
2000. године. Сада је већ постао класично дело, познато
и у Кини и у иностранству. Од 2002. године, ова уметничка трупа је непрекидно иновирала и створила други,
трећи и четврти део “Мог сна”. Ова класична дела су
добила високе оцене. “Пети део Мог сна” је грандиозан
и спектакуларан програм, који је своју премијеру имао
за пекиншку Олимпијаду и Параолимпијаду. Укупно
има 18 програма, укључујући музику, плес, плесну оперу, пекиншку оперу, класичну оперу и друге врсте уметности. Ови програми свестрано показују таленат и способност кинеских уметника са инвалидитетом.

Пекиншка опера је срж кинеске културе. Раскршће је
најзначајнија борбена опера пекиншке школе. Два глува глумца изводе неку борбу уз пратњу музике и уз помоћ слепих глумаца. Они глуме занимљивим језиком
тела, одличном вештином и шаљивом мимиком. Глуви
и слепи глумци добро сарађују и узајамно се помажу. То
је нови вид програма.
Кинески инвалидски ансамбл је основан 1987. године.
За 21 годину, ансамбл је гостовао у више од 60 земаља, и
остварио сусрете са више од 30 лидера и шефова влада.
Називан је “изаслаником лепоте и пријатељства” и “представником 600 милиона инвалида широм света”. Поводом пекиншке Параолимпијаде, “Пето дело Мог сна”
истиче интернационализам, с тим што су му специјално за ту сврху додати латински плес, енглеска песма
“Не плачи за мном” и одломак из музичке опере “Фантом”. Типично оријентално стваралаштво и разноврсни
мотиви светских култура, гледаоцима су презентовали
изванредан уметнички доживљај.

Песму “Шифра живота” пева Зумуланти, седећи у колицима. Ова песма је нови део “Мог сна”. Певачица емоционалним певањем говори о доброти Будистичког бога са хиљаду руку и суштини живота.
Трећа песма се зове “Идемо да уживамо у пролећу”. На
сцени је 11 слепе деце. Носећи разнобојне ношње, они
излазе на сцену држећи се за конопац. Они ослушкују,
миришу, а понекад и додирују. Осећају топао пролећни
ветар и пролећно сунце у својој машти, смеју се и уживају у пролећној лепоти. Гледаоци су веома дирнути оптимизмом слепе деце. Изражавају поштовање дуготрајним и бурним аплаузом.

Музичку оперу “Фантом” изводе певачица у колицима
Џанг Ђиахуан и слепи певач Јанг Хаитао на енглеском
језику. Гласови су им прозирни и лепи, и воде нас у чудесни музички свет.

“Пети део Мог сна” је садржајнији од претходна четири. Не само да су усавршени изворни класични плесови
“Будистички бог са хиљаду руку” и “Идемо да уживамо
у пролећу”, него су уведене и неке новине, нпр. “Змајев
плес”, пекиншка опера “Раскршће”, коју изводе глуви,
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Немачка

Кад руке и срца певају

З

ХОР ГЛУВИХ У ЛАЈПЦИГУ

наковни језик је за лица са оштећеним слухом,
глуве, наглуве, глувонеме једина могућност нормалне комуникације.

У свом родном Минску, Ирина Јегорова је радила на белоруској телевизији као преводилац за особе са оштећеним слухом. “Када сам дошла у Немачку, било ми је
тешко да у овим годинама пронађем посао. Зато сам
решила да се опробам у ономе чиме сам се бавила када
сам имала 18 година. Тада сам учествовала у раду различитих врста позоришта”, каже Јегорова. Тако се родила идеја да се оснује театар пантомиме.

За многе мигранте, навикавање на живот у новој домовини није лако. Још теже је досељеницима са хендикепом, поготово ако је хендикеп повезан са језиком. За
лица оштећеног слуха или говора, комуникација је велики проблем.
Но, не мора увек да буде тако. У то нас је уверило руско
позориште глувих из Вупертала.

ИЗ СИБИРА - У ХЕСЕН
Алекс Сахаров је ту од почетка. Он је пре четири године
стигао у Келн из сибирског града Барнаула. За разлику
од других чаланова театра, овај 27-годишњак је наглув:
“Још у школи сам наступао и плесао у театру покрета и
пантомиме. Тиме сам наставио да се бавим и на
студијама. Када сам дошао у Немачку, мислио сам да је
то крај мог бављења уметношћу. И онада сам упознао
Ирину.”

“СНАГА ТИШИНЕ”
Чланови друштва за интеграцију и културу “Снага тишине” састају се од пре четири године. Двадесеторо
глувих старости између шест и четрдесет година
“певају” песме на језику гестова, играју уз њих, а и вежбају пантомиму. Тај заједнички рад је члановима позоришта донео ново самопоуздање и позитивно се одразио
на њихову свакодневицу.

“РУКЕ И СРЦА ПЕВАЈУ”

ОРИЈЕНТАЦИЈА НА БИНИ САМО НА ОСНОВУ ВИДА

У театру “Снага тишине” данас има 20 особа са оштећеним слухом широког дијапазона година старости.
Сви они живе у Северној Рајни Вестфалији и Хесену, и
једном недељно долазе на пробе у Вупертал. За све ове
године постојања и рада, театар је припремио неколико
представа. Комад, на коме трупа тренутно ради, зове се
“Руке и срца певају”. Чланови театра су постали једна
велика и сложна породица. Друже се и приватно. Ирини
Јегоровој је драго да глуве особе у Немачкој, са руског
говорног подручја, имају користи од њеног рад. Зато често заборави да је волонтерка и да понекад костиме за
представе плаћа сама из сопственог џепа.

На бини двоје људи. Њихови покрети и гестови су чулни, страсни и веома изражајни. Ипак, плесачи не могу
да чују музику. Обоје су глуви. Ослањају се искључиво
на вид и на оно што им показује водитељка Ирина Јегорова. Она стоји испред бине и на знаковном језику
тумачи текст песме. Под њеним руководством, русконемачки театар глувих, под називом “Снага тишине”,
постоји већ четири године у Вуперталу. Ова 53-годишња Белорускиња одрасла је у породици у којој су сви
глуви, и цео живот провела са људима који не чују добр.

Аутор Нађа Бајева

Израел

Глуви Израелци и рат у Гази
Последње издање Новости Светске федерације глувих је приказало историјат Школе глувих Атфалуна у Гази,
тешкоће са којима се суочавају као последице скорашњег рата, и начине довијања, па мислим да би и наше
читаоце занимало како се глуви Израелци довијају у текућем сукобу.

П

упозорили глуви на наилазеће ракете док свирају месне
сирене за узбуну. А када год је примана вест о дизању
ракете, уређај пиштаљке (обично закачен за каиш или у
џепу) је подрхтавао и осликавао упозорење. Уз то, ТВ
станице су увеле тумачење ЗЈ и потписе са тренутним

риступ хитним услугама помоћи глувима и наглувима је врло важан циљ Удружења глувих у
Израелу. Током првог заливског рата 1991. године, у сарадњи са Јеврејском агенцијом за Израел разаслали су 5000 вибрирајућих пиштаљки, којима би се
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сасвим, зауставила нападе завршена, и наново је наступила фаза ракетне ватре. У покушају да прекине неумољиву ваздушну погибељ и да поврати могућност сређеног живота у области, Израел је потегао “Операцију:
Подела олова (илити) Бацање прореда”, што је потрајало око три недеље. За то време, Хамас је испаљивао
ракете са далеко већег растојања циљајући много ширу
област и доводећи под нишан и опасност много више
вароши и градова. Да би раширило систем упозорења
пиштаљком и у ове области, особље УГИ је путовало
дуж јужних крајева земље, делећи додатне пиштаљке,
упутства и објашњења. Ови уређаји су знатно допринели способности глувих грађана да се изборе са веома
тешким околностима учесталих и насумичних неизбирљивих ракетних напада.

упозорењем о нападима. Тиме су глуви имали једнаке
могућности да благовремено нађу склониште не би ли
се тако заштитили.
У лето 2006. године Хезболах је сручио на хиљаде ракета “Каћуша” на северни Израел. Ове ракете су на све
стране проузроковале велику штету, смрт и рањавања.
Сваког дана су, путем пиштаљки, глуви Израелци примали бројна упозорења о надолазећим ракетама. А неки
од њих и даље пате од пострауматских симптома.
Скоро пуних осам година су падале ракете Касазам на
Здерот и друга села и градове дуж Појаса Газе, а откада
је на власт у Гази дошао Хамас 2006. године, веома су
порасли број и учесталост ракетних напада. УГИ је на
себе преузео набавку пиштаљки и њихову поделу свим
глувим и наглувим лицима у окружењу. Сем тога, много
ових људи је било у додиру са нашим социјалним радницима у потрази за емотивним олакшањем од стварности и живљењу под непрестаним нападима. И док су
неке ракете пале на брисани простор, дотле су многе
изазвале широкоразорну штету на имовини и усевима,
као и рањавања и погибије људи.

Мада се “Операција: Подела олова илити Бацање прореда” окончала општом једнострано проглашеном обуставом ватре 17. јануара, Хамас је наставио да испаљује
по неколико ракета скоро сваког дана, а УГИ је и даље
остао у блиској вези са глувима и наглувима угрожених
крајева, да им шаље нове пиштаљке и пријатељску подршку по потреби.
Извор:
Удружење глувих Израела (УГИ)

Децембра 2008. Хамас је објавио да је “тахадија”- шестомесечна обустава ватре која је умногоме, али не и

САД

Наглувост је трећи најчешћи здравствени проблем у САД

Н

аглувост наводно погађа више од 36 милиона
Американаца. Иако су проблеми слуха обично
повезани са нормалним процесом старења, више од половине свих особа са ослабљеним слухом је
млађе од 65 година. С повећаном употребом персоналних аудио уређаја и појачане буке, број Американаца
који доживљава оштећење слуха у млађем узрасту сваким даном све више расте.

знају ни ко је квалификован за постављање дијагнозе и
само лечење датог стања.”

Светска изложба
“Нације глувих”

Као одговор на све већи број наглувих Американаца,
Америчка академија за аудиологију је осмислила два
пројекта, која ће се сваке године одржавати под називом
Месец националне аудиологије и Месец заштите слуха
у домовини, почевши од октобра 2008. године.

У

Лас Вегасу, од 18. до 26. јула 2010. године одржавају се конференција и изложба глувих уз разоноду и вечерње скупове. Програм почиње
фудбалским сусретом названим “Улично искуство Фремонта”, а наставља светском конференцијом и изложбом “Нација глувих” на “Сајмишту Пескова” и вечерњим скуповима на базену “Острва са благом”. Кључни
говорници скупа биће Бернард Браг, међународни забављач глувих, Марк Витли извршни управник ЕУД и Доналда Амонс, руководилац за међународни спорт. Задња три дана манифестације глуви ће моћи да се надмећу у светском покеру глувих са НДПТ у “Млечанину” и да играју класични голф у седишту ТБА.

“Ова иницијатива ће пружити додатну помоћ напорима, које наша Академија чини у области едукације
јавности о темама као што су аудиологија, наглувост,
бука-извор наглувости и важност скрининга слуха",
каже доктор Патрик М. Фини, председник Америчке
академије за аудиологију и ванредни професор и шеф
одељења аудиологије на ОРЛ клиници, хирург специјалиста за главу и врат, на Универзитету у Вашингтону.
“Фрапантна је чињеница да већина Американаца
повезује наглувост са физиолошким процесом старења
људског организма, да они не знају како да уоче факторе због којих то тако јесте, за разлику од многих других
услед којих то тако није, да многи чак ни не препознају
моменат кад ситуација почиње бивати алармантна, и не

Заинтересовани могу да се пријаве или нешто више о
томе сазнају на www.deafnation.com
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Белгија
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Февладо подржава судски поступак
против Фламанског министра образовања
и неколико фламанских школа
Родитељима и деци помаже Стибе, бриселска адвокатска канцеларија која је преузела овај случај на бесплатној добротворној основи, “за душу”. Захтев су осмислили магистри Стефан Сотјо (предавач уставног права
на Католичком универзитету Левена) и Јоос Ретс.
По мишљењу обојице ових правника, овај поступак је
јединствен у Фландрији. Заиста, ово је прва пријава по
Фламанској одлуци о једнаким приликама и равноправном пријему, која је усвојена у Фламанској влади 10.
јула 2008.

етворо родитеља је уложило званичну жалбу
против фламанског министра образовања и неколико фламанских школа, којом захтевају права на приступачно инклузивно образовање за своју
глуву децу.
Федерација фламанских организација глувих (Февладо) је представница фламанске заједнице глувих, и она
између осталог заступа и права глуве и наглуве деце на
приступачно инклузивно образовање. Февладо стога
подржава ове родитеље који су отпочели судски поступак против фламанског министра образовања и неколико фламанских школа са захтевом за довољним бројем часова тумачења на фламанском знаковном језику
за њихову глуву децу.
Февладо је већ лобирао пуних 10 и више година преко
једног министра. Нажалост, све до сада није било успеха. Родитељи глуве деце су се уверили у то како је и колико њиховој деци ускраћен разговор и приступачан
приступ у више од половине њиховог наставног времена.
Ово стање, не само да је непријатно и увредљиво, него
угрожава и ускраћује њихове услове и могућности да
стекну више образовање. Неколико родитеља није видело друго решење него да прибегне суду да би се изменила ова неприхватљива појава.
Февладо у потпуности подржава захтев. Време је да
Фламанска влада прилагоди и уједначи политику у погледу права ОСИ, и тиме обезбеди глувима и наглувима
једнак приступ образовању у односу на њихове чујуће
вршњаке, једнаке могућности да се стекну даље образовање, и као исход свега тога, да имају равноправан
приступ тржишту рада.

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ
Прекретница за једнаке могућности у образовању глувих: Фламански влада осуђена због дискриминације.
Суд у Генту је осудио Фламанску владу због ускраћивања одговарајућих услова особама са инвалидитетом
као правног облика дискриминације. Овим речима су
захтеви четири глува ученика и њихових родитеља и
званично усвојени. Фламански савез глувих је врло задовољан исходом, сматрајући пресуду суда прекретницом у погледу обезбеђивања једнаких образовних могућности за глуве.
У марту 2009. године, четворо родитеља је поднело тужбу против фламанског министра просвете и неколико
фламанских школа тражећи да се њиховој глувој деци
обезбеди право на приступачно инклузивно образовање. Родитељи су били сведоци свакодневног кршења
тих права, јер су деца, због недовољне покривености
услугама тумачке службе у учионицама, наставу у условима прилагођене и одговарајуће комуникације могла да прате тек у мање од половине свог наставног времена.

Велика Британија

Нове могућности за образовање глувих електронским путем
при Универзитету Велике Британије

Ш

желе да на даљину уче и развију своје посебно стручно
знање и стекну шира схватања из области међународних токова и развоја.
Први задатак овог програма је оспосбљавање васпитача глувих да учествују и сарађују у међународним студијама на равни мастерс студија, и има за циљ да привуче искусне међународне учитеље и стручњаке који
желе да усмере жижу на посебне области експертиза,
које потом могу да разделе кући колегама да би постигли своје сопствене успехе у образовању глувих, а и да
истовремено стекну магистарска звања.
Овај нови програм осликава јаку приврженост образовању висококвалитетног истраживачког кадра.

кола у процесу образовања сада укључује
нови програм тзв. Међународни мастерс
програм у образовању глувих, који ће почети да се примењује од септембра школске 2009/10. године.
Овај несвакидашњи новитет се заснива на успеху
постојећих мера у овој области у кућним условима под
вођством стручњака, од којих је најутицајнија др Рут
Сванвик, цењени експерт у Великој Британији у области истраживања образовања глувих.
Овај прековремени полудневни мешовити даљински
електронски програм је осмишљен за међународне и
европске стручњаке на пољу образовања глувих, који
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Лабораторија за глуве најзад једна права ствар
МГТУ “Бауман”

Н

а МГТУ “Бауман”, или тачније, на главном едукативно-истраживачком и методолошком центру за комплексну рехабилитацију инвалида и
особа са оштећеним слухом, који постоји на овом
Институту, отворен је један јединствени мултимедијални наставни аудио-студио и лабораторија. Овај комплекс на МГТУ никао је захваљујући сарадњи са Националним техничким институтом за глуве (НТИД) на
Рочестерском институту за технологију (САД) и уз финансијску подршку Фонда НИППОН (Јапан) у оквиру
пројекта ПЕН-Интернатионал - Међународна мрежа
перманентног образовања за особе са оштећеним слухом. Учесници пројекта су такође и Цукубски технолошки колеџ за глуве (Јапан) и Тинџински технички колеџ
за глуве (Кина).
Глуви и наглуви на “Бауману” се школују још од 1934.
године. Од тада до данашњих дана, ову средњу школу је
завршило њих 200. Сам Центар, у форми у којој је данас, званично постоји од 1998. године. Сада је у њему
250 студената. Главни циљ му је изједначавање могућности глувих и чујућих особа. У њему се стиче образовање из три области специјалности међу којима су информациона технологија, технологија материјала и роботика са аутоматизацијом.
Овде се глуви школују заједно са чујућом децом. То је
сасвим изводљиво захваљујући чињеници да су глуви
ученици опремљени посебним “радиокласама”: код
сваког од њих је пријемник са појачалом, а код наставника микрофон са одашиљачем. Захваљујући томе, глуви могу да прате лекције са појачаним звуком путем микрофона (сигнал иде на њихов слушни апарат). Стандардни слушни апарат за то није довољан: он има ефекта
само на удаљености од пола до два метра, али не на већим удаљеностима и пространим амфитеатрима. С ученицима у Центру раде врхунски стручњаци, који имају
обичај да кажу да њихови глуви не ћуте, него разговарају.
Отварању нове мултимедијалне лабораторије присуствовали су и амерички глуви студенти са Националног

техничког института за глуве - кључног партнера Бауманског центра.
Црвену врпцу су пресекли ректор МГТУ Игор Федоров
и Роберт Давила. Лабораторија је прва такве врсте у Русији. Уопште, у целом свету оне су врло ретке. По потреби, у њима се могу одржавати и видео конференције.
Систем управљања може бити и помоћу светла. Екран,
смештен на врху просторије, омогућава свима који су у
њој да несметано и јасно виде преводиоца знаковног
језика. Задивљује и “интерактивна плоча”- џиновски
екран компјутера, којим се може управљати најобичнијом” оловком (тако бар на први поглед изгледа). Или,
још једноставнији, али не и мање кориснији изум
МГТУ плоча са огледалима (наглуви студенти могу да
виде како гестикулира предавач који стоји крај табле
окренут им леђима)... По речима Игора Фјодорова, “ова
деца су прва која су упознала ову данас најсавременију
технологију”.
Говорећи на отварању, др Роберт Давила је рекао да више не постоје ограничења за особе са оштећеним слухом. Едукација глувих у Сједињеним Државама је почела у области техничких дисциплина. Она данас, међутим, захвата све области друштвеног живота и интересовања. Тако међу глувима има мноштво лекара, адвоката, инжењера, социјалних радника и других профила

Радио апарат
по узору на људско уво
МИТ инжењери наводе да су исконструисали радио за
шта им је као инспирација послужило унутрашње уво
човека. Радио, који су Раул Шарпескар и Сумаит Мандај изградили је силиконски чип димензија 1x3мм. Низ
електронских калемова и кондензатора хвата радио таласе, усмеравајући их дуж транзистора до самог чипа.
Уместо звука, уређај хвата радио фреквенције које су
милион пута више од оних које су опсега 100Hz до
10.000Hz, а које су чујне за људско уво. Ова технологија
би могла да буде идеална за тзв. когнитивне радио уређаје, који би могли своју примену да нађу у бројним бежичним технологијама као што су Wi-Fi, 3G и друге.

НТИД
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Људско уво - вечита загонетка
краљ Гален открива унутрашње уво, али не схвата његов значај. Истраживачи из каснијих епоха, као што су
Антонио Валсалва, Доменико Котуњо, Томас Јунг и други, истражују анатомију и функцију ува. Постоје бројни аутори (Мајер, Хасе, Бекеши и други) који постављају своје теорије. Хелмхолцова теорија резонанције је
само једна у том низу; она прави поређење између унутрашњег ува и жица на клавиру. На тај начин, ова теорија даје унутрашњем уву функцију анализатора звука. Међутим, све досадашње теорије слуха дају непотпуна објашњења о функционисању овог чула. И данас
се у многим светским научно-истраживачким центрима спроводе испитивања чула слуха, његовог функционисања као периферног слушног рецептора, као и обраде звучног импулса у мозгу. Посебно подручје истраживања представља психоакустичка анализа звука.

удско уво је једно од најосетљивијих чула, иза
чије сложене функције стоји компликована
анатомска грађа. Ово је потврђено и чињеницом да до сада није конструисан ниједан апарат који може да буде толико ефикасан у анализи звука као људско
уво. Претпоставља се да оно може да разликује више од
400 хиљада различитих звукова, па чак и оних који су
толико слаби да изазивају минимално покретање бубне
опне, које одговара једној десетини пречника водониковог молекула. Ову сложену функцију људског ува све
време покушавају да објасне многобројне теорије, али
до дана данашњег, без задовољавајућег објашњења.
Органу чула слуха, у унутрашњем уву придодат је и орган равнотеже. Та њихова анатомска близина на најбољи начин објашњава међусобну функционалну повезаност, која је очита у случају када непосредно по пријему
звучног импулса, који упозорава на опрезност, долази
до постављања тела у положај који омогућава бекство
или напад.

Технолошки развој, а посебно појава дигиталне технологије, сигурно представља важан корак у експерименталном истраживању у циљу дефинитивног објашњења функционисања чула слуха. С друге стране, примена дигиталног чипа у слушним апаратима и кохлеарним
имплантатима иде у правцу формирања модела вештачког акустичког апарата. Међутим, још увек савремене
технолошке иновације не могу да замене природу, већ
само да је у извесном степену имитирају.

Први који се бавио анатомијом ува и дао опис бубне
опне био је отац медицине Хипократ. Он је наслућивао
да је звук основни стимулус акустичког органа. Допуну
ових поставки чини Емпедокле, формирајући прву класичну теорију слуха још у V веку пре наше ере. Римски

Рециклажа слушних апарата

П

Фини је изјавио: “Ово је претеча једног најновијег
научно-производно-технолошког система, који ће у било ком месту у земљи, људима пружити прилику да рециклирају своје слушне апарате и уколико Doncaster
успешно пробије лед, сигуран сам да ће овај посао бити
проширен, како би се омогућило људима широм Велике
Британије да дају свој допринос побољшању квалитета живота особа са оштећењем слуха.”

ројекат групе стручњака Doncasterа, којим је
покренут за сада јединствен случај производње
првих High Street слушних апарата од рециклираних материјала, преобразиће животе многих људи
широм света у земљама у развоју.
Дуги низ година, ти исти стручњаци су, у својим огледним кабинетима, разрађивали шеме како би се, на бази
нових технологија, успешно спровело жељено рециклирање. У ту сврху је и сам директор корпорације Ник
Фини, покренуо кампању да се људи широм Doncasterа
одрекну својих старих слушних апарата за љубав, и у
корист, стварања рециклажне масе као базе за израду
слушних апарата нових генерација за људе у земљама
као што је Босна и Херцеговина, Замбија и Сијера Леоне.

Б

Матичне ћелије
за повратак слуха

ритански научници узгајили су ћелије које би могле да послуже за повратак слуха. У истраживању су коришћене матичне ћелије пореклом из
ембриона које су трансформисане у ћелије идентичне
оним у унутрашњем уву људи. Истраживачи очекују да
ће њихов рад битиод помоћи особама којима је оштећен
слух због изложености буци и особама које су оглувеле
због наследних чинилаца. Истраживачи напомињу да
матичне ћелије могу да се употребе и за надомештање
оштећених нервних ћелија које преносе сигнале од унутрашњег ува до мозга.
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Не постоје баријере за Џоела Бариса

Гватемала - дан пети
Сусрет са глувима
из племена Маја

П

очећу са: “Пробудио ме је прекрасан излазак
сунца над планинама Тотоникапан. Изашли
смо из куће и сусрели једног глувог човека из
племена Маја, Јома из Ксетула, Сан Кристобал. Он је
поздравио као старог пријатеља. Одмах смо почели брзо да причамо на знаковном језику, а Марко нам је притицао у помоћ са гестовима из локалног и АСЛ. Јома у
целом крају сви веома добро знају. Он је надалеко познат по томе што израђује најбољу одећу. Те своје радове, он продаје и ван Гватемале, највише у Мексику. Три
машине (tejido е hilado) чине његова основна средства
за рад. Показао ми је како тка основу за Corte (платна од
којих се праве хаљине Маја). Нисам могао да верујем
сопственим очима кад сам видео како он вешто барата
са тананим нитима, склапајући колоритне дезене, уз помоћ птица, очију, сунца, силуета, скулптура и сл. украсних мотива.
Његов радни дан траје између 12 и 14 часова сваког радног дана, а онда петком и суботом те своје рукотворине
носи разним добављачима и купцима. Јом ме је обукао у
једну од својих шарених кортеа. И мада њих носе искључиво жене, његова жеља је била да ми приушти задовољство да осетим какав је осећај носити овај њихов
национални одевни предмет.
Сусрет са његовом супругом памтим као веома узбудљив тренутак. Затекли смо је у њиховој приватној радњи. Силно се изненадила видевши ме у њиховој ''сукњи'' и с флашираном водом и кесицом крекера у руци.
Дочек је био топао, пријатељски. О њиховом изузетном
гостопримству могао бих да причам сатима, данима и
ноћима. Купио сам неке плахте од њих, у знак поштовања према њиховом ручном раду. По одласку из њихове
куће, зачудио сам се кад сам чуо зашто Јом не носи својеручно израђену одећу Маја. Он је рекао да га други
људи могу убити, чак и сами мушкарци из племена Маја, и то из чисте зависти јер рекламира своје производе.
Стао сам колико замишљен, толико забринут над дилемом оправданости очувања тих и таквих вредности њихове културе до данашњих дана.
Још једном смо прошетали кроз Куетзалтенанго, разгледајући многе нове грађевине у комбинацији са старим и неизоставном пијацом. Видео сам многе Маје
како стојећи за шароликим тезгама продају своју робу,
што је био фасцинантан призор. Видели смо нови трговачки центар, и одлучили да застанемо и пробамо нешто од хране на Тасо Белу.
Потом смо се вратили у Кантел, не би ли упознао Семо-

ву породицу. Његова супруга Сандра ме је замолила да
јој се придружим у припремању специјалитета гватемалске кухиње. Нисам могао рећи ''не''! Направили смо
супу Jocon и резанце Caldo, a Сандрина и Семова ћерка
Флор се побринула за дезерт, правећи торту Tres leches.
Показали су се као добри, дружељубиви домаћини.
Ручак нам је протекао у пријатној и веселој атмосфери.
Било је занимљиво сазнати да Флор ради као тумач
знаковног језика. Глуви Гватемалци је плаћају за пружање услуга тумачења када су у стању потреба, било да
су оне здравственог, пословног, информационо-комуникационог, јавног или чисто забавног карактера. На
моје питање о цени тих услуга, будући да не постоји јединствена тарифа, па зато за већину Гватемалаца она
можда може бити превисока и не могу је себи приуштити, Флор ми је рекла да је то индивудуална ствар и да
се са сваким клијентом обично претходно договоара све
док не постигну износ који је обострано прихватљив.
Цене се обично крећу од 3 до 8 америчких долара по
сату. Она је била изван себе када је чула да Американци
не плаћају те услуге, осим за оне које се односе на њихове потребе у приватне сврхе. Флор је био импресионирана причом како су установљене и функционишу
релеј услуге по кућама у Америци. У разговору смо се
потом дотакли Соренсоновог ''Epansolа'' и његова три
језика. Рекла ми је да се нада да ће Влада Гватемале помоћи да се поправи животни стандард глувих у земљи.
То је уједно било и велико финале те вечери, почев од
велике гозбе и доброг дружења до позитивног расположења мојих изузетно гостољубивих и добронамерних
домаћина.”
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Глобтротери
са инвалидитетом

Д

укључе и особе са инвалидитетом, које самостално, било да су у инвалидским колицима, или глуви, или слепи,
преваљују огромна растојања. Просто је незамисливо
колико је ту уложеног напора, бола, зноја и труда само
за постизање једног јединог циља, а било их је толико.
Међу њима је једна од блажих маршрута била она која
је водила од Владивостока до Санк Петербурга.

митриј Игоревич Шпаро је научник и светски
путник, кандидат за доктора физичко-математичких наука и директор Клуба “Пустоловина”. Рођен је 1941. године. Вођа је прве у историји експедиције
на скијама на Северни пол (1979. године), за шта је
награђен орденом Лењина. Године 1988. совјетско-канадска експедиција, под вођством Шпаро, пресекла је
на скијама Северни ледени океан по маршрути: СССР
Северни пол Канада. За тај прелаз Д. Шпаро је награђен орденом “Црвена застава рада, као и наградом
УНЕСКО “Фер плеј”. Годину дана касније, Дмитриј
Шпаро је основао Клуб “Пустоловина”, који се данас
бави спортом и рехабилитацијом инвалида. Године
1998. Дмитриј Шпаро је заједно са својим сином Матвејем извео подвиг какав досад није забележен у историји,
јер је на скијама пресекао Берингов пролаз, који раздваја Азију и Америку.

Глобтротери Шпаро објашњавајући своју животну филозофију кажу да сваком човеку треба дати шансу и
пружити могућност да се сами искажу. Они имају визију о томе какве колосалне ефекте то може имати: друштвене, политичке, чисто људске, хуманистичке. Зато су
и одабрали оне за које су веровали да могу то да учине И
што је још важније, саме те особе, које су кренуле из
Владивостока, на пример, биле су сигурне у себе да ће
успети да испуне постављен задатак. Поента успеха
сваког тог светског путовања лежи у самосвести и самоубеђењу оних који на њега крећу да могу да га обаве.

Матвеј Дмитриевич Шпаро је заменик директора Клуба
“Пустоловина”. Рођен је 1975. године. Године 1997. био
је вођа експедиције која је освајала врх Африке планину
Килиманџаро. Екипу су чинили један слеп, два глува и
четири человека са ампутираним горњим или доњим
екстремитетима. Три године касније, 2000. Матвеј
Шпаро је био на чело експедиције која је на скијама
прешла Гренланд. У екипи су била три човека, један од
њих у инвалидским колицима. Они су били прва руска
експедиција која је стигла на Гренланд. У периоду мајјун 2002. године, Матвеј Шпаро је био вођа једанаесточлане групе алпиниста која се попела на сам врх Северне Америке планину Мек Кинли, високу 6194 метара,
на Аљасци, која је једна од најнеприступачнијих и засигурно најхладнија у свету. У екипи су биле и две особе
са инвалидитетом, обе са повређеном кичмом.

У њиховом омладинском кампу у Карели, који из милоште зову “Велика пустоловина”, они организују двонедељну обуку за омладину која има оштећен вид и оштећен слух, лакше облике дистрофије, мање менталне
поремећаје. По истеку тог периода, отискују се у авантуру осмишљену као седмодневно сплаварење по брзим рекама. Кад то изведу, они се сасвим препороде,
осећајући се као потпуно друге особе, као прави хероји
и победници, пре свега над самим собом, и над својим
болестима и хендикепима! Сваком од њих је тешко да
пође у такав поход сам, али уколико крај себе има своје
пријатеље, одрасле искусне особе, и притом професионалце, страх постепено јењава и они тад преко њега
прелазе, несвесно га потискујући. Зато није искључена
могућност да ће идуће године ти исти младићи поново
доћи и тада рећи: “Момци, ја све то могу!”. И свима ће
поносно показивати како је неустрашив, мада ће можда
дубоко у себи још увек осећати страх.

Готово да нема новинара који оца и сина не запита о
смислу целе идеје да се у те глобтротерске експедиције
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су таква деца само склањана од погледа јавности и обучавана за разне кућне послове. Имајући у виду да је глувоћа хендикеп најмање уочљив голим оком, и да у оно
време није постојала апаратура која би је дијагностиковала, глуви су се нашли у незавидној ситуацији. Најчешће су сматрани малоумнима, и као такви су искључивани из живота њихове заједнице. Међутим, за време
њиховог боравка по манастирима и азилима, нашли су
се људи који су приметили да они поседују и одређене
интелектуалне способности. Тако су глуви усмеравани
са физичких послова на обучавање у писању, како би
могли да перписују црквене списе.

Ко има уво, нека чује!

М

ожете ли замислити да изађете на улицу и не
чујете аутомобиле који пролазе, шкрипање
врата док улазите у градски превоз или дете
ко-је је управо заплакало поред вас?

Иако је неоспорно црква била та која је међу првима
пружила азил и одређено образовање глувима, она је
ипак имала и неке погрешне ставове. Наиме, пошто
хришћанство проподева учење по коме се вера стиче
преко слушања речи Божије, изградило се мишљење да
глувоћа онемогућава веру у Бога и искључује глуве из
могућности спасења. Такође, ставови цркве су ишли из
једне крајности у другу. Уз мишљења да се о хендикепиранима треба бринути као о Божијим створењима, прешло се на идеју да у њима обитава нечисти дух, кога
треба молитвом и мучењем избацити из организма. Након што до “исцељења” не би дошло, неки су убијани, а
неки су остављани породици као казна за почињене
грехе. Касније, појавом хуманизма и ренесансе, развојем науке и технике, став према особама са инвалидитетом, а самим тим и глувима, постао је много толерантнији.

Можете ли да замислите дан у коме нисте певушили неку песму?
Да ли можете да замислите да се сва бука око вас претвори у недефинисано зујање или притисак у ушима?
Тешко је, зар не?
Одувек сам знала да ћу радити са децом. Чак и са само
шест година, када сам и сама била дете, сан ми је био да
једног дана постанем васпитачица или учитељица.
Када сам се за време средње школе први пут сусрела са
породицом у којој су неки њени чланови имали оштећен слух, знала сам желим да радим са глувима! Оно
што ме је освојило на први поглед био је начин на који
су комуницирали међусобно, као и са чујућом средином. Сада, шест година касније, када сам боље упознала ову популацију и када сам много научила о њима, од
њих, моја љубав према овом позиву се продубила и нарасла. Никада их нисам сажаљевала, поштовала сам их.
А сада им се на неки начин дивим.

Али, иако је црква грешила, Бог није. Још у време Соломона, Бог је указао на то како се може допрети до глувих: “Отварај уста своја за немога” (Изрека 31:8). Познато је да глуви имају развијену способност да примете и најситније детаље, тако им не промакне ни најмањи
покрет усана особе која говори. Зато је основни савет,
ако комуницирате са особом оштећеног слуха, да стојите тако да она може да вам види лице и да разговетније
померате усне. Бог је ово објавио преко своје речи чак
онда када није било људи специјализованих за рад са
глувима. Ако погледамо Нови Завет, приметићемо да је
Исус чинио, између осталих чуда, да глуви чују. Пре него је напустио ову земљу, рекао је да ће његови ученици
чинити и већа дела од оних која је Он чинио.

Глувоћа није нешто што постоји од скоро, није новина.
Од када је људи, било је и оних који су се разликовали у
погледу својих могућнсоти. Различите културе су различито реаговале на то. У најранија времена, када је цивилизација настајала, деца са било каквом ометеношћу
углавном су била уклоњана из друштвене заједнице, и
то што даље од погледа других (када боље размислимо,
до данас се ради иста ствар, зато ретко срећемо особе са
инвалидитетом на улици, у друштвеним институцијама ...). У Индији су дављена у реци Ганг, у Египту су
стављана у плетене корпе и пуштана низ Нил, а у Мексику су склањана у палате, где су касније служила као
забава краљу. У Спарти су оваква деца бацана у бездан
са планина, у Атини нису убијана, већ су давана робовима на чување. У Риму је хендикепирано дете остављано у дивљини двадесет и четири часа, а чак и ако би
преживело, отац је имао право да га убије. Овакве мере
су предузимане због става да је неморално живети на
терет других људи. Јединка, која није могла да учествује у производњи добара, није смала ни да их троши.

Научила сам да слепи могу да препознају боје на основу
додира. Научила сам да људи без ногу могу да ходају.
Научила сам да глуви могу да разумеју и говоре, чак и
неколико језика, иако никада нису чули како и један глас
звучи. Све ово они не могу сами од себе, већ им је потребна помоћ. Фигуративно речено, Бог и данас људима буквално отвара очи и уши, али верујем да је рад из
љубави према овим људима још један начин да чинимо
чуда у њиховим животима. Поносна сам да могу бити
део тога.
Глуви су, као и свака мањина, образовали посебну субкултуру. Имају свој језик, начин комуникације, сленг,
позоришта, спортске организације, ТВ емисије ... То
нам показује да су, и поред свог недостатка, способни за
многе ствари и да не треба да их гледамо као инфериорне. Чињеница да поседујемо једно чуло више не говори
нам да смо вреднији, већ да имамо једну могућност ви-

Кроз време, поступање према неспособнима је постајало мање брутално. Разлоге за то налазимо у чињеници
да је религија мењала своје ставове према њима. Појавом хришћанства долази и до веровања да у свакоме постоји душа коју је Бог створио и која треба да живи. Зато
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мање а неки више, да се служе говором. Одсуство говора може бити последица мутизма, афазије, алалије, али
се ове појаве третирају одвојено од глувоће. Недостатак
говора може бити и последица запуштености, ако се
детету није указала помоћ при усвајању ове способности, оно је није могло само савладати. Али, тада не говоримо о глувонемој особи.

ше да будемо благослов људима око себе. Сећам се приче коју сам чула од једног професора. Сви знате да подигнута два прста представљају симбол победе (victory), али то није зато што показивањем ова два прста образујемо слово ''V'', ќао почетног слова ове речи. Наиме,
у давна времена када би једна војска покорила другу,
својим ратним заробљеницима су одсецали управо ова
два прста. Тако би им онемогућили вршење многих радњи: јело, писање, па чак и покушај бекства. Када би
пролазили поред тих заробљеника, показали би им два
прста, у знак подсећања на то ко је победио и ко је надмоћнији. Немојмо дозволити себи да чинимо исту ствар, да онима који су можда за неку способност сиромашнији од нас, будемо камен спотицања уместо ослонац.
На крају крајева, највећа глувоћа је када неко неће да
чује!

Друга ствар је да глувоћа није болест, већ хендикеп. Болест има свој ток, може да се излечи или доводи до
смрти. Глувоћа се не лечи, него се ублажава одређеним
помагалима, ако је могуће, а сигурно је да од ње нико
није умро. И на крају, термин супротан глувоћи није нормалан. Јер, шта је нормално? Ако се нека појава јавља
у већини, не значи да је она мерило за “нормалност”. То
би значило, када би у некој можда ближој будућнсоти
већина људи изгубила слух, да би они којима се то није
десило, били ненормални?! Зато радије говоримо о глувима и чујућима, а не никако о глувима и нормалнима.

Напомене
За оне који желе да обрате пажњу на терминологију,
указала бих на неке грешке са којима сам се највише сусретала. Као прво, не постоји глувонема особа. Давно је
одбачено мишљење да су глуве особе аутомаски и неме.
Они јесу глуви (или наглуви), али су способни, неки

Закључак: Ко има уво, нека чује!
Аутор:
Ивана Зетко

Књиге о глувима

Карл-Јохан Емануел Валгрен:
“Историја чудновате љубави”
“Историја чудновате љубави” је роман Карла-Јохана
Валгрена, објављен 2002. године. По мотивима, много
подсећа на књигу “Лепотица и звер”. Радња се одвија
1800. године. Главни јунак је Херкул Барфус. Он је од
рођења деформисан и глув, али је обдарен телепатским
способностима. Исте вечери када је он рођен, рођена је
и једна девојчица по имену Хенријета Вогел. Хенријета
ће израсти у невероватно лепо дете, а Херкул у њену сушту супротност. Без обзира на те разлике, ова два бића
ће се заљубити једно у друго на неописив начин. Када
им је било по једанаест година, морали су да се раздвоје. Херкул је од тад у животу имао само један једини
циљ, а то је да пронађе Хенријету. Напослетку, након
дугог путовања кроз Европу, они ће се сасвим случајно
срести на улици, сударајући се леђима једно о друго.
Њихова срећа неће потрајати дуго. Хенријета умире,
под чудним околностима, а Херкулов живот тад добија
нови смисао: да се освети Хенријетиним убицама.
Ипак, Херкул ће у последњем тренутку схватити да освета није право решење.
Карл-Јохан Емануел Валгрен, рођен 26. јула 1964. године у Линкопингу, је шведски писац и музичар. Он је одрастао у Фалкенбергу и сада живи у Стокхолму, на Готланду. Валгрен је написао седам романа. Као свој досад највећи успех бележи управо горепоменуту љубавну причу из 2002. године. Књига је добила бројне награде и признања. Постигла је велику популарност у Шведској, доживљавајући неколико издања.
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Gluvi na filmu - film o gluvima

Глуви: “Чуј ме” индијски документарац

Г

луви: “Чуј ме”, индијски документарни филм који прати животе неколицине глувих становника
Делхија, сачињен је прошлог јуна у Индији.
Филм истражује како то изгледа када се расте као глува
особа, уз много догађаја у стицању образовања, живота
у кући и изазовима на послу. Снимљен је током протеклих месеци са много група људи у разним градовима
широм Индије. За многе гледаоце ове филмоване приче
одзвањају звуком њихових сопствених живота.
Kao што рече један гледалац: “Овај филм приказује стваран положај глувих у Индији и свакако треба да се
види”. “Потпуно је исто и у нашој породици (у нашим
животима) и са много других са глувом децом као што
смо ми.” - рекао је један родитељ. Гледаоци су често изражавали бригу и занимање за споразумевањем. Као
што рече неки младић: “Када чујем о овом филму силно
пожелим да поведем своју мајку да га види. Код куће ми
родитељи не дозвољавају да користим Знак, сматрају да
је то лоше... Али када је она погледала филм, видео сам
је да плаче. После ми је рекла да ће и она сада да покуша да научи мало ЗЈ”.
Глуви: “Чуј ме” је смишљено да се уздигне свест о глувима и да се охрабри боље разумевање између глувих и
чујућих. Филм је “отворио очи” многим чујућим гледаоцима који су врло мало знали о догађајима из свакодневице глувих. Један делхијски средњошколац је рекао: “Никада нисам претпостављао да глуви имају толико много тешкоћа... они заслужују равноправност”.
А други је изјавио: “Ово је први пут да сам био изложен
- Свету глувих - ... Пријатељи и ја смо задиркивали глуве када видимо неког на улици, али после гледања овог
филма сада разумем”. “По гледању овог филма схватам да глуви могу да успеју и напредују у животу” - изјавила је једна жена.
Филм је израз напора и сарадње тима глувих и чујућих
колега и консултација са организацијама попут Друштва глувих Ноида - давањем савета и учешћем у радном поступку. Произвео га је независни филмаџија,
сниматељ Карол Дуфи Клеј који живи у Делхију, Индија, и сарађује са Насози Кијагуом дипломцем Универзитета Галодет, а који сада ради са Глувом везом Уганде. У његовој екранизацији и дистрибуцији до домова
глувих чланова друштва и њихових породица учествовало је неколико удружења из Делхија, као што су Државно-народно удружење глувих, делхијска Задужбина
глувих жена и Друштво глувих Ноида.
По приказивању су уследиле расправе које су вођене са
могућностима да глуви поделе различита осећања и
гледишта. Један отац рече по гледању филма: “Јасно је
да је главна препрека у споразумевању јаз између родитеља и деце. Нисмо способни да разумемо једни друге”.

А други је младић додао: “У својој породици сам
прину-ђен да говорим а зашто?... Они могу да разумеју
мој говор, али напољу то нико други не може”. Други
роди-тељ је изразио: “После свих ових година сам
схватио како треба да улажем напоре свакога дана. Сада
разу-мем да је ЗЈ важан, треба да га користимо ако
желимо да се међусобно споразумевамо”.
Овог месеца филм је приказан малом међународном
скупу студената Галодета из разних земаља у граду Вашингтону. Један апсолвент је рекао: “Иако је филм о
Индији, ја сам увидео мноштво сличних догађаја и проблема као и у мојој Јужноафричкој Републици”. Ученици из других земаља су климали главом у знак одобравања, јер питања глувих изгледа да су иста и ван граница.
Глуви: “Чуј ме” је напор да се окупи група која би поделила гледишта и истражила могућности промене.

Занимљивости

З

Кенгур са три ува

на се рећи како неко има “треће око”, али да неко
има три ува ретко се чује. Такав случај се догодио
у Аустралији, када је трогодишњем кенгуру из
непознатог разлога израсло треће уво.
Овакве необичне аномалије догађају се врло ретко,
али никако не ограничавају животињу у свакодневном
жи-оту.
Кенгурчић је савршено доброг здравља и сасвим се
нормално развија. Иначе, оваква појава је изузетно ретка, како у животињском, тако и у људском свету. Ново
уво се “сместило” одмах до левог ува, и изгледа као
продужетак већ постојећег. Чује ли малишан боље
због ове појаве или не, није познато, но свакако изгледа занимљиво.
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21. олимпијске игре глувих

Глуви орлићи
поклекли у финалу
21. олимпијске игре глувих (Deaflympics) на којима је
учествовало преко 3.000 спортита из 80 земаља
одржане су од 5. до 15. септембра 2009. године у
Тајпеју. Нашу земљу на овим играма представљали су
Гордана Миковић Мучибабић у стрељаштву (ваздушна
пушка 10 м), рвач Атила Вајда и рукометна
репрезентација.

са Хрватском, и да је наш најбољи играч Бракочевић у
финалу играо повређен. Резултати и учинак играча:
Тајланд Србија 4:50
Србија: Владимир Тепавац, Раде Радојевић 5, Миливоје
Бракочевић 5, Александар Стојковић 5, Зоран
Ђорђевић, Данијел Рокић 4, Жељко Павловић 5, Адмир
Дураковић 12, Драган Дроњак 1, Захит Тутић 10,
Божидар Николић 6.

Гордана Миковић Мучибабић, којој је ово било прво
учешће, освојила је бронзану медаљу у стрељаштву
(ваздушна пушка 10 м) са 489 освојених поена. Прва је
била Мађарица Мира Бјатовски (495,3 поена), а друга
Украјинка Олга Камаренко (495,1)

Србија Хрватска 31:23
Србија: Владимир Тепавац, Раде Радојевић 2, Миливоје
Бракочевић 13, Александар Стојковић 1, Зоран
Ђорђевић 2, Данијел Рокић , Жељко Павловић, Адмир
Дураковић 6, Драган Дроњак, Захит Тутић 3, Божидар
Николић 4.

Атила Вајда се борио у категорији до 55 кг (грчко
римски стил). У првом колу победио је Руса Воронова
са 3:1 (8:4), а у другом је изгубио од Талајхана (Турска)
са 1:3 (3:4) и испао из даљег такмичења, чиме се
завршила златна ера нашег најтрофејнијег спорта који
је пуних 40 година био у светском врху.

Полуфинале: Србија Турска 34:17
Србија: Владимир Тепавац, Раде Радојевић 4, Миливоје
Бракочевић 2, Александар Стојковић 5, Зоран
Ђорђевић 1 (7м), Данијел Рокић, Жељко Павловић 4,
Адмир Дураковић 8, Драган Дроњак 1, Захит Тутић 5,
Божидар Николић 4.

Рукометаши су у својој групи освојили прво место, док
су у финалу поклекли од исте екипе коју су победили у
групи. Олимпијске игре су завршене у време припреме
овог броја за штампу, те нисмо дошли до података о
догађајима са и око терена, сем да је Рокић искључен
због ударања противничког играча на првој утакмици

Финале: Хрватска Србија 29:19
Србија: Владимир Тепавац 2, Раде Радојевић 1,
Миливоје Бракочевић 2, Александар Стојковић 1, Зоран
Ђорђевић, Данијел Рокић 3, Жељко Павловић 2, Адмир
Дураковић 5, Драган Дроњак, Захит Тутић 2, Божидар
Николић 1.

После 40 година
рукомет брисан из програма
Олимпијских игара

Крег Кроули
нови председник ЦИСС
На 42. конгресу ЦИСС који је одржан пре почетка игара
у Тајпеју, изабран је нови Извршни одбор, у који су
ушли: председник, Крег Кроули (Велика Британија),
потпредседник, Јозеф Улмердингер (Немачка), други
потпредседник (председник Омладинског светског
спортског савеза глувих) Дејвид Ланесман (Израел) и
чланови Ванеса Миглиоси (Италија) и два члана које ће
именовати Извршни одбор ЦИСС на првој наредној
седници одбора.

Рукомет и ватерполо су избрисани из програма XXII
олимпијских игара глувих које ће се одржати у Атини
2013. године. Одлука је донета на састанку Извршног
одбора ЦИСС, 1. септембра. На задње три Олимпијаде
смањено је учешће у овим спортским гранама, а према
прописима, најмање дванаест, од најмање две
регионалне конфедерације, мора да понуди рукомет и
ватерполо као део њиховог спортског програма. Пошто
то овде није био случај, та два спорта су елиминисана из
Игара. Међутим, ови спортови и даље могу да се
упражњавају на регионалним и светским првенствима.
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војке заједно са пратиљама - тумачима на ово такмичење.
Ово такмичење не представља само дефиле лепих девојака већ показује и њихову интелигенцију, њихове вештине које се најбоље виде док изводе своје тачке као и
културу и обичаје сваке земље из које долазе.
Много позитивне енергије, дружења, размене искуства
и новог познанства је заштитни знак овог такмичења.
Катарина Рајковић пратилац

П

Цртице из Прага

раг је веома леп град, и са правом га зову - златни град. Наш дочек, као и дочек осталих такмичарки био је величанствен. Хотел у коме смо
одселе савршено је опремљен, пажња нам је пружана на
сваком кораку... Много тога лепог смо доживеле и виделе.
Вежбе и пробе за финално вече биле су у првом плану.
Начин ходања, усавршавање својих припремљених тачака, шетња у костиму затим у вечерњим хаљинама била је свакодневна обавеза, тако да је остало веома мало
времена за разоноду и упознавање прашких знаменитости.
Мој одлазак у Праг на ово такмичење остаће ми у лепој
успомени док сам жива, јер сам свесна да се овако нешто ретко коме указује. Што се тиче самог финала, искрена да будем, очекивала сам бољи пласман, али нека
буде тако како је, и о томе нека суде они који су пратили
ово такмичење.
За све ово, за пласман у изборима за глуву мис Србије,
за одлазак у Праг на изборе за Мис света у конкуренцији глувих девојака захваљујем Савезу глувих и наглувих СЦГ.
Поздрав свим читаоцима, љубим их све, пуно!

Магагуга (Свазиленд) - прва пратиља,
Кофтун (Украјина) - Мис света 2009.,
Баранова (Русија) - друга пратиља и
Мис шарма из Словачке

У

Прагу, Чешка Република, у периоду од 1. да 12.
јула 2009. године одржани су избори за глуву
Мис Европе и Мис света.
У финалној конкуренцији, у којој је учествовала 21 такмичарка из целог света, двадесетпетогодишња Ивана
Рајчић из Чачка, представљала је Србију на избору за
Мис Европе који је одржан 5. јула, на коме је победила
представница Грузије Нина Девитизе, и 11. јула на изборима за Мис света где је за најлепшу глуву девојку целе планете проглашена Украјинка Дијана Кофтун. За
прву пратиљу проглашена је Симхив Магагуга (Свазиленд), другу пратиљу Марија Баранова (Русија), док
је титула Мис шарма припала представници Словачке.
Ивана је својим учешћем на овом такмичењу оправдала
титулу Мис Србије и показала да иако није освојила титулу Мис Европе и Мис света да својим шармом, духовитошћу, интелигенцијом, љупкошћу, дружељубивошћу а изнад свега природном лепотом, може да освоји све
учеснике такмичења. Од свега је најважнија њена личност којом зрачи.
Дружење са девојкама и њиховим пратиљама из целог
света за нас је било ново искуство, ново сазнање као и
размена много позитивне енергије.
Драго нам је што Савез глувих и наглувих СЦГ има широке видике и схвата значај које ово такмичење има за
глуве, као и за целу земљу па тако сваке године шаље де-

Ваша “чупавка” Ивана из Чачка
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