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Уместо
предговора

Ко је заправо
Драгољуб Вукотић?

Ова документарно-литерарна биографија у
вашим рукама управо говори о њему: дете из
Ариља, сироче од седме године живота, које
је у десетој години изгубило слух, о коме су се
старали мештани варошице у срцу Србије.
Сазревао је са временом у годинама рата и
беде, али захваљујући својој интелигенцији,
сам се пробијао крозживот, да би високо на
предовао и постао “ о ” на
престижном вашингтонском Галодет уни
верзитету, скоро пуне три деценије био пре
дседник Светске федерације глувих, а три
десет и четири године на челу Савеза глувих
Југославије. О њему, његовој изванредној ре
путацији и успесима у раду за добробит глу
вих Србије, бивше Југославије и целог света,
сведочи ова документарнабиографија

Није било лако написати ову књигу, јер по
природи какав је био, смеран и скроман, о се
би није забележио ни слова, али су, срећом, за
њим остала документа, која су педантно са
купљена и попутмозаика брижно итемељно
сложена у портрет горостаса из области
социјалне заштите глувих лица. А оног часа
када затворите последњу страницу књиге,
верујемо да ћете се сложити са нама да је
Драгољуб Вукотић победио сопствени хен
дикеп, и да је учиниомного више за своју глуву
сабраћу него ли сви они којима је то била
струка и дужност. Изгарајући све времен на
том свом животном путу, несебично дајући
целог себе, сагорео је на послу пружајући ти
ме разлог више да буде овенчан ловоровим
венцем од стране свих оних који су га пошто
вали, дивилиму се и помало завидели!

-
doctor hon ris causa
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За обичног читаоца само име Драгољу
ба Вукотића не значи много. Уобичаје
но име и презиме које се често среће у
Србији. Међутим, сви они који су се на
било који начин бавили социјалном за
штитом хендикепираних особа препо
знаће у томе имену човека који је још
прешест деценија заорао дубоку бразду
у историји српских хуманитарних ор
ганизација. Да би предупредо неумит
ниток времена који полако, пре или ка
сније, води у засенак, а потом и у забо
рав, Савез глувих и наглувих је, издава
њем ове документарно-литерарне био
графије,желео да успомене и сећања на
Драгољуба Вукотића преточи у писани
обелиск човеку који је сигурно највише
чинио за добробит глувих наше земље и
широмсвета
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-
-

-
-
-
-
-
-

.
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ПРВИ ДЕО

Порекло,
детињство
и младост
Драгољуба
Вукотића

Србија и његово Ариље поносе се њиме, и не
само они, већ ишколе које је похађао и у чијим
је споменицама његово име исписано злат
ним словима. А ова документарно-литерар
на биографија је само скромни израз захва
лностињеговој личности, речи, делу и допри
носу који је овој организацији дао, чији је је
дан од оснивача био, и коју је кроз разна иску
шења водио. Књига ће оправдано красити
витрину Сурдолошког музеја, местo где се
налази његов легат, и у којем се с посебним
пијететом чува много тога што је везано за
њега, јер је он један од оних који су поставили
темеље на којима и данас постоји Савез глу
вихСрбије.

Микрокосмос вечитог света тишине има
чудесну кохезионумоћ да спајаљуде исте или
сличне судбине са свих континената. Флуид
јединства и космополитизма многе привла
чи, а Драгољуб Вукотић је управо тај квали
тет поседовао. Њега су многи познавали, за
њега су многи чули, и он сам је познавао мно
ге, зато његово име изговарају са поштова
њем. Стварао је култ старања о глувима
свуда у свету, који је прерастао у традицију,
а “традиција је по себи степен цивилизаци
је”. Тиме је он, заједно са својим истомишље
ницима и саборцима у Бироу Светске феде
рације глувих и у Савезу глувих Србије и Југо
славије, постао родоначелник социјалне по
литике глувих, чија се реализација њених ос
новних вредности данас остварује кроз пре
поруке међународних форума и органа УН с
акцентом на: “инклузију у нормалну среди
ну”; “интеграцију”; “равноправност”; “је
днака права”; “рехабилитацију” итд.
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Нема сумње да ће ова
многе његове савременике да подсети

на бројне заједничке акције из области међу
народне сарадње, док ће младима послужи
ти за путоказ у погледу квалитетаи кванти
тета могућности глувог човека када му се
пружи прилика да се размахне и постигне
циљ који је себи поставио. Драгољуб Вуко
тић је тај који је знао и умео да постави циљ
иодабере прави пут зањегово досезање.

Једном од аутора ове документарно-лите
рарне биографије је била част што је скоро
двадесет година био Вукотићев сарадник на
послу, са њим је пропутовао скоро цели свет,
при чему је од њега имао увек нешто ново да
научи, јер је имаоогромноискуствои уживао
високу репутацију. По природи, виспрене ин
телигенције, мирне нарави, искрен, доброћу
дан и крајње поштен, благог духа, скромних
животних прохтева, речју, био је велики чо
век који се задовољаваомалимстварима.

Ова књига нека буде мементо, обелиск њего
вог постојања и деловања, мада ће он живе
ти са нама и у нама докле год га се будемо
сећали и помињали, јер “имао се рашта и ро
дити”. Да не би животни пут Драгољуба
Вукотића, човека који нас је задужио остао
само једна романсирана талична прича, за
писање ове документарно-литерарне био
графије коришћени су његови аутентични
путописни извештаји, новински чланци, за
белешке и други рукописи, речју фактогра
фија која је самапо себи већ довољно јак кључ
који отвара врата једног доба и времена у ко
ме је онживео и радио.

документарна биогра-
фија
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Прича
о породици
Вукотић
и Ариљу

Кућа у Ариљу
у којој је живела
породица Вукотић

Родно место Драгољуба Вукотића је
варошица Ариље која се налази на пре
лепој питорескној узвишици брдско-
планинског дела западнеСрбије, у сливу
бистрих река Рзав и Моравице, одмах
крај магистралног пута Пожега Ива
њица. Ариљско подручје је познато још
у веку као седиште Моравичке
епископије, коју је основао Сава Нема
њић 1219. године, а српски краљ Драгу
тин на рушевинама некадашњег храма
подигао цркву Светог Ахилија 1296. го
дине, по којој је град и добио име, и која
је до данашњег дана симбол и понос
Ариља. Име града по доступним пода
цима тешко је утврдити. Једно исто
ријско предањe каже да су пред пропа
стСамуиловог царства охридски свеш
теници овде донели мошти Светог
Ахилија. Како се код нас у новије време
све мање употребљавао глас Х, то се он
називао Свети Арилије, а сеоска слава
славила каоАриљевдан. Томаналогијом
се дошло и до имена Ариље, које је 1880.
године проглашено за варошицу. Геог
рафски, климатскии економски услови
били су такви да су омогућили да се у
овој варошици развије пољопривреда,
ситно занатство и трговина, а читав
живот се одвијао у главној улици - чар
шији где су цветали бројни занати: кр
ојачки, пекарски, опанчарски, сарачки,
бојаџијски, берберски, кафеџијски, ра
баџијски итд. Радње су се налазиле јед
на поред друге, а иза њих магазе, куће и
дворишта. Све је било усклађено пот
ребама људи тадашњег времена. Међу
занатлијама је владала узајамна соли
дарност, поштовање, поверење и по
магање, што се посебно ценило. Такав
економски живот је условио да су се у
Ариљу врло рано појаве Трговачка бан
ка,Ариљскаштедионица, Трговачка за
друга, али и разни еснафи, међу којима
иЗанaтлијски.
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З
анатлије су посебну пажњу посвећива
л школовању и образовању своје деце,
тако да прве трагове о “обучавању деце”

ариљских трговаца и занатлија налазимо у за
писима из 1808. године, да би се те исте годи
не, тачније 18. октобра, већ отворила и редов
на школа са 62 ђака У тим и таквим услови
ма, у Ариље из села Вране долазе Гвозден и
Гвозденија Вукотић, који су 15. јула 1882.
године добили синаДрагића, који је по очевој
жељи изучио, за то време врло рентабилан
опанчарски занат и отворио радњу у главној
улици упосливши више калфи и шегрта. Бу
дући да му је посао добро ишао, он је већ
1920. године сазидао велику кућу на два сп
рата, и као угледни и добро стојећи трговац и

-
e

-
-
-

. -

, -

-
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Црква светог Ахилија у Ариљу

Ариљ је данас познато по
производњи малине -

Споменик малини у центру Ариља
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грађанин постао председник Еснафа тргова
ца, да би 1929. године у варошицу довезао пр
ви ауто, што је за то време била права сенза
ција

Као добро стојећи трговац и занатлија, Дра
гић Вукотић се жени Даринком Михајловић
из Кнића код Крагујевца и са њом добија пе
торо деце: два сина, Ђорђа и Драгољуба, и
три ћерке Веру, Валерију и Милицу. Дра
гољуб је четврто дете по реду.

У то времеДрагић је био врлоимућанидобро
стојећи трговац, а уз то и председник Еснафа
занатлија. Као угледном грађанину обраћали
суму се за помоћмноги ситни трговции зана
тлије, тражећи да им буде жирант на меница
ма за добијање кредита од банака. Као прави
домаћин и поштен човек, Драгић је веровао
суграђанима које је познавао па им је потпи
сивао менице, али они су га на крају изневе
рили, те је тако морао да отплаћује туђе кре
дите и дугове. Нажалост, та задужења су то
лико нарасла да је на крају пропао, с тим што
је радња затворена, кућа продата, а он остао
без икакве могућности да издржава породи
цу. Како несрећа никада не иде сама, 1930.
године умире му супруга Даринка, и тиме се

-
-
-

.

-

-

-

-
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Снимак са крштења
Вукотић у наручју куме, сасвим лево мајка, десно отац

:

Драгољуб Вукотић
са својим сестрама

заувек завршава Драгољубова младост у ро
дитељскомокриљу.

Затекавши се у крајње незавидном положају,
отац бива приморан да одлази на рад код
својих дојучерашњихшегрта, а децу је од тад
под своју заштиту, боље рећи старатељство,
узео свештеник ЈованГордејев.

-

Школовање у Ариљу и Јагодини

Драгољуб Вукотић је рођен 24. јула
1924. године уАриљу, округ ужички. У
седмој години је пошао у редовнушко

лу, а учитељица му је билаЉубинкаМелевић
која га је као добар педагог и нежна мајка
прихватила као своје дете. Драгољуб је био
одличан ђак. У другом разреду, негде у јану
ару око Светог Саве 1934 године, разболео се
од менингитиса, што је за последицу имало
губитак слуха.

,
пише Драгољуб у својој биографији. Без об
зира на губитак слуха, Вукотић је покушао
даље да настави своје школовање у Ариљу,
али није могао да прати наставу, тако да је
скоро годину дана остао код куће. Следеће
године премештен је у школу за глуву децу у
Јагодину, где је завршио разред. Похађа
ње разреда и кројачког заната је преки
нуо 6. априла 1941. године јер је почео Други
светски рат, и немајући куд, четири дана кас
није, вратио се пешке у своје родноАриље.

на
писао је он у споменици своје школе. Његов
старатељ Јован Гордејев, Рус по народности,
иначе веома образован човек обратио сеМи
нистарству просвете са молбом да Драгољу
ба приме у једину у то време државну школу

-

-

-
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-
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“Тада нису били у оптицају
лекови као што је пеницилин, што је убрзало
да након болести останем потпуно глув”

Школа на коју сам поносан утрла је путмог
даљег развоја као и многих генерација”
“

, -

за глуву децу, која се налазила у Јагодини,
што је било прихваћено. Свештеник је лично
одвео малог Драгољуба у Јагодину 1935. го
дине, где је наставио школовање. Због попа
који га је довео, деца у школи су му наденула
надимак “поп”, означавајући његово име гес
товним знаком који представља попа, што му
је остало као идентификациони знак за цео
живот.

Свој долазак у Јагодину Вукотић овако опи
сује:

Будући да је дечак био са знатно сачуваним
говорним депозитом, тадашњи управник До
ма глувонеме деце Миодраг Матић одмах га
је уписао у разред и упутио својој супрузи
Савки на даље образовање, код које је остао
све до јануара 1939. године, када је добила
премештај за Земун, а његово образовање и
васпитање преузимају наставници Миле Но
ваковићиТоманБрајовић.

Половином четрдесетих година прошлог ве
ка образовање глувих је било велика непозна
ница, и школа у Јагодини (основана 1928. го
дине) се борила за своје место у друштву. У

-
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“Доласком у школу за глуве у Јагодини
ослободио сам се психичке тензије. Открио
сам да нисам само ја глув већ да има више
таквих, што ми је олакшало стање у којем
самсе налазио”

Основна школа у Ариљу у коју је ишао Вукотић,
данас обданиште
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циљу њеног промовисања, управник Матић
је организовао путовања по многим градови
маСрбије, у којима су глува деца давала своје
приредбе, показујући тако дамогу данауче да
говоре и рецитују, да изводе вежбе на спра
вама, да имају смисао за ритам, да могу да иг
рају. О томе Драгољуб Вукотић у својим “Ус
поменама из школе пише

-
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Вођена је акција
да се ишири слојеви нашег народа упознају са
глувима кроз разне приредбе и манифеста
ције нашешколе. Давали смо приредбе по мн
огим градовима у Србији: Крагујевцу, Смеде
ревској Паланци, Лапову итд. Програм је био
брижљиво припремљен кроз редовне и ванре
дне часове у школи и састојао се од ритмич
ких вежби, гимнастичких тачака и рецита
ција. Наступао је наш хор састављен од уче
ника нашег одељења у коме смо поред оста
лих рецитација имали на репертоару и песму
Ђуре Јакшића НаЛипару Наш хор, који су
увели Томан Брајовић и Милисав Новаковић,
тада наставници у дому је у то време био
новост у раду. Кроз свакодневно вежбање у
хору многи другови су поправили свој говор,
па се увидело да је овај начин рада корисна
ствар. Обично су наше приредбе биле одлич
но посећене и сећајући се тих дана не могу се
одвојитиод утисака који су нас ученике окру
жавали. И наш забавни живот је био врло
динамичан. Сећам се врло добро када смо

гледали неки филм, онда смо у дворишту да
вали репризу тог филма за другове који нису
били у биоскопу. Поделили бисмо улоге међу
собом и онда готово у целости поновили
филм. Наравно, наши васпитачи нису се то
ме чудили него су нас и подстицали. Једном
смо посетили Београд и Земун и остали три
дана. Београд је на мене тада врло импреси
вно деловао. Ту сам упознао многе другове и
посетили смо многе установе и предзећа.
Ова екскурзија нам је проширила видике и
многотога новог смо видели. Доласком за ва
спитаче, а касније за наставнике, Милосав
Новаковић иТоманБрајовић су унели нови дух
рада. Оживео је спорт а нарочито фудбал,
оформили смо спортски клубшколете смо се
такмичили са разним другим школским клу
бовима. Утакмичењима смо ималимного ус
пеха. Наш фудбалски клуб се звао Рамада
новић па је сваки играч на свом дресу имао
по једно слово тог имена. Тренинзи су били
свакодневни, а играло се крпењачом, без об
зира да ли је киша или суво време. Ретка је
била кожна лопта или неки други спортски
реквизит
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Током читавог школовања, Драгољуб је био
одличан ђак без иједне четворке, и са сталном
назнаком “одличан ученик примерног влада
ња”.

-

Зграда Завода за глуву децу у Јагодини из 1935. одинег

Факсимил из уписника ученика Народних школа
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Тадашњи систем школовања је био 6 + 2, тј.
шест разреда основног школовања и две го
дине професионалног обучавања. При Дому
су постојале тзв. “школске радионице” које
су држали приватни мајстори, чији је задатак
био да обучавају глуве ученике занату, а за то
су као надокнаду добијали бесплатан прос
тор, машине, алат и плату. У Јагодини су тада
постојале следеће занатске радионице: кроја
чка, обућарска, браварска, опанчарска и сед
ларска. У договору са родитељима или стара
тељима ученици су се опредељивали за један
од поменутих заната, пошто средње и више
образовање за глуве тада није биломогуће.
Драгољуб Вукотић се определио за учење

-
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-
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-

,

кројачког заната, будући да му отац није доз
волио да настави породичну традицију, смат
рајући да је опанчарски занат тежак и у оду
мирању јер је фабричка обућа постала модер
нија од опанака. Занат је учио кодАцеСимеу
новића, у то време познатог градског модног
кројача.Имао је 17 година кад је почео да изу
чава занат, према коме није показивао неко
нарочито интересовање. Желео је нешто ви
ше. Од 1. јанура 1939. године његов разредни
старешина постао је Миле Новаковић, особа
која га је најбоље разумела и посебно волела
и који ће, по свему судећи, имати највише
утицаја наформирањењегове личности.

-
-
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У Централном дому глувонемих и слепих
у Земуну

Ж
ивећи под веома тешким условима,
Вукотоћ више није могао остати у
родном месту јер би тиме само по

јачао беду и био на терету свом стараоцу који
га је издржавао, а и због сталних рација од ст
ране четника и Немаца, одлази у Београд где
се запошљава као служитељ у Дому Друштва
“Краљ Дечански” у коме су, поред неколико
глуве деце била смештана и слепа деца коју
су усташе због српског порекла протерале из
Земуна. Поред тога, у Дом су упућивани и ос
лепели и оглувели ратници са фронта, обзи
ром да за њих у то време није постојала прих

-
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-
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-

ватна служба. Вукотићев задатак је био да
стално води слепе у села и на периферије
склањајући их од бомбардовања и носећи им
храну, излажући се притом непрестаној опа
сности. Након ослобођења, са Црвеноармеј
цима и Народноослободилачком војском Ву
котић је преносио рањенике у болницу, све до
пресељењаДома слепихуЗемун.

По ослобођењу Земуна, некадашњи управ
никДома у Јагодини,МиодрагМатић је поче
тком новембра 1944. године затражио од та
дашње Федеративне Владе да се школа, заје

-
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-
-

Дом и Школа за глуву децу у Земуну
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Сазревање у годинама рата

У
јагодинској школи за глуву децу је ра
дила група младих и већ искусних на
ставника и васпитача социјалистичке

оријентације: Јован Хаџић, Томан Брајовић,
Миле Новаковић, Миодраг Матић, Десимир
Ристовић и други. У самом граду пак, дело
вала је група напредне студентске омладине:
Бошко Ђуричић, Славка Ђурђевић, Сретен
Жујовић и други који су организовали разна
удружења и друштва, међу којима су били
Друштво младих умних радника Удруже
на опозиција Удружење учитеља соција
листа , и који су путем предавања на Народ
ном универзитету” износили своје погледе и
схватања о политичим и културним прили
кама у земљи и свету. Такав рад није заоби
шао ни школску омладину, па ни ону која се
налазила у Заводу, која је тадашња збивања у
земљи пратила прекоштампе. Национализам
је посебно подстицан догађајима 1940. и
1941. године, а посебно после објаве рата од
стране Немачке појединим европским држа
вама,међу којимаи Југославији.

Вукотић о томе пише у својим “Успоменама
из школе”:
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Наш први додир са политиком је
био у време када се у Шпанији распламсавао
грађански рат. Штампу смо у то време го
тово свакодневно читали у слободним часо
вима и наше опредељење, мада није било ло
гично због непознавања општих проблема у
свету, ипак није зауставило наше интересо
вање. Затим је дошла анексија Аустрије и
Чехословачке. Почели смо да схватамо шта
то значи реч фашизам. Међутим положај
наше земље у свемутоме нисмо схватали све
до пред сам рат. Почетак 1941. године је био
буран и у нашем дому. Осећали смо неке на
говештаје читајући новине. Наше претпос
тавке су почеле да се обистињују. Онда је до
шао 25. март. Тада смо схватили и ми да се
треба одупрети заједно са жељама нашег
народа који је 27. марта одбацио пакт са
Силама осовине. Тада су сви наши ученици,
предвођени наставником Милетом Новако
вићем изашли са заставама на сквер, придру
жујући се осталим манифестантима Јаго
дине и околине. Било нам је драго да смо кона

чно дошли до сазнања на коју се страну тре
ба определити, а она је значила бити на ст
рани народа.Послетих демонстрација наша
школа је практично престала са радом јер су
наставници били позвани у војску. Неколико
дана смо били у ишчекивању, док коначно 6.
априла нисмо сазнали да је Београд био бом
бардован. Тада смо схватили да је рат почео
и шта значи фашизам. Наша мржња према
фашистима била је велика. Она је достигла
кулминацију када су Немци једног тмурног
јутра 9. априла заузели Јагодину, када смо на
улици, после борбе, видели лешеве многих вој
ника. Од тога дана па надаље наш дом је био
претворен у болницу, а војници су пљачкали,
разбијајући излоге и из пуних радњи износили
све што су могли. Ја сам остао у дому до 10.
априла, када сам заједно са једним другом и
његовим оцем кренуо пешице у Ариље, преко
Црног Врха, Крагујевца и Чачка. Због окупа
ције нисам потпуно завршио разред и
кројачки занат, чиме се завршило моје шко
ловање.

Моја
помоћ би била већа да нисам глув

У све
жим успоменама су ми још увек моји другови
ЉубишаАнтић и БоришаПетровић, обојица
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Тако је, стицајем разних околности, започело
сазревање једне младости. Драгољуб Вуко
тић је даљи животни пут трасирао и водио
сам.

За време боравка у свом родном Ариљу, Ву
котић је активно помагао породице бораца,
који су већ 1941. године отишли у партизане,
у свим радовима, како у пољским, тако и ос
талим. Такође исте те године помагао је пар
тизане за време устанка у Ариљу радећи јед
но време као кројачки радник у радионици за
израду одеће. Како је касније изјавио

. Извесно
време током окупације 1943. притиснут теш
ким животним условима, јер је гладовао, био
је присиљен да оде у рудник антимона Ли
са , да тамо замени једног трговца из Ариља
икулучипунихмесецдана.

Сећајући се ратних страхота и својих другова
из школе, Вукотић је једном изјавио:

из Крагујевца. Били су то дивни другови, од
лични спортисти који су служили увек за
пример у нашој школи која је бројала преко
100 ученика оба пола. Обојица су стрељани
1941. године у Крагујевцу од фашистичког
окупатора. Како је нашашкола примала уче
нике разних националности па и Јевреја, то
су наши другови Соломон Гаон и његова сес
тра Ерна, њихов млађи брат и отац и мајка,
сви глуви, као и Арон Кахми, сви из Сарајева,
трагично завршили живот приликом једне
рације фашиста против Јевреја. А они су би
ли добри ученици, добри другови, добри спор
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тисти који су нам остали у сећању. То је
скромни прилог у жртвама ученика нашег
дома на олтар отаџбине. Међутим не мали
допринос дао је већи број ученика нашешколе
кроз редове Народно ослободилачке борбе,
тако да неки од њих носе Споменицу 1941, а
многи одликовања за учешће у рату и изград
њи порушене земље.”

-
-
-

Утими таквим услови
ма, формирали су се карактер и стасала лич
ност главног јунака наше књиге. Како је саз
ревао, тако су постављани темељи за читав
његов каснијиживот.

-



ДРУГИ ДЕО

Рад
Драгољуба
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бије Алекса Томић је 1. априла 1945. године
поставиоДрагољубаВукотића за “службени
ка Дома слепих и глувих” у Земуну, са задат
ком да се стара о професионалној рехабили
тацији глувих, оглувелих и наглувих лица
смештенихуњему.

Нема сумње да је Вукотић уживао велико по
верење код управника Матића, јер су на Ву
котићев предлог у земунски Дом доведени да
раде некадашњи ученици Школе за глувоне
ме из Јагодине: Раде Несторовић обућарски
радник, Кирил Пејчиновић столарски мајс
тор, Милан Милошевић браварски радник и
мајстор Аца Симеуновић, који је постављен
за пословођу кројачке радионице. Тиме је ор
ганизован и уређен рад домских радионица у
Земуну, чиме је решен проблем обезбеђива
ња прихода Дома, али и едукације и професи
оналног оспособљавања глуве деце.

Драгољуб Вукотић је радио у Земуну непуну
годину дана, све до новембра 1946. године
кад се враћа уБеоград и запошљава уЧукари
чкој кројачкој задрузи где је радио до 1. маја
1947. У то време, са још неким друговима по
чео је да ради у Удружењу дефектних слу
хом борећи се против старих схватања уње
му. После месец дана, тачније 1. јуна отишао
је са Омладинском радном бригадом дефек
тних слухом Федеративне Народне Републи
ке Југославије “Павле Корчагин” на градњу
омладинске пругеШамац Сарајево, у својс
тву команданта бригаде.
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дно са децом и особљем врати у Земун, буду
ћи да је град ослобођен 22. октобра. Влада је
дала сагласност на тај захтев и тако су се 16.
новембра 1944. године глуви и слепи учени
ци вратили у своју стару школу и интернат.
Преласком у Земун, Вукотић је активно ра
дио на свим пословима и постао члан Управе
синдикалне подружнице. Године 1945. поло
жио је испит за кројачког помоћника и почео
радити као кројачки радник у радионици До
ма слепих. Како је непосредно по ослобође
њу постојала пракса да се установе за хенди
кепиране ставе под непосредно старање Ми
нистарства социјалне политике, јер је оспо
собљавање инвалида сматрано за социјални а
не образовни проблем, Влада Федеративне
Народне Републике Југославије је донела Ре
шење број 75 од јануара 1945. године да се у
Земуну формира Централни дом глувонемих
и слепих, као јединствена установа. Исте го
дине, само два месеца касније, Влада је до
нела “Правилник о организацији, управљању
и васпитном раду и издржавању деце смеш
тене у Централном дому за слепе и глуве”.
Тако је створена прва социјална установа у
тек ослобођеној земљи, а за њеног управника
је постављенМиодрагМатић.

Драгољуб Вукотић је врло будно пратио зби
вања у домену социјалне политике Сарађи
вао је саМиодрагомМатићем, алии са својим
некадашњим саборцем из Ариља Божидаром
Томићем, који је сада био на високим полити
чким функцијама. На предлог Матића и То
мића, министар за социјалну политику Ср
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Дом и Школа за глуву децу у Земуну (поглед са задње стране)



Драгољуб
Вукотић

и оснивање
Савеза

глувих Србије

Прво окупљање глувих после Другог све
тског рата збило се 2. новембра 1944.
године, док се у Београду још чула ка
нонада топова са Сремског фронта.
Глуви Београда, који су за све време ра
та остали у Београду, у међусобним
контактима договорили су се да се оку
пе у просторијама Друштва Краљ Де
чански и поново оживе своју организа
цију.Иницијаторокупљањабио јеМир
ко Зивлаковић, секретар предратног
Друштва школовани глуви и њухови

пријатељи”. На састанак је дошло са
мо њих двадесет седморо, углавном
оних који су знали шта се спрема Ре
ферат о организовању поднео је Јован
Одавић, и у њему изнео основне тезе о
структури организације, њеним циље
вима и задацима, чланству и непосред
ним задацима.Наглашено је да нова ор
ганизација прекида сваку везу са прет
ходниморганизацијамакоје су постоја
ле у старој Југославији.

Заснована на новим начелима, на новој
идеологији, у новомдруштвеномсисте
му, новооснована организација је следи
ла и подржавала политику нове Југос
лавије, па је за своје име, уместо Друш
тво “Краљ Дечански” (у то време спо
мињање краља била је табу тема), узе
ла назив “Народноослободилачки фро
нт глувих”. Нажалост државна упра
ва се са тим називом није сложила, па
је дошло до новог састанка 14. децем
бра 1944. године када је усвојено име
“Удружење глувонемих радника и рад
ница Србије”, које је, након оснивања

у За
гребу, 14. октобра 1945. године,

да би , сходно
постојећим законима о удружењима
вишепутамењаоиме
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“Савеза дефектних слухомФНРЈ” -
преиме-

новано у “Удружење дефектних слухом
Србије - УДЕС” касније

“
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С
хватајући веома добро друштвене и
политичке промене у земљи, Савез је
свој животни пут идејно везао за дру

штвено-политички систем земље, и својим
првим Правилима” држави поднео захтев за
легализацију свога рада. У државном регис
тру Правила су прихваћена, и 9. фебруара
1945. године,ОдлукомАнтифашистичке ску
пштине народног ослобођења Србије (АС
НОС) број 492/45 одобрила “стварање самос
талне организације глувих са званичним на
зивом 'Удружење Србије'”.

Да би показали своју активност, глуви Беог
рада су од првог дана ослобођењаформирали
“добровољне радне бригаде”, које су обавља
ле различите послове: рашчишћавање руше
вина, организовање прикупљања помоћи за
избеглице, масовно давање крви за рањенике,
сакупљање новчаних прилога, и готово да у
то време није било акције у којој бригада глу
вих није учествовала. Код политичких органа
су окарактерисани као “конструктивна гру
па”, чији је рад запажан и посебно похваљи
ван од стране државних органа и масовне ор
ганизације, какав је у то време био Народни
фронт. Тако су се глуви Београда афирмисали
као организација која може да преузме на се
бе и веће “друштвене обавезе”, међу којима и
оне које су биле у компетенцији државе. Када
су се, захваљујући таквом раду, стекли пово
љни услови у органима државне управе, до
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дефектних слухом
-
-
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Овим актом организација глувих је пос
тала прва друштвено-хуманитарна орга
низација хедикепираних у Србији чији је
легитимитет потврдила Народна скупш
тина Србије чиме су ударени темељи буд
уће организације

,

,
.

Зграда у ул. aршала Тита (данас Главна) бр. 6
у којој је Савез радио од оснивања до 1967. године
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нета је одлука да Министарство социјалне
политике Србије “постави једно глуво лице
које ће плаћати за рад у организацији, и које
ће бити поднепосредномкомпетенцијомМи
нистарства социјалне политике, како би др
жаваимала увидурадУдружења

Потпредседник града Београда, у то време,
био је Алекса Томић. Он се сетио свог зем
љакаДрагољубаВукотића, који је показао из
ванредне организационе способности у Зе
муну, и предложио гаминистру социјалнепо
литике да га преузме и постави за секретара
Републичке организације глувих Србије. Та
ко је Драгољуб Вукотић постао први плаћени
секретар једне социјалне друштвено-хума
нитарне организације у Србији. Било је то 1.
децембра 1946. године, датум од када се ње
говживот и рад везују за Савез глувихСрбије
и Југославије

О свом прелазу у Земаљски одбор глувих Ср
бије, Вукотић у једном свом интервјуу пише:

Међутим, овом приликом треба изнети и не
колико чињеница: прво, у свим предратним
организацијама функције председника и се
кретара, као и чланова управних органа биле
су на аматерској основи, добровољне, бес
платне, радило се после радног времена, пре
тежно увече или недељом пре подне, окуп
љање је било стихијско, углавном у поједи
ним кафанама у Београду у околини Зеленог
венца, у неком углу, где сем ормара никаквог
другог намештаја није било. Чланови су до
лазили због нужде или по позиву на састанке,
без планског програма рада. Друго, рад удру
жења се сводио углавном на Београд и околи
ну, без претензија да се обухвате глуви са чи
таве територије Србије. Стари чланови су
хтели да задрже своје старе позиције и са пре
вазиђеним начином рада остану у организа
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“Тадашње Министарство социјалне поли
тике показивало је интерес за функциониса
њем организације глувих Србије. Да би то ре
ализовало оно је предложило мене за секре
тара Земаљског одбора глувих Србије и ста
вило ми је у задатак да средим организацију
дефектних слухом у Београду до одржавања
Главне скупштине. Велику улогу у томе је
имао Алекса Томић, који је постао министар
и чије је интересовање за нашу организацију
било велико.”

цији која је сада деловала у новонасталим
друштвено-политичким условима. С друге
стране, Министарство социјалне политике
хтело је да рад организације има плански и
организовани карактер и да при том оно има
увид у њен рад, будући да је организација
требала на себе да преузме један одређени
сегмент рада на социјалном пољу који се од
носи на инвалиде оштећеног слух. То су били
основни разлози зашто је и поставило једно
лице за свог службеника на радном месту се
кретара, који ће реализовати одређене друш
твено-државне задатке из домена социјалне
заштите глувих лица, и чији ће рад финанси
рати и пратити. Те чињенице су условиле да
је на то место могао да дође само млад, инте
лигентан човек, који није оптерећен депози
том прошлости, већ напротив, онај који је сав
задојен и оријентисан у духу нових и напред
них идеја. Најпогоднија личност за ту функ
цију био је управо Драгољуб Вукотић који је
радећи у земунском дому показао своје орга
низацијске способности.

Разумљиво је да је било бурних реаговања на
ту одлуку од стране старих кадрова. Вукотић
се, на све те њихове примедбе, уз дужно по
штовање према свакоме, са пуно такта одно
сио. Присећајући се тог времена, он каже:
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“Било је доста превирања, али је брод глувих
пловио све док та превирања нису елимини
сана. Рекао бих да је у Београду постојало је
дно језгро будуће организације глувих Србије,
а то језгро су сачињавали Јован Одавић, Ми
рко Зивлаковић, Стеван Лазаревић, Игорина
Коломбатовић и други. Ја сам тада укључи

вши се у њихове токове активности долазио
до сазнања о неопходности стварања једи
нствене организације глувих за целу Југосла
вију.
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Вукотићев задатак био је стварање је
динствене организације која ће се простира
ти на целој територији Србије са покрајина
ма. По тој замисли, њена организациона ст
руктура би следила принцип администрати
ноте риторијалне поделе Србије. Тако су нај
пре створене Обласне подружнице

у Београду, Крагујев
цу Нишу, Ваљеву,
у Призрену

. Основни задатак под
ружница је био обилазак терена, попис глу
вих лица са тог подручја и њихово учлањење
у организацију. задатак је био ства
рање кадра за рад у организацији . Приликом
пописа глувих на терену, констатовано је да је
њих више од 70% било неписмено, па се ка
дарморао тражитимеђу чујућимлицима који
су, на предлог органа социјалног старања са
територије области, окупљани и упућивани
на семинаре, где су “школовани за рад у орга
низацији”. У првим годинама рада таквих се
минара је било десетак. Предавања са њих су
умножавана, јер су полазницима служила као
приручници за рад са чланством. и
најтежи задатак био је извлачење глуве омла
дине из села и примитивних средина и ства
рање “добровољних радних чета глуве омла
дине и њихово укључивање у фронтовске
бригаде” како би се, путем аналфабетских те
чајева, припремили за рад у фабрикама које
су почеле да се отварају широм Србије, а што
је изискивало потребу за приливом нове рад
не снаге. Радне бригаде глувих мењале су у
народу представу о вредности глувог човека,
а сами глуви стицали самопоуздање у погле
ду сопствених вредности. То ће посебно доћи
доизражаја нешто касније, кадаВукотићбуде
организовао омладинске радне бригаде за из
градњу пруга и аутопута, али и капиталних
објеката уСрбији (Крагујевац, Београд,Ниш,
Приштина и др.). задатак је био по
везивање рада организације на терену са ра
дом органа социјалног старања и заштите,
образовања, здравства и запошљавања, и ук
ључивање представника државних органа у
органе Удружења глувих, касније Савеза глу
вих.

први

Други

Трећи

Четврти

в-
-

, Град-
ски одбор пододбори у -

и Обласни одбор за АКМО
и Покрајински одбор за АП Вој-

водину у Новом Саду -
-
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Анализирајући прву годину рада Вукотић у
свом “Извештају о раду Земаљског одбора
глувих Србије за 1948. годину” каже:

Дакле, Вукотићу је у почетку главна преоку
пација била, као прво, организација и њено
јачање; друго, њено омасовљење и прошире
ње на читаву територију Србије и Југосла
вије, и треће, обезбеђивање квалификованог
кадра који ће водитиорганизацију.

Одмах затим, у тој својој првој етапи рада,
Вукотић даје приориртет спорту као коректи
вно-рекреативној и друштвено-забавној ак
тивности, како би се апсорбовало слободно
време глувих лица, пружајући им при том
осећај једнакости и равноправности, и буде
ћи њихов такмичарски дух и жељу за успе
хом. То је за сваког одњих, на неки начин, био
својеврсни изазов за самопотврђивање. Ву

,

“Перс
пективе рада Земаљског одбора ДЕС и под
ружница су јасне, и оне се указују као светло
ст која дефектнима слуха у нашој Републици
Србији доноси бољи, лепши и срећнији жи
вот у друштвеној заједници па се зато дефе
ктни слухом у Србији до максимума залажу
да дају достојан допринос изградњи соција
лизма у нашој земљи.
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Драгољуб Вукотић из млађих дана

Копија чланске карте а аДрагољуб Вукотић
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котић је, управо тај унутрашњи потенцијал
чланства, којег је тако добро уочавао и препо
знавао, искористио за стварање локалних
клубова глуве омладине у оквиру организа
ција. Осим тога, после Другог светског рата
физичком васпитању је поклањана посебна
пажња и ушколама за глуву децу, чиме су би
ли створени услови за масовна окупљања гл
увих на разним слетовима. Вукотић је то ис
користио па је

на којем је учествовало 500
глуве деце из свих школа за глуве из бивше
Југославије, и 150 глувих омладинаца, члано
ва Савеза глувих Југославије. Колико је поз
нато, то су биле прве школске игре глуве ом
ладине у Европи, и као такве привукле су па
жњу јавности. Свечаном отварању игара, уз
дефиле свих учесника, присуствовали су нај
виши руководиоци Министарства социјалне
политике и Министарства просвете Влада
Србије и Југославије.

-

-

-
-
-

Удружење дефектних слухом
ФНРЈ - Главни одбор организовао од 17. до
20. јуна 1948. године I (први) Фискултурни
слет глуве омладине ФНРЈ у Суботици, уз
одобрење Комитета за социјално старање
приВладиФНРЈ,

-
-
-
-

-

На Првом пленуму Земаљског одбора дефек
тних слухомНародне Републике Србије, одр
жаном у Београду 2. октобра 1948. године,
Драгољуб Вукотић је у својству секретара
информисао чланство о раду за протеклу го
дину. Том приликом је између осталог изнео
следећеподатке:

-
-

-

- основано је шест нових подружница уз опа
ску “да нам многи градски и срески одбори
нису одговорили на наш распис о оснивању
подружница; други су нам одговорили да
немају могућности због великог броја пре
тежно старих оглувелих лица која су непи
смена; трећи да немају способних лица за
обављање функције секретара. Због тога
смо упутили на терен 24 делегата да помо
гну око оснивањановихповереништава”;

- да се ствара статистичка картотека о свим
глувим лицима у Србији, али да немају до
вољно формулара и да зато попис није завр
шен;

- да је интервенисано неколико пута код Ми
нистарства просвете за обухватањем све
глуве децешколом, али због недовољног ка
пацитета, многа деца то нису била. Међу
тим, Министарство просвете је дало
100.000 динара организацији да се органи
зују аналфабетски течајеви у омладинским
радним бригадама које су радиле на изград
њи аутопута. Удружење је апеловало да се
изграде новешколе, а постојећи капацитети
прошире;

- дат је извешатај о успесима Омладинске ра
дне бригаде глувих на изградњи аутопута и
наградама које је бригада добила;

- да је покренута иницијатива да се оснују со
пствена предузећа за оспособљавање и за
пошљавање глувих, јер појединци у држав
ним предузећима показују задивљујуће ре
зултате (многи су по 6 до 10 пута проглаша
вани за ударнике);

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-
-
-
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Оснивање Савеза глувих Југославије

П
осле четворогодишњег рата (1941-
1945), у духу свеопштег одушевље
ња за стварањем бољег живота у

братству и јединству”, и глуви људи су же
лели своју еманципацију у равноправним
грађанским односима са другима. Стога су
идеју о “јединственој земљи” пренели и раз

-

“ -

-

вили на плану стварања “јединствене органи
зације” која би за њихову добробит коорди
нирала рад свих републичких организација.
Спонтано су се, такорећи самоиницијативно,
јавили стари другови из Срије, Словеније и
Хрватске са жељом да успоставе међусобни
контакт, како би се створила јединствена ор

-
-

-

Оснивачи Удружења дефектних слухом (14.10.1945.).
С лева на десно: Хинко Гудац, Јован Одавић, Драгољуб Вукотић, Мирко Зивлаковић,

Игорина Коломбатовић, Бранимир Петани, Цирил Ситар и Иван Штрекељ

Факсимил решења Министарства социјалне политике Србије
којим је Вукотић преузет за првог секретара Земаљског одбора удружења дефектних слухом Србије
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- да је стање глувих на селу много тешко и да
их треба довести у градове ради запошља
вања у фабрикама, и у том циљу треба орга
низовати прихватне станице домове инте
рнатског типа за глуве са села и из унутраш
њости, у којима би били смештени док се не
запослеи оспособе за самосталниживот.

Његов Извешај о раду је, за оно време, био
импресиван, модеран и пун нових идеја, те је
на тој Скупштини, изабран за председника
Савеза.На тојфункцији ће остати свега 22 да
на, обзиром да је у међувремену изабран за
председникаСавеза глувих Југославије.

-
-

- -
-

-

Наредне године одржане су спортске
игре глуве омладине у Загребу од 6. до 12. ју

Прве
-

л Друге -

-
-

26.
-

-
-

а 1949. године су одржане годи
не уСуботици, итд.
Драгољуб Вукотић, а и читава екипа спорт
ских ентузијаста је свесрдно помагала спорт
ски покрет глувих у Југославији, тако да је у
Суботици, априла 1953. године одржана
Оснивачка скупштина Спортског савеза глу
вих Југославије, на којој је Вукотић изабран
за секретара. До оснивања Спортског савеза
глувих Југославије морало је доћи, будући да
су од 1949. године наши спортисти почели да
учествују на међународним такмичењима,
као што су светске игре глувих у Копенха
гену, на којима су наступали као чланови са
мостално организованог Спортског друштва
глувих Југославије

, 1953.

VI
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ганизација глувих за целу Југославију. тих
спорадичних контаката прешло се на конк
ретну акцију на нивоу “званичних републич
ких делегација”, па је договорено да се одржи
“заједничка конференција” у Загребу, од 12.
до 15. октобра 1945. године. У саставу српске
делегације били су Драгољуб Вукотић, Мир
ко Зивлаковић, Јован Одавић и Игорина Ко
ломбатовић. Тако је “Удружење дефектних
слухом Југославије”, скраћено УДЕС осно
вано14. октобра 1945. године, а своја Прави
ла и свој Програм рада је донело 31. маја
1946. године. Аналогно механизму партијске
организације, и УДЕС је изабрао Централни
комитет за свој орган извршне власти. Том
приликом је извршена имеђусобна подела за
дужења. За председника је изабран Цирил
Ситар из Љубљане, Драгољубу Вукотићу је
поверена област омладине рекреације и фи
зичког васпитања чланства, будући да је на
том пољу рада у Србији већ показао изван
редне организационе способности.

Објективно гледано, организациона структу
ра Удружења била је гломазна, а и органи
власти нису баш тако благонаклоно гледали
на то да једна друштвено-хуманитарна орга
низација има структуру попут
артије. То су уједно и били кључни разлози

зашто је предложено да се изврше одређене
структурне промене унутар саме организа
ције. Реализацији предлога се приступило на
Првој годишњој скупштини, одржаној 3. и 4.
октобра 1948. године уБеограду.Удружење је
тада променило назив у “Савез глувих Југо
славије”, уместо Централног комитета, нај
виши орган Савеза постао је “Централни
одбор”, а за његовог председника изабран је
Драгољуб Вукотић. Брн Петани је иза
бран за генералног секретара, а Јосип Јаков
чић за благајника. Из Србије, у састав новог
Извршног одбора, ушли су Никола Лалоше
вић, БошкоМилекић, Милка Гостовић, Јован
ОдавићиИгоринаКоломбативић.

Свој избор за председника Савеза глувих Ју
гославије ДрагољубВукотић је схватио и до
живео као свој задатак и обавезу према глуви
ма Југославије. Можда је најобјективнију
слику о томе, како је Вукотић схватио своју
функцију председника, дао је један представ
ник глувих из Загреба, који га иначе до тада
није познавао:
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-“КанцеларијаЦентралног од

бора Савеза глувих Југославије се налази у
уличном локалу који је зрачан, чист и светао.
У њему се налази удобни писаћи сто, сточић
за писаћу машину и роло орман. За писаћим
столом седи озбиљна другарица, одмаклих
година, а доње уз сточићмладић обучен у вој
ничку блузу. Блузу красе двије ударничке знач
ке. Улази странка у канцеларију, не обраћа се
оном плавокосом младићу већ оној старијој
другарици, држећи да је она шеф” те кан
целарије, а младић дактилограф. Тај скром
ни омладинац, двоструки ударник, није нико
други него Драгољуб Вукотић, председник
Главног одбора глувих Југославије. Иако има
најодговорнију функцију у Савезу он није уоб
ражен већ врло једноставан и природан чов
јек, приступачан свима. Он од јутра до мра
ка куца упуте свим организацијама и лично
их носи на пошту и обилази установе власти
имасовне организације настојећи даДЕСпо
вежешто чвршће сањима. Збогњеговог нео
бичног залагања и изабран је за председника
глувих Југославије”.

-
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-
-
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Ето, такав је био и остао Драгољуб Вукотић
од првог дана рада у Централном одбору Са
веза глувих Југославије па све до свог пензи
онисања 1978. године, дакле пуне године.
Радан, тих, миран, разборит, скроман, такти
чан, промишљат, пун идеја које је желео да
оствари, а позитивне примере и новитете из
света примени у свом окружењу и домовини.
Савез је био његов живот, његов други дом,
његов свет речју све у правом смислу те ре
чи.

, ,

Радно председништво Првог конгреса
Савеза глувих Југославије:

Милка Гостовић, Бранимир Петани и Драгољуб Вукотић

Тридесет четири године
на челу Савеза глувих Југославије

Драгољуб Вукотић је своје најбоље го
дине посветио глувима своје земље и
широм света. Хуманитарни рад за доб

ро глувог човека био је основни смисаоњего
вог животног пута. Као свестрана личност за
сваку ствар максимално се ангажовао улажу
ћи надљудске напоре и на њима изгарао. У
властитој земљи нису умели да правилно ок
валификују и високо вреднују његове заслу
ге, али је зато ван земље био поштован и це
њен У његовом случају се потврдила она из
река Још нико није постао пророк у својој
земљи . Наравно, у Србији и Југославији,
али је зато добио многа признања од туђег
света , који је његов рад ценио. У овој
биће јасно издвојено оно шта је урадио за
глуве уСрбијии за глуве беломсвету

Тешко је једнострано синтетизовати сав овај
тридесетчетворогодишњи рад, а опет непра
ведно би било да га испарцелишемо, будући
да је он интегралан и временски и садржин
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ски, и кроз њега пулсира живот сваког кон
кретног човека оштећеног слуха, који се на
лазио у стању потребе и нужде у свим добима
живота, тражећи излаз из свога хендикепа ,
чија се проблематика,што квалитативно,што
квантитативно, умножавала зависно од усло
ва, места и времена. Сам Вукотић је управо
био еклатантан пример таквог човека. Пони
као у провинцијској средини,шибан свим по
родичним и временским недаћама, прерано
је осетио суровост живота у условима хенди
кепа и управо је зато и могао најбоље да разу
ме потребе и хтења људи сличних њему. И то
своје огромно животно искуство, које је сте
као, хтео је да подели са свима сличним себи
и да им помогне. Зато је и знао када, како и
шта треба урадити у сваком конкретном слу
чају.

Прва и основна преокупација и циљ Вукоти
ћа био је извући глувог човека из примитивне
средине и економске беде, социјализовати га,
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Вукотић (седи, с десна) са члановима рвог ентралног одбора “Удружења дефектних слухом”други п Ц



радно оспособити, запослити и укључити у
животне токове. Оваква животна филозофи
ја коју је настојао да реализује била је плод
његовог личногживотног искуства. То, међу
тим, у његовој земљи није било нимало лако
остварљиво, будући да је само 3% глуве по
пулације било едуковано, 70% незапослено,
и када је економска криза пред Други светски
рат на улице избацила на стотине глувих рад
ника, и од њих створила незадовољнике. По
сле рата, будући да се ситуација дијаметрал
но изменила, опште расположење и идеја за
стварањем омладинских радних бригада
глувих дала је идеалну прилику за реализа
цију његове основне концепције извући глу
вог човека из села и примитивизма . Он тада,
конкретно 1946. године, у својству руководи
оца националног Савеза глувих преузима на
себе обавезу и одговорност да формира ом
ладинске радне бригаде глувих и да са њима
учествује у изградњи земље”. Тако је Вуко
тић, кроз њих и са њима, почео да реализује
своју концепцију рехабилитације глувих у Ју
гославији. Обећање породицама је било у ск
ладу тог времена, врло јасно, нико се више
неће вратитина селои сви ће постати раднич
ка класа”.

Неколико стотина глуве омладине, оба пола,
радило је на обнови и изградњи земље ши
ром Југославије Упоредо са радом сви су
морали да похађају аналфабетске и још неке
друге, допунске течајеве. Девојке су углав
ном ишле на курсеве шивења и домаћинства,
младићи на разне преквалификације и доква
лификације (за зидаре, армираче, тесаре, кро
јаче, обућаре итд.), а они најинтелигентнији
били су обавезни да похађају “кадровску шк
олу за рад у организацији Савеза”, јер они су
били будући руководећи кадар у основним,
среским и републичким организацијама Са
веза. Долази до развоја свести и сазнања “да
нису само они глуви, него да таквих као што
су они има јошмного”,што је за све глуве био
почетак њиховог психичког препорода и по
четак интеграције у радну средину, и нечега
што јемного важније: да су научили даживе у
заједници, у друштву, да један другог пошту
ју и да једандругомепомажу.

Друга, много важнија чињеница је та да су се
глуви напокон могли показати пред хиљада
ма својих вршњака “да су као и они”, да умеју

” -
”

-

-

-
-
-

“
” -

“ -
”

-

“ -

-

-
-

“
-

“ -
”.

-

-
-

-

-

-

-

-

бити другови и пријатељи, да могу прискочи
ти у помоћ кад затреба, и тако “мењали слику
о себи”. Сваке вечери, у дневном рапорту, у
свим радним насељима читани су извештаји,
који су бележили податке о завидним успе
сима бригаде глувих: “да је бригада глувих
пребацила дневну норму за 200 пута да је
бригада била 36 пута ударна да је 16 пута
специјално похваљивана да је четири пута
одликована Орденом рада првог степена, јед
ном другог степена а једном трећег степена”.

мењало комплетну слику о глувом чове
ку, а Вукотић је баш то и хтео да постигне да
јавност промени слику о глувом човеку, да је
глуви човек способан да се укључи у токове
живота.

У то време, пре пола века, то је био велики за
окрет у јавноммнењу народа, те отуда “радне
акције представљају почетак једне нове ере у
животу глувих људи Србије и Југославије.”
Бригадисти се више нису морали враћати на
село, јер су за њих широм земље отворене
“прихватне станице” и “домови глувих” (у
око 20 градоваширом Југославије), тако да су
остајали да раде у индустрији, која је тада у
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почела нагло да се развија. Настали су велики
центри глувих, као, на пример, Ниш, Нови
Сад, Суботица, Зрењанин, Крагујевац, Бео
град, Чачак и други. Изолација глувих је пре
вазиђена и отпочела јењихова “интеграција у
нормалну средину”, дакле још много пре не
го што то међународни форуми данас чине,
прокламујући “инклузију као решење за ин
валидску изолацију”. Дакле, Вукотић је тај
експеримент врло вешто и успешно спровео,
безмеђународнихрезолуција ипрепорука.

Прва иницијатива за оснивање бригада глу
вих настала је 1946. године у етапи кад је Са
вез глувих Југославије настојао да се укључи
у активне факторе који су преузимали део за
датака од заједнице. Обимне акције на том
пољу почеле су 20. маја 1947. године кад је
оформљена посебна Омладинска бригада
глувих која је добила име “Павле Корчагин”.
Бригада је пуна два месеца

радила на изградњи пруге
Шамац Сарајево. Имала је 96 бригадира (48
из Србије, 27 из Хрватске, 16 из Словеније, 2
из Црне Горе и 2 из Македоније). Бригада ко
јом је командовао Драгољуб Вукотић дала је
28.438 радних часова, те је проглашена два
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, од 3. јуна до 31.
јула 1947. године,

-

Вукотић (четврти с десна) са својим бригадирима поред белега у насељу у ком су боравили

Вукотић (други с десна)
са ударницима бригаде “Павле Корчагин”
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Јосипу Брозу Титу, Вукотић (други с десна)



пута ударномиодликованаОрденомрада.

Друга радна акција којом је командоваоВуко
тић радила је од 1. јула до 1. септембра 1948.
године на изградњи аутопута “Братство једи
нство” на деоници Београд Загреб. Бригада
је имала 171 бригади (77 из Србије). Пет
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пута је проглашавана ударном и одликована
орденомрада реда.

Трећа акција коју је предводиоВукотић ради
ла је такође на аутопуту Београд Загреб од 2.
јуна до 1. августа 1949. Бригада је бројала 176
омладинаца (73 из Србије). За свој рад шест
пута је проглашавана ударном, једном јавно
похваљена, те као ињен командантДрагољуб
ВукотићодликованаОрденомрада реда.

Вукотић је командовао и Петом радном акци
јом која је радила од 15. октобра до 29. децем
бра 1949. године. Била је то фронтовска бри
гада “Милован Ђилас” а радила је на изград
њиСавезног дечјег летовалишта уБуљарица
ма крај Будве. Бригада је дала 1.548 радних
дана и преко 12.000 добровољних радних са
ти.

Сећајући се тих дана Драгољуб Вукотић је у
књизи Прва деценија рада Савеза глувих
написао:

Друга преокупација Вукотића и његових са
радника у оквиру Савеза била је “стварање
сопствене привреде системом малих и сред
њих радионица”, што се данас на сав глас
пропагира. Првенствено се мислило на тзв.
заштитне радионице”, чији је примарни
циљ био запошљавање, а затим и професио
нално оспособљавање глувих људи, у првом
реду омладине, како би им се обезбедила жи
вотна егзистенција.

Пре више од пола века, у Југославији је још
увек била доминантна “занатска привреда и
производња”, јер је земља тек улазила у инду
стријску фазу развоја. Савез је 194 . године
почео да оснива мале радионице (фотограф
ске радње, штампарије, столарске, обућарске
и кројачке радионице, радионице за израду
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“Историјат рада Савеза глувих ни
кад неће бити потпун ако у њему не буду зас
тупљене и наше прослављене омладинске бр
игаде за чије су име везани изванредни успеси,
постигнути уз огромне напоре и пожртво
вање глуве омладине, који ће увек служити за
пример и бити путоказ нашој омладини уње
ном даљем раду, а наша земља ће им увек би
ти захвална, јер она уме да високо цени њен
рад. Наших бригада ћемо се увек сећати, ус
помена нањих неће избледети никада, јер оне
су биле први пионири преображаја глувих“

8

бомбона, браварске и фарбарске радње итд.)
и у њима првенствено запошљавао незапос
лене глуве раднике а затим и неквалификова
ну радну снагу, која би се у њима приучила а
потом укључивала у индустријску производ
њу. Тако је настао ланац заштитних радиони
ца под називом ДЕС (Заштитне радионице
дефектних слухом), који се развијао веома
брзо, тако да је седамдесетих година већ пос
тојало преко 20 предузећа са 97 погона, 2560
запослених и 400 рехабилитаната. Држава је
у почетку ова предузећа ослобађала обавезе
плаћања разних доприноса и додатно покри
валањихове губитке, будући да она нису била
привредно производна предузећа, већ реха
билитационе радионице за оспособљавање.
Међутим, оног момента када су повластице
укинуте и радионице постале привредна пре
дузећа, настали су огромни губици којеСавез
није могао материјално да покрије. Доноше
њемПравилника о установама за радно оспо
собљавање инвалида 1961. године, укинуте
су радионице глувих и слепих и основане
“Заштитне радионице за професионалну ре
хабилитацију и запошљавање инвалида”.
Тим државним актом, заштитна радионица
престаје да буде само радионица глувих и
слепих, који су је основали, већ почиње да
прима и друга инвалидна лица, првенствено
инвалиде рада иментално ретардирану омла
дину. Преузете на државно старање, радио
нице су се практично осамостале, што ће за
неке одњихкасније значитињихову ликвида
цију. Но, без обзира на епилог, Вукотић је, за
хваљујући идеји о радионицама, допринео
радном оспособљавању неколико хиљада
глувих лица, који и данас живе од плодова
свога рада.

Вукотић је био не само по вокацији и профе
сији социјални радник (дипломирао је Вишу
школу за социјалне раднике у Београду 1966.
године), већ је и у практичном животу пока
зао како се све глувом човеку може и треба
помоћи. Било да се радило о појединачном
случају, или елементарној катастрофи чита
вих градова и подручја, Вукотић је настојао
да максимално ефиксано пружи помоћ, јер је
у свему томе, у средишту свих збивања видео
само глувог човека који се налази у стању не
ке социјалнепотребе

Када је земљотрес 1963. године задесио Ско
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пље, Вукотић је већ сутрадан са својим сарад
ницима, сопственим аутомобилом, напуње
ним водом, храном и ћебадима, кренуо ка ме
сту несреће. Глуви су били окупљени у јед
ном кампу, све захваљујући помоћнику ми
нистра социјалне заштите др Љупчету Ајди
нском, због чега су их брзо пронашли. Изне
нађење угрожених је било велико, јер су Ву
котић и сарадници, у условима када је тло још
подрхтавало, већ били у граду и делили им
првупомоћ.Додуше, то је вишебиламорална
подршка и људска саосећајност, него ли шта
друго. Касније је уследила материјална по
моћ у новцу за адаптацију зграда и изградњу
разних привремених објеката барака, за пот
ребе чланства. Слично је било и претходне
године, када је 19. и 20. децембра 1962. годи
не била велика поплава у Македонији. На
предлог Вукотића упућена је новчана помоћ
од пола милиона динара за санацију три по
родичне куће чији су чланови домаћинства
били глува лица. Захваљујући личном анга
жовању председника Вукотића, у процес об
нове и изградње Скопља, активно се укључи
ла и Светска федерација глувих, заједно са
својим чланицама. На Вукотићев апел, одаз
вале су се Данска, Норвешка, СССР, Индија,
Бугарска, Гана,Цејлон,Израел,Аустрија, Ве
лика Британија, Француска, САД, као и неки
глуви појединци. Помоћ, коју су национална
удружења из тих земаља слала, била је у нов
цу, одећи обући, лековима, храни и другим
потребштинама. Међутим, највећу је ипак
дао Савез глувих Бугарске, поклонивши јед
ну комплетнумонтажнукућу.

Поред ових прилога, Савез глувих Југослави
је је на сопствену иницијативу од чланова и
установа сакупио 6,729.560 динара на име
помоћи пострадалим члановима македонс
когСавеза. Слично је било и са Загребом када
се излила река Сава, 25. и 26. октобра 1964.
године, и када је поплављено приобаље града
где су живеле и неке породице глувих члано
ва, а Вукотић их је са тадашњим секретаром
хрватскогСавезаДаномКнежевићемобишао
и уручио материјалну помоћ за обнову стано
ва и кућаи куповинуновог покућства.

Након земљотреса у Бањалуци, 1969. године,
без крова над главом остало је 15 породица
глувих лица, и Вукотић је опет био тај који је
први отишао да види шта и колико треба по
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Драгољуб Вукотић са кинеском делегацијом
приликом обиласка Штампарије “Космос”

коју је основао Савез глувих

Вукотић (у средини) са радницима
Централног одбора Савеза глувих (1960.)
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моћипри санирањунасталештете.

Када је у катастрофалном земљотресу у Цр
ној Гори, 15. априла 1979. године, скоро до те
мељапорушенашкола за глуву децу уКотору,
Вукотић је, као тадашњи секретар волонтер
Савеза, заједно са целокупним Председниш
твомСавеза глувихЦрне Горе посетио терен,
у жељи да на лицу места види шта може по
моћи, и да ли школу треба обнављати или
преселити уПодгорицу.Савез је и у овом слу
чају материјално помогао обнову зграде и ку
повинушколске опреме, а Вукотић је цео свој
тромесечни хонорар, који је добијао на име
накнаде за обављање привремене функције
секретара у Савезу, поклонио пострадалим
члановимаСавеза глувихЦрнеГоре.

Слично је било и не тако давне 1985. године,
када је разорни земљотрес погодиоКопаоник
и околину, и у неколико села порушио куће
глувих домаћина. Вукотић је одмах реаговао
и дописом апеловао код свих организација у
Србији и Југославији да упуте преко потре
бну помоћ организацији у Крушевцу, одакле
се иста дистрибуирала угроженим породица
ма.

Вукотић је настојао да у политику Савеза уг
ради идеологију државе и да, сходно крета
њима у унутрашњој и спољној политици зем
ље, усмерава и његов рад. Свако ново друш
твено-политичко кретање земље он је будно
пратио, примењујући све новине државног
система у рад Савеза, што се пре свега очи
товало у изменама и допунама статута Саве
за, а затим и у организационим променама
унутар саме организације. Тако је, рецимо у
периоду децентрализације власти у земљи,
која је на територијалном принципу имала за
циљ формирање обласних, покрајинских и
среских одбора, и Савез претрпео реоргани
зацију и у складу са тимосновао среске, град
ске и међумесне организације; у њима је уве
дно и оживљено социјалистичко радничко
самоуправљање; органи Савеза су, као конс
титутивни делови, укључени у Социјалисти
чки савез радног народа, уведени су и спро
вођени програми из области општенародне
одбране и друштвене самозаштите, и тако ре
дом, све до краха државе и, следом потоњих
ланчаних догађаја, настале реорганизације
Савеза, који је ипак успе да опстане све до да
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нашњег дана, истина мењајући називе, ис
кључиво сходно променама друштвених при
ликаиполитичких кретања.

За све то време, Вукотић је, у својству предсе
дника и идејног творца организације, перма
нентно састављао, писао и слао подручним
органима директиве и упутства како да спро
веду структуралну и садржајну трансформа
цију. Пажљивијим читањем годишњих изве
штаја, расписа, циркуларних писама, члана
ка, објављених у интерним листовима, темат
ских предавања, може се лакше и боље уочи
ти трансформација унутрашње и спољне по
литике државе и националог савеза глувих у
њој; изградња земље и омладинске радне
бригаде; економска криза иштедња која је сп
ровођена; обнова земље и ударништво глу
вих радника; сузбијање неписмености, осни
вање летњих аналфабетских течајева и отвар
ање екстерних одељења за глуве при редов
ним школама, и томе слично. Такорећи није
постојало ниједно питање у земљи, а да га
Драгољуб Вукотић није применио у раду Са
веза. Написао је о томе више од 250 чланака.
Све је то учинило да је Вукотић, а са њим и
Савез глувих, стекао реноме и уживао велико
поверење у органима државне управе, још од
децембра 1952. године када је Савезна влада
донела Уредбу о субвенционисању Савеза
глувих Југославије из Југословенске лутрије
(чија су средства добијале још само три орга
низације: Црвени крст, Савез бораца и Савез
слепих). Ниједна друга друштвена или хума
нитарна организација није такву бенефицију
имала. Вукотићев сарадник и дугогодишњи
пријатељ Јован Одавић био је члан Управног
одбора Југословенске лутрије. Када је орга
низована Декада инвалида, Савез глувих је
био један од чланова Југословенског одбора
теманифестације.

Драгољуб Вукотић је био веома комуникати
ван човек и ту своју отвореност умео је да
искористи на домаћем и међународном пла
ну, и то не само за Савез глувих Југославије
него и за Светску федерацију глувих. Његова
основна концепција била је да глуве своје зе
мље изведе из затворености и излоације и по
веже са светом, првенствено са земљама у ок
ружењу, а затим и са развијеним земљама.
(Напоменимо да је то било доба Информби
роа, блоковске подељености, али уједно и
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време стварања политике и покрета несвр
станости). Најпре су то били контакти са по
јединцима, првенствено функционерима ор
ганизација глувих из Бугарске (Марчо Раду
лов), Аустрије (Хенрих Прохаска), Грчке
(Димитрос Теодоракис), са Асгер Холмом из
Данске, затимЛиМајерсоном, психологомиз
Хјустона, Пјером Горамом, библиотекаром
Националне библиотеке глувих из Енглеске,
Лилијаном Џонс, секретаром Асоцијације
''Александар Грахам Бел'' из Вашингтона,
ХериетомМонтаж ( ), дирек
торомДописног центра за родитеље глуве де
це из Лос Анђелеса, др Повријем, са Галодет
колеџа из Вашингтона, Бансом Гопал Нига
мом, секретаром Свеиндијског савеза глувих
из Њу Делхија, Керимом Алтикајнаком, пре
дседником организације глувих из Истанбу
ла, као и многим другим. Затим су уследиле
посете на нивоу делегација, и то из Совјетс
ког Савеза у више наврата, из Бугарске пет
делегација, из Пољске у три наврата, а из
Италије седам пута. Након 1955. године, и
светског конгреса глувих, на коме је Вукотић
изабран за председника Светске федерације
глувих, учестале су посете делегација и поје
динаца, који сужелели да посете нашу земљу
иупознају се са радомуСавезу.

Наш Савез је такође слао своје званичне пре
дставнике и делегације на многе међународ
не научне конгресе, конференције и јубилар
не скупове: у Бугарску, Совјетски Савез, Ма
ђарску, Пољску, Израел, Кину, Данску, Ита
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лију више пута, у Аустрију, Немачку, Фран
цуску, Швајцарску, САД, Грчку, Индију,
Ирак, Филипине, Турску, Румунију, Енглес
ку, Шведску, Бразил, итд. Међутим, ти наши
први сусрети са глувима у развијеним земља
ма били су тешки и за нас и за њих, јер су они
сматрали да ми долазимо из културно заос
тале средине и мерили су нас како смо обуче
ни и сваки наш покрет и поступак, а посебно
дискусију и наше познавање чињеница. Нису
веровали колика се пажњапоклања глувима у
нашој земљи од стране државе”. Карактери
стичан је случај шпанског делегата који је,
када је одлучено да се светски конгрес одр
жи у Југославији, изјавио “нећемо доћи у Ју
гославију јер чим ступимо на југословенско
тло бићемо ухапшени јер смо угушили кому
нистички устанак уШпанији”. Требало је пу
но такта и разговора да се такво мишљење
оповргне, чак шта више, делегат Шпаније је
позван да о нашем трошку дође у Југославију
уз гаранцију поштовањањеговог пуног инте
гритета свуда и у сваком крају земље. Вуко
тић је тада дошао на идеју да објави “Инфор
матор о глувима у Југославији” који је штам
пан на енглеском, француском, немачком и
руском језику, и чија је дистрибуција редовно
вршена на сваком састанку у иностранству не
би ли се “зли језици ућутали”. Разбијању заб
луда о Југославији у многоме је допринело и
гостовање наших културно-уметничких дру
штава која су својим наступима и програми
ма разбила погрешну фаму да је у нашој зем
љи слично као и у земљама Варшавског пак
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Вукотић говори на свечаном пријему после Петог конгреса СГНЈ
који је одржан у Београду од 25 - 27. октобра 1961. године



та. Вукотић је у томе биоправи експерт.Он је
одмах позивао глуве вође у посету Савезу и
на терет Савеза, не би ли сагледали стварно
стање ствари. Постиђени, уз речи извињења,
многи су се враћали из Југославије и постаја
линашипропагатори.

Не треба посебно наглашавати да је Драго
љуб Вукотић био човек космополита у пра
вом смислу те речи. Људска личност је за ње
га биламерило вредности, а глуви човек “гра
ђанин света” и у сваком од њих је видео свог
сабрата у хендикепу.Ширина погледа и схва
тања омогућила му је да више од четврт века
буде на кормилу организације која је у Југос
лавији бројала око тридесет хиљада чланова,
а у светским размерама на положају председ
ника Светске организације глувих исто толи
ко, и да при томобављаистовремено обефун
кције самного успеха.

Путујући много по свету, обишавши неколи
ко пута земљину куглу, он је будно и предано,
како само то глуви човек може да чини, на све
мотрио и настојао да нове идеје и схватања са
којим се сусретао “пресади на наше тле”.
Идеје су се кретале од готово данас већ бана
лних ствари до неких модерних схватања и
данас врло актуелних.Узмимо за пример “но
вост да глуви вози аутомобил код нас је пре
четрдесетак година било назамисливо, или у
садашње време да глуви могу путем телефо
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на да разговарају“ па чак и виде један друго
га, што се граничило са фантастиком; да су
измишљенимали апарати попут телевизора и
да глуви могу међусобно да комуницирају на
знаковном језику; да су пронађени апарати
који се уграђују у уво тако да и потпуно глуви
могу да чују итд. Све су то пре две три деце
није за нас биле несхватљиве ствари, а данас
тако обичне. Или, на пример, да је у време ка
да је код нас у школама владао “чисти орални
метод” он предлагао увођење “тоталне кому
никације” што је било несхватљиво за наше
појмове; или да постоје “знаковни речници у
сликама а да наглува деца добијају бесплат
но слушне апарате, при чему су батерије пот
рошни материјал који наставници свакодне
во деле деци када се за то укаже потреба. У
време када се све то куповало по врло висо
ким ценама, и када је то било за многе недос
тупно, код нас је изазивало чуђење. Слично је
било и са његовим причама “о специјалним
вестима путем ТВ апарата намењене глувима
које се свакодневно емитују”, или пак да глу
ви имају “лиценцу за вожњу авионом”. Све те
сензационалне вести данас и код нас реално
ст, или ће се тек реализовати са закашњењем
од двадесет - тридесет година. Но, било како
било, чињеница је да је Вукотић доносио те
идеје” и покретао акције како би оне и код
нас заживеле, при томе су многе остварене а
неке нажалост јошувекнису.
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Не може се говорити о Вукотићевом раду а
да се не помене његово настојање да се унап
реди општи културни ниво чланства. У Југос
лавији после Другог светског рата само су је
дна државна и три бановинске школе могле
да приме једва 4% глуве школске популације.
Гро глуве деце остао је необразован. Нарав
но, ништа боља ситуација није била ни у нор
малној популацији.И када је покренута акци
ја “ликвидације аналфабетизма”, Вукотић је
хтео да се иста примени и на популацију глу
вих. Тако је, у сарадњи саУдружењем настав
ника специјалних школа, од стране Савеза
покренута акција “описмењавања глуве ом
ладине системом аналфабетских течајева за
време летњег распуста”. У Србији је одјед
ном у 15 градова организовано 30 аналфабет
ских течајева за глуве са 230 полазника од ко
јих пет прерасло у екстерна одељења која
су радила при редовним основним школама.
Тако је још 18. септембра 1950. године, на
пленуму Савеза глувих Југославије покрену
то питање инклузије глуве деце у редовне
школе које данас УНЕСКО ( ) и
други међународни форуми препоручују као
вид решавања проблема интеграције хенди
кепиране деце у редовне школе. Треба рећи
да је Министарство просвете прихватило ову
иницијативу и плаћало наставнике, док је пи
тање смештаја деце у “хранитељске породи
це”, као и низ других проблема на себе преу
зео Савез глувих. То је, пре пола века, био за
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иста велики подухват за једну друштвено-ху
манитарну организацију. Но, испоставило се
да је идејаДрагољубаВукотића ињегових са
радника уродилаплодом.

Када смо у домену образовања не могу се
пренебрегнути још две чињенице а то су из
давачка делатност коју је Савез покренуо на
иницијативу Вукотића и стварање Музеја и
библиотеке организације глувих. О њима је
Савез издао посебну монографију “Допри
нос Савеза глувих сурдолошкој мисли” 1998.
године, те стога нећемо понављати те чиње
нице, већ ћемоих самоистаћиуз напомену: а)
да нигде у свету организација глувих нијешт
ампала уџбенике за школе за глуву децу, а у
Југославији је то радио Савез глувих (од
1954. до 1962. године) за шта је утрошио око
53 милиона динара, јер је сваки уџбеникшта
мпан у четири језичне верзије (српска, хрват
ска, словеначка и македонска, а један и на цр
ногорском) у тиражу од 500 примерака. б) да
је Савез пуних десет година (1955 - 1965.) из
давао забавни лист за глуву децу Голуб и
бесплатно га дистрибуирао свој деци пошко
лама; в) да је Савез први издао пет превода из
области психологије глувоће и десет наслова
из области педагогије глувих, намењених на
ставницима специјалнихшкола; г) да јеСавез
превео Дописни курс за родитеље глуве де
це Џон Трејси клинике из Лос Анђелеса у
две језичке верзије (српска и хрватска) у
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Легат
Драгољуба Вукотића
у Сурдолошком музеју

Дугогодишњи сарадници и пријатељи
Драгољуб Вукотић и Мирко Зивлаковић



15.000 примерака и 180.000 свезака, и преко
својих основних организација бесплатно их
разделио родитељима глуве деце; д) осим то
га, издао је и бесплатно разделио још десет
посебних брошурица, намењених родитељи
ма глуве деце (Мајклбаст, Јуинг, Бауман, Рау,
докторПоврије са Галодет колеџа и друге); ђ)
да је Савез издао девет приручника за кадро
ве како да раде унутар организације са чланс
твом и са представницима друштвених служ
би; е) од 1954. до 1990. године Савез је издао
око двадесетак пропагандних публикација о
положају глувих и раду Савеза глувих у Југо
славији; ж) да је Савез 1969. године одштам
пао први приручник за тумаче знаковог јези
ка.
Сурдолошки музеј је основан 1954. године, а
по узору на сличне у Лајпцигу, Паризу, Лон
дону, Сент Луису и Галодету у САД, какве је
Вукотић имао прилике тамо да види. Музеј
данас располаже сакупљеном архивом и дру
гом грађом из прошлости глувих у Србији и
Југославији, и представља драгоцени извор
података о готово свим историјским чињени
цама који се тичу глувих у земљи и иностран
ству. Служи као позајмна библиотека профе
сорима и студентима Дефектолошког факул
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тета за израду научних радова и доктората у
области сурдологије

ДрагољубВукотић је био веома смирен и раз
борит човек. Примао је све добронамерне су
гестије, прихватао их, или пак одлагао да их
проучи”. Имао је стандардни тим сарадника
саветника за разне секторе рада: за правнепо
слове, за финансије, за организацију, за кул
туру, за спорт, за административне послове
итд. Ти његови сарадници били су стални
службеници Савеза и свако од њих је, радећи
преко десет, а неко и преко двадесет година
на истом послу, упознао срж проблематике
глувих. Дискусија између њих била је кратка
и једноставна у стилу: “ово може”, “ово не
може јер није корисно за организацију”. Ме
ђутим, од свих сарадника и саветника, Вуко
тић је највеће поверењеимао у свог дугогоди
шњег друга и пријатеља - секретара Јована
Одавића и то већ од првог дана њихове зајед
ничке сарадње. Заједно су доносили све од
луке, којима је готово обавезно претходило
усаглашавање њихових ставова и мишљења.
Један другог су, не само поштовали и уважа
вали, него и волели и били нераздвојни у слу
жбеноми приватномживоту. Зато су и низали
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Дугогодишњи сарадници и пријатељи
Јован Одавић и Драгољуб Вукотић на отварању конгреса Савеза глувих ЈугославијеVI

успех до успеха, у чему, између осталог, и ле
жи кључ напретка и једног и другог. Они који
су радили заједно са њима, били су сведоци
испољавањањихових попречнихмишљењаи
озбиљних дискусија, али су чињенице биле
пресудне и њихов разум је увек надвладавао
емоције. О том њиховом односу и међусоб
ном разумевању можда најочитије говори је
дна посвета коју је Одавић написао у Вукоти
ћев споменар пре почетка њихове дугогоди
шње сарадње и дружења 23. маја 1945. годи
не, а која гласи:
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Мили друже мој, ја нисам
неки генијални поета да би у правој боји опи
сао све оно што би хтео да опишем, нити
уметник да би твоје врлине кичицом оживео
и дао им реалан облик. Због тога ћу обичним
речима речима које извиру из срца исказати
осећаје које би хтео да искажем. Чини ми не
описиву радост што у теби имам заиста
идеалног друга и искреног пријатеља. Та ра
дост је утолико већа што смо и по судбини
везани како по разним доживљајима тако
истои, у духовномпогледу.

Пријатељумој, часови које сада доживљава
мо потпуно су нам истоветни. Али, не клони.
Живот је борба. Храбро напред са убеђењем
да је све пролазно. Проћи ће и часови наших
ученичких дана после којих нам долази један
савршено диван живот који ће за врло крат
ко време избрисати болне успомене које нам
садашњедоба урезује у сећање.

Буди истрајан јер истрајност побеђује. Ни
шта човеку не наноси толико бола него пат
ња, а ништа му не причињава више радости

него доба које долази после тешких страда
њаиискушења.

Живот је чудан: данас можемо бити бескра
јно срећни, а сутра већможеда се деси да па
днемо у кобно очајање. Но без обзира на то,
увек треба да се надамо, јер, нада ма колико
да је варљива ипак нас до крајаживота води
пријатнимпутем.
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Далеко смо од помисли да је оВукотићу рече
но све што треба, јер је он изванредна лично
ст, која се поистоветила саСавезом глувих Ју
гославије, у који је уткао самог себе. Вукотић
је живео за Савез и Савез је био други деоње
га, од првог дана његовог оснивања па све до
његовог одласка у пензију. И после тога Ву
котић је готово свакодневно долазио “да види
шта има новог и да нешто помогне Његова
канцеларија и његов радни сто дуго времена
су остали недирнути, да би тек после његове
смрти већина његових личних ствари биле
пренете у Сурдолошки музеј где му је, као и
Одавићу посвећена посебна витрина, и у ко
јој је своје место нашао део његових књига,
повеља, ордења, медаља, значака, личних ст
вари и ситница; речника, беџева, фотографи
ја, преписке, писаћи телефон, фотоапарат и
камера; прва чланска карта и статут Савеза,
јер друг Вукотић”, како су га сви звали, сво
јим делима непролазне вредности и дан-да
нас даје својеврсну историјску димензију це
линиборбе глувих за својеместо у друштву.

О сусрету са њим, новинарка Вера Јанчић бе
лежи, а “Борба” 9. августа.1969. године у тек
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сту под насловом “Његови универзитети” до
носи следеће:

-

-

-

- -

-
-
-
-
-

-

-

“Упознали смо га случајно, у
улици Светог Саве у Београду. Још млад чо
век насмешена лица и жива ока, представио
нам се узтопао стисак руке: 'Зовем сеДраго
љуб Вукотић'. Разговор је потекао спонтано
и о свему као људска река на улицама веле
града. Наш нови познаник је успут спомињао
Шпанце и Токио куда је пре неколико година
ишао по потреби службе; ћаскао је о својим
сусретима у Индији, Кини, Скандинавији,
Италији, Француској; у свим метрополама
Европе и света осим Аустралије. Изгледало
нам је помало чудношто говори као странац
који је добро савладао наш језик али, мислили
смо, путује често и много по свету, па је од
сваке нације прихватио делић нагласкањеног
језика. Велики светски путник са југословен
ским именом али са страним акцентом, ста
лно се окретао и пажљиво посматрао саго
ворника. У једном тренутку неко га је са ст
ранеживо опоменуо да се склони.Није реаго
вао. Пролазник га је грубо повукао и изгрдио.
Тек тада се овај неуморни глобтротер изви
нио: 'Ја сам, знате, глув и не чујем ништа.
Могу да разумем само ако човека гледам док
говори'. Тектада постало нам је јасно ишто
се у интонацији нашег случајног познаника
осећао страни нагласак, и што је пажљиво
пратио покрете наших усана, ишто се стал

но окретао час једном, час другом саговорни
ку. ... Хтели бисте да чујете како сам се изву
као из зидоватишине која царује око свих нас
глувих; како сам успео да говорим, да разумем
друге кад говоре, да завршим школе? ... При
мио сам своју глувоћу као тешку трагедију
али излаза није било. Звуке и речи брзо сам и
неповратно заборавио: био сам сувише мали
а мој дечји речник оскудан. Да нисам у том
свету апсолутне тишине једини, схватио
сам оног дана када сам се нашао у клупи са
још неколико стотина глуве деце у Јагодини,
данашњем Светозареву. Почео сам да учим
језик покрета, мимике, додира, игре руку и
прстију; да распознајем реч по кретању
усана и језика. Имитирао сам кретање усана
нормалних људи. Прво школовање завршио
сам успешно, али у мени је било сувише снаге
коју самжелео да с неким поделим: организо
вао сам бригаде глувих омладинаца за добро
вољне акције, учествовао у свим акцијама и
учио, учио без предаха. Завршио сам и Вишу
школу за социјалне раднике, затим сам у свој
ству председника Савеза глувих кренуо да
упознајемљудеширом света којима је приро
да ускратила реч и звук. Имао сам необичне и
корисне сусрете, и туђа искуства преносио у
своју земљу где данас живи 57.000 потпуно
глувих лица цео један град. ... ”
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Међународни
конгреси глувих
пре оснивања

Светске
федерације

глувих

Разни међународни конгреси глувих од
ржавали су се од 1878. до 1940. године, и
то без икаквог система и правила, та
ко да се поуздано не зна који су били
званичног а који незваничног каракте
ра, на основу чега би се могао направи
ти правилан редослед њихових одржа
вања. Национална друштва и савези
глувих, због недовољних финансијских
средстава нису могли да учествују на
свимтим скуповима. Отемама и пред
лозима из програма тих конгреса, који
су одржавани углавномуЕвропи, диску
товао је мали број делегата, а усвојене
резолуције остале су својина само оне
земље у којој се конгрес одржавао, док за
остале земље нису имале никаквог оба
везујућег значаја. Утимитаквим усло
вима тежило се формирању конгреса
глувих који би имао званичанмеђунаро
дни карактер, док би сви остали били
искључиво локалног илиманифестаци
оног карактера. У овој монографији ми
ћемо се у најкраћим цртама задржати
само на хронолошким подацима међу
народних конгреса глувих са којима рас
полажемо.
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П
рви међународни конгрес глувих од
ржан је у Паризу 1889. године. Нажа
лост, о његовом раду немамо подата

ка. Други конгрес је одржан 1893. године у
Чикагу, у оквиру изложбе приређене у част
прославе 400-годишњицеКолумбовог откри
ћа Америке. На њему је прокламовано да су
“глувима доступна сва звања, према интелек
туалној обдарености појединца”. Даље, у ус
војеној резолуцији се тражи да државне вла
сти у појединим земљама глувим особама не
праве сметње при добијању дозвола за само
стално обављање заната и других позива. Ко
нгрес се посебно заложио да, после одговара
јућег оспособљавања глуви буду постављени
за наставнике у школама за глуве. Констато
вано је да школе за глуве и њихова опремље
ност не задовољавају стандарде и дата је пре
порука да се ово стање поправи. Препоруче
на је, такође, употреба комбиноване мимичко
оралнеметоде, допуњене писањеми считава
њем, затим, коедукација (заједничко школо
вање глувих особа оба пола) и, наглашена по
треба да се више пажње поклони физичком
васпитању глувих, да се у школе уведу школ
ске шетње и излети, ручни рад и уметничко
васпитање. Конгрес је такође препоручио от
варање стручних школа за глуве и школа за
више образовање талентованих глувих уче
ника по угледу на Галодет коледџ у Вашинг
тону.

Трећимеђународни конгрес глувих одржан је
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поново у Паризу, 1900. године. Његов рад је
приказан у књизи: “

”, која је дело руку са
мих глувих, јер су је они одштампали у својој
штампарији, а што је најбољи показатељ ни
воа образовања глувихФранцуза у то време.

Четврти конгрес је одржан у Лијежу, Белгија,
1905. године. До ближих података о њему
нисмо успели да дођемо. Познато је само да
је организован на иницијативу тамошњег
“Удржења за узајамно помагање глувих”, нај
старијег удружења ове врсте у свету, и да је
њиме председавао (као и на следећа два која
су одржана у овом граду 1924. и 1930. године)
председник поменутог удружења Р. Дрезе
(

Конгрес у Риму је одржан од 22. до 24. авгу
ста 1911. године у склопу 50-тогодишњице
политичког уједињења Италије. На његовој
првој седници којом је председовао Атилио
Бруниалти, вођена је дискусија на тему Оба
везношколовање глувих , која је резултирала
усвајањем резолуције по којој у свим земља
ма треба да постоји обавезношколовање глу
вих у специјалним школама и заводима. На
другој седници је расправљано о теми Зана
ти и друга звања за глуве који им најбоље
одговарају с обзиром на социјалне услове и
њихов интелектуални ниво . Резолуцијом је
предложено да школованим глувима буду до
ступна сва звања и, да је за синове земљорад
ника најподесније повртарство и цвећарство.
На трећој седници тема је била Правни
положај глувих , а на четвртој, уједно заврш
ној Патронат и заштита одраслих глувих .

Са избијањем Првог светског рата, даље одр
жавање конгреса глувих је прекинуто, с тим
што ни неколико година након његовог завр
шетка није било сличних међународних ма
нифестација.Првимеђународни конгрес глу
вих у раздобљу између два светска рата одр
жан је у Лијежу 1924. године, а до неких бли
жих података о његовом раду нисмо успели
доћи.

Први конгрес у некој словенској земаљи одр
жан је уПрагу 1928. године, под покровитељ
ством тадашњег председника Чехословачке
Републике Т. Г. Масарика, и уз присуство око
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600 страних и домаћих делегата. Једна од ње
гових главних тема била је Социјално-прав
ни положај глувих у свету , у оквиру које су
своје реферате поднели правни стручњаци,
професори универзитета и поједини научни
ци. Тад су по први пут, под вођством Вељка
Рамадановића, учествовали и представници
наше земље. Од бројних занимљивости са
овог скупа, за нас је најинтересантнија она да
је овде по први пут дошла до изражаја идеја о
потреби оснивања једне међународне орга
низације глувих.

Две године после Прашког конгреса, у 1930.
годиниодржана су тримеђународна конгреса
глувих: у Лијежу, Алжиру и Буфалу (САД).
На Конгресу у Лијежу поново је у првом пла
ну био предлог за оснивање једне међународ
не организације глувих, и у том смислу су до
нета два закључка:
1) Конгрес одређује да се међународна орга
низација коначнооснује и

2) Да се у најкраћем времену изабере један
Биро са свим правима и овлашћењима за
израду статута будуће међународне орга
низације.

На Конгресу се у Алжиру, између осталог,
десио се мали инцидент: један наставник
олигофрене (душевно заостале) деце је, без
претходног договора и без икакве најаве, са
собом довео омању групу својих ученика у
жељи да на лицу места демонстрира настав
ни метод који примењује у настави, правећи
на тај начин поређење са глувонемом децом.
Покушај је изазвао протесте делегата и нас
тавник је био спречен у својој намери, с тим
што је следеће године, на Конгресу у Паризу
своје негодовање поводом овог немилог до
гађаја испољио председник Друштва глувих
Алжира, М. Ф. Галуп, изјавивши том прили
ком

УПаризу је 1931. године организованаМеђу
народна колонијална изложба, коју је искори
стило Француско међународно удружење за
опште уздизање глувих

) да од 6. до 16. јула 1931.

-
“ -
”

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

(L'Association fran-
caise et etrangere des Sourds-Muets pour leur
avancement general
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да је глувонеми човек у суштини норма
лно биће, лишено само слуха, за разлику од
психички заосталог абнормалног бића које је
лишено сваке интелигенције и са којим се ни
по чему неможепоредити .

године организујеМеђународни конгрес глу
вих. Конгресом је председавао Хенри Лау
фер, председник удружења које је сазвало
овај међународни скуп, а генерални секретар
је био Е. Рубенс-Алкаис ( ),
уредник листа “ ”,
који је тимповодомприредиоииздао књигу о
овомконгресу

Конгрес је, у присуству 336 учесника из Фра
нцуске и 83 делегата из иностранства, одр
жан у Палати за информације Колонијалне
изложбе. Главне теме о којима је расправља
но, на темељу поднетих реферата, биле су
следеће:
1) “Школовање глувих”. Расправа је вођена о
бесплатној и обавезној настави за глуве, о
потреби што ранијег васпитања глуве деце
ипримениметодеМонтесори...;
Рад за глуве по завршеном школовању”.

Дански делегатХансен поднео је реферат о
моралним патњама глувих и једном од уз
рока интелектуалној изолованости глу
вих, а расправљало се и о питањима осни
вањаклубоваи азила за глуве;

3) “О узајамној помоћи глувим” у вези са со
цијалнимосигурањем;

4) “Правни положај глувих”, где је поред ос
талог покренуто питање добијање дозвола
за управљање моторним возилима које се
глувима у Француској не издају од 1914.
године, за разлику од Белгије, Енглеске и
још неких земаља у којима их глуви доби
јају;

5) “Физичко васпитање и спорт”, о досадаш
њој делатностиЦИСС;

6) Реферат о радној рехабилитацији глу
вих” Реферат о потреби стипендирања та
лентованих глувих ученика за наставак
школовања у средњим стручним и индус
тријскимшколама поднео јеХенриЏилард

), који је био познат са Чи
кашког конгреса;

7) Опште уздизање глувих оправуна рад, о
положају глувих уАлжиру, о улозиштампе
глувих у пропагирању њихових оправда
них захтева;

8) О међународним везама , пре свега о ос
нивању међународне организације глувих.
Ваљано образложење потребе разматрања
овог питања дали су у својим рефератима
пољски делегатВлостовски ( ) и
чехословачки Хаунер, истовремено предо
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чивши Конгресу своју верзију Нацрта ста
тута. Хаунер је тражио и унификацију зна
ковног говора и издавање једног речника
који би ишао на терет међународне лиге
глувих. Додуше, ово питање се и раније по
стављало у истом облику с тим што се, чи
тавих четврт века, све само на томе завр
шавало. И мада је и на овом Конгресу већ
ина делегата била заформирањемеђунаро
дне организације глувих ни овде нису по
стигнутинеки конкретнији резултати.

Федерација француског друштва глувих је
1937. године искористила још једну међуна
родну изложбу у Паризу (Међународна изло
жба уметности и технике у модерном живо
ту) како би у оквируње организовала међуна
родни конгрес глувих. Председник Конгреса
је био генерални секретар претходног Е. Ру
бенс-Алкаис ( ) а генерални
секретар Лисјен Морел ( ). Кон
гресу, одржаномод 31. јула до 6. августа, при
суствовало је 565 учесника из Француске и
209 из појединих европских земаља. На спи
ску имена страних делегација нашло се име и
Вељка Рамадановића, с тим што он није био
лично присутан, већ је само послао реферат о
глувима у Југославији. Као други југословен
скиделегат помиње се контесаФуми-Коудел
ка, пореклом Југословенка која је Конгресу
присуствовала са својим супругом глувим
италијанскимсликаремконтеомФумијем.

РадКонгреса се одвијао у седам секција, а ка
ко су се реферати и теме односили искључи
во на ситуације у Француској, то усвојена
конгресна резолуција, у коју су унети захтеви
искључиво везани за Француску, није ни мо
гла имати неки општи, да кажемо шири зна
чај. И мада је Конгрес трајао пуних седам да
на, прави конгресни рад је био сведен само на
две радне седнице, и то пре и после подне 3.
августа, после завршне дискусије одржан је
банкет. Уопште, много више пажње на овом
Конгресу је било посвећено његовој манифе
стационо-забавној страни.

На задњој, седмој секцији „Међународни од
носи и везе глувих“, поново је вођена распра
ва о оснивању међународне организације
глувих.ХенриЛауфер је изнео историјат овог
питања и предложио да се у свакој земљи где
има више међусобно неповезаних организа
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ција глувих створи једна јединствена нацио
нална федерација тих организација. Немачки
делегат Албрегс ( ) је допунио њего
во излагање наводом да је Међународна лига
глувих већ била основана на Међународном
конгресу у Паризу 1928. године и објаснио
разлоге због којих она није могла да се афир
мише, а затим поднео кандидатуру Немачке
да 1940. године уБерлину организује следећи
међународни конгрес глувих. Неки делегати
су били против тога, обзиром да је већ било
предвиђено да се наредна три конгреса одрже

-
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Оснивање
Светске

федерације
глувих
у Риму

ПослеДругог светског рата, планирано
је да сеОсмиинтернационални конгрес
одржитоком септембра 1951. године у
Риму.Савез глувихЈугославије је, попут
још неких националних организација
глувих показао велико интересовање за
његово одржавање, па су тако његови
руководиоци ступили у контакт са на
предним глувима из земаља у окружењу
пропагирајући идеју стварања Светске
федерације глувих. Савез глувих Југо
славије је дао иницијативу да се у окви
ру одржавања скијашког тромеча реп
резентација Аустрије, Италије и Југо
славије у Бад Хофгашт ну (

), Аустрија, 25. и 26. фебруара одр
жи предконференција представника
тих земаља, на којој би се изнео предлог
да се у оквиру Интернационалног кон
греса у Риму најзад формира међунаро
дна организација која ће бити у инте
ресу глувих свих земаља. Идеја је прих
ваћена са одушевљењем, а припреме и
расправе о дневном реду ради давања
конгресу службеног карактера преузе
ли су на себе представници Савеза глу
вих Италије (ЕНС) Виторио Јерала и
ЦезареМагарото, који су послали пози
ве свим земљама, са тим што се свака
службена делегација морала састоја
ти од највише пет чланова, и то пре
тежно глувих.
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Плакат конгреса

Факсимил брошуре са
IV међународног конгеса глувих
одржаног у Паризу 1931. године

Факсимил брошуре
са V међународног конгеса глувих
одржаног у Паризу 1937. године

Учесници IV конгреса који је одржан 1931. године у Паризу
испред споменика Шарл Мишел Де л Епеа’

К
онгрес је одржан од 19. до 23. септем
бра 1951. године у палати Барберини
у Риму, уз учешће 18 држава. То су би

ле Италија, Данска, Норвешка, Шведска,
Бразил, Аустрија, САД, Турска, Египат, Ин
дија, Холандија, Швајцарска, Француска,
Шпанија, Финска, Израел, Западна Немачка
и Југославија. Делегације свих земаља, осим
Египта, Индије и Бразила, биле су саставље
не од глувихпредставника. Југословенску де
легацију чинили су званични делегати: пот
председник Цирил Ситар и уредник листа
“Глас глу их” Бранимир Петани, и посмат
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у Алжиру, Лијежу и Прагу. Пошто је Албрегс
био упоран у својим предлозима, секретар
Конгреса Морел га је запитао да ли може да
пружи гаранције да ће делегатима конгреса
свих земаља, били они аријевци или не, у Бе
рлину бити обезбеђена потпуна слобода, без
обзира на њихово политичко убеђење. Алб
регс је потврдно одговорио. Међутим, као
што је познато, ратни догађаји уЕвропи 1940.
године омели су организовање тог међунаро
дног конгреса глувих.
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рачи: председник Драгољуб Вукотић, др М
лад нИвановић, амбасадор Југославије у Ри
му и Иван Бајин, представник Савезног ми
нистарства здрављаи социјалнеполитике.

Како је дошло до оснивања Светске федера
ције глувих може да се види из извештаја ју
гословенске делегације која је своју верзију
догађаја, у форми службеног извештаја упу
тила Министарству иностраних послова
ФНР Југославије 2. новембра 1951. године,
где стоји: Још почетком 1951. године у Бад
Хофгашт ну, Аустрија, састали су се пред
ставници глувих Аустрије, Италије и Југос
лавије да би размотрилимогућност оснивања
једне светске организације глувих. На том
састанку договорено је, да треба радити на
томе да се темељи такве организације ударе
на предстојећем Осмом Светском конгресу
глувих у Риму који треба да се одржи 19-23.
септембра 1951. године.

Како је углавном италијанско национално
Удружење глувонемих (ЕНС) узелона себе да
обави све техничке припреме и организацију
конгреса, што су они настојали да ту могућ
ност и предност искористе те да осигурају се
би утицај и руководећу улогу како у раду са
мог конгреса, тако и у раду будуће Светске
федерације глувих. Јасно је да је ова очита те
жња Италијана за истицањем заједно са њи
ховим недовољно обављеним припремама у
организовању самог конгреса, изазвала код
многих делегата, мање или више оправдану
реакцију, приговоре и критику. Отуда што на
самом конгресу није дошло до потпуног из
ражаја конструктивне сарадње свих делега
ција, за то највећим делом сносе кривицу
иницијативнииорганизациониодборна челу
са председником и генералним секретаром.
Њих је у организацији конгреса помогао и са
вет састављен од парламентарне групе прија
теља глувонемихуИталији.

Већ на самом свечаном отварању конгреса у
чувеном Капитолу, очекивало се, да ће осим
италијанских представника глувих, власти и
других организација, с циљемда поздраве ко
нгрес наступити и други страни представни
ции делегати.Међутим, тога није било, јер су
сви говорници били Италијани, чији језик па
и знаковни говор, нису били потпуно разум
љиви за многе присутне. Кад се томе додају и
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преопширна излагања неких говорника, онда
је јасно зашто је и сама пажња у праћењу го
ворника слабила.

ЕНС (Национално удружење глувихИталије)
је организовало и посебан излет глувих у
летњу резиденцију Папе у ко
ји је одржан након отварања конгреса. Тамо
је Папа поздравио масу глувих, дао им свој
благослов и пожелео много успеха у раду ко
нгреса. (Папа је говорио на неколико језика
па и на српскохрватском). Међутим, када је
требало посетити лично Папу и изручити му
поздраве глувих, у састав те делегације су
ушли самоИталијани.

Исто тако, и самом радном делу конгреса мо
гло би се што-шта приговорити. Пре свега
сам дневни ред Конгреса није био довољно
прецизан. Иницијативни одбор је још пре пар
месеци слао дописе појединим земљама и уд
ружењима, обавештавајући их о припремним
мерама и организацији конгреса, дану одржа
вања, начину на који ће бити организован
итд. Том приликом, у дописима је подвучено
да ће конгрес имати следеће циљеве и задат
ке:
1) Испитати ситуацију глувонемих и глувих у
разним земљама;

2) Упоредити разна социјална и морална ост
варења за глуве,

3) Простудирати проблем социјалне заштите
на такав начин, да он буде решен достојно
глувих у продуктивном и интелектуалном
животу;
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4) Започети студију заједничког законодавс
тва,

5) Позвати владе да изјаве најбољу вољу за
фаворизовање глувих;

6) Студирати проблем емиграције која се од
носина глувонеме,

7)Дати темеље за светску или континенталну
федерацију.

Овим дописима такође, су замољене све зем
ље и организације да ступе у везу са генерал
ним секретаром конгреса како ради самих
информација и давања сугестија за организа
цију конгреса, тако и за достављање до одре
ђеног рока обрађене тезе тј. питања и пробле
ма о којима поједине делегације желе говори
ти и расправљати. На тај начин се желео дати
кориснији и организованији ток дискусији
као и да би се достављене тезе могле благо
времено превести на пет језика а затим разде
литиделегатима.

Већина делегација је схватила да би требало
као тезе обрађивати углавном у духу наброје
них задатака, које се у неку руку сматрају као
нека врста тачке дневног реда. Већина деле
гација ове тезе није благовремено послала
али ипак је већина њих размишљала и обра
ђивала их. Насупрот томе Италијани су на
том послу били много вреднији, тако да су то
искористили те са својим дугим рефератима
углавном они наступали као главни и скоро
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једини референти. Поред тога талијани су у
самом избору тема били широки и произво
љни.Недржећи се буквалнонабројених зада
така, они су их ра члањивали и просто тре
тирали проблеме глувих из њихове стварнос
ти. Исто тако, као што су поједини делегати
укратко у својим поздравним говорима и на
ступима изнели положај глувих у својој зем
љи, то су могли учинити и сами талијани.
Уместо тога о њиховим проблемима је опши
рно говорио г.Магарото, генерални секретар,
г. Јерала, председник, представници власти и
други италијански референти са посебним
рефератима као што су: Занатство глувих у
Италији; Обука и школа глувих у Италији;
Проблем социјалног старања у Италији; Кад
и које право произилази из моралног и устав
ног права уИталији итд. Све је то код осталих
делегација изазвало са једне стране суревњи
вост, а са друге се оправдано сматрало да је
овим опширним излагањима пре место на
италијанском конгресу него на једном интер
националном, где би требало, како се то у
допису подвлачи, да се расправљају пробле
ми на једној међународној платформи. Овим
примером су затим пошле неке друге делега
ције, као на пример Шпанија и Израел, те су
без икакве потребе говорили о положају глу
вонемихуњиховим земљама.

Како сва ова излагања и теме нису биле наро
чито интересантне и како председник после
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изложених реферата није ни отварао диску
сију, то се после реферата није ни развила ди
скусија без обзира што је могло штошта да се
примети, да се исправе неке криве поставке и
да се изведу потребни закључци. Отуда су се
реферети просто ређали и говорили о новим
стварима без икакве везе са претходнимизла
гањима.

Тај први део конгреса је због свега тога оти
шао у ширину, просто се расплинуо и није
био нарочито интересантан. Томе је доприне
ло и непотпуно разумевање говорника који су
своја излагања износили на различитим зна
ковним језицима, тако да на пример, један Ју
гословен није могао у потпуности да проту
мачи и разуме знаковни језик панаца или
анаца каошто је томогао, рецимоАустрија

нац.

Много више живости у раду Конгреса наста
ло је кад се прешло на расправљање о питању
осниваља светске федерације. Томе је такође
допринела и снажно изражена жеља већине
глувих да се најзад успе у оснивању светске
федерације кад то није успело после толиких
покушаја, као на пример на задњим конгре
сима у Паризу 1937. и Берлину 1940. године.
Конгрес је 21. и 22. септембра расправљао о
могућности оснивања Светске федерације
глувих. По завршеној расправи, председник
скупа Јерала изашао је са предлогом да се
присутне земље изјасне. Предлог су прихва
тиле све земље учеснице, осимШвајцарске и
Холандије, које су тражиле да приступе нак
надно после одлуке њихове националне ску
пштине. Истовремено је предложен и “Нацрт
статута Светске федерације глувих” на чијој
изради је три дана сарађивао и делегатСавеза
лувих Југославије Цирил Ситар у самом Ри
му.

Нажалост ова жеља није могла у потпуности
да се искористи у конструктивне сврхе због
тогаштонису обављене све потребне органи
зационе припреме, није се израдио ни добар
“Нацрт статута” који је требало још пре кон
греса послати појединим земљама на проуча
вање.Уместо тога, нацрт статута који су изра
дили Италијани не само да није био добар,
него је исти раздељен на проучавање делега
тима на сам дан конгреса, тако да се није мо
гао ни проучити. Већ на први поглед многе
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делегације су уочиле да извесна начела у ста
туту као на пример, регулисање питања члан
ства, нису добро изабрана, нити се могу као
таква усвојити.

Питање статута и оснивање ветске федера
ције на предлогИталијана требало је да проу
чи комисија састављена од 9 чланова, да би се
могло изаћи са конкретнијим предлозима
пред Конгрес. Југословенска делегација се
припремала на састанку те комисије, да ош
тро критикује нацрт статута и да уједно поку
ша протурити свој груби нацрт који је био
припремљен, али до тога тамо није дошло за
тошто је већина делегата сматрала да је за ду
бље проучавање статута потребно више вре
мена, ишто су талијани и поред незадовољ
ства делегата настојали да се провизорно
прихвати њихов статут. Исто тако би прови
зорно било и руководство, које се требало
изабрати тајним гласањем на заседању, пред
виђеном за следећи дан. Председник конгре
са Виторио Јерала ( ) је сутра
дан саопштио, да комисија није могла завр
шити статут због различитих мишљења и
прекратког времена. Такође је изјавио да ко
мисија до доношења статута предлаже Јера
лу за привременог председника, за привреме
ног генералног секретара др Чезара Магаро
та ( ) и за привременог секре
тара Клаусена ( ), учитеља из Данске,
као и да седиште Светске федерације глувих
буде у Риму. Комисија је такође предложила
да се бира 6 потпредседника. Конгрес је при
хватио предлог, те се приступило гласању и
изабрани су: Немачка 12 гласова, Данска 10,
САД 9, Југославија и Шведска 8, Аустрија и
Француска по 6. Због једнаког броја гласова
Шведске и Југославије, иАустрије иФранцу
ске приступило се поновном гласању, које је
дало следећи резултат: Аустрија и Југосла
вија по 12 гласова,Шведска 8 и Француска 6.
После овог гласања, Јерала и Рубино

су предложили да се Потпредседни
штво повећа на 7 чланова и да седми члан бу
де Француска која је дала велики допринос
међународном развоју глувих. Предлог је
прихваћен.

Уопште, може се рећи да је читава дискусија
око статута, формирања Светске федерације
глувихиизбора била доста бурна.
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Делегације кандинавских земаља,Шведске,
Данске, Финске и Норвешке, су одлучиле да
иступе из Светске федерације глувих, сма
трајући да је избор Француске неправилан, а
и док се не донесе и усвоји коначан текст ста
тута и програма у чијем би духу организација
могла да се формира и ради. Они су затим и
изјавили да су увек спремни да помогну у из
ради статута и програма као неопходној под
лози Светске федерације, као и да су вољни
ступити у организацију и чланство после ус
вајања програма и статута. Такође, због несу
гласица са руковођењем конгреса повукле су
изабрано место потпредседника. После тога
на предлог председавајућег конгреса, њихова
потпредседничка места су попуњена предс
тавницима Холандије и Француске, која је
погођена ранијим изборима. После тога,
ранцуски делегат је показао своје незадово

љство истичући заслуге Француске у прош
лости за добробит глувих и између осталог
нападајући југословенске делегате. Францу
зи су се касније извинили и истакли да неће
прекидати добре односе и сарадњу са југо
славенским делегатима, већ напротив, да ће
их учвршћивати. То су вероватно учинили
кад су чули да се и Аустрија, због нашег ути
цаја нању, великодушноодрекла потпредсед
ничког места у интересу Француза. На крају
је донет закључак: признаје се иступ сканди
навских земаља, које одсада немају право
гласа на овомконгресу.

Дански делегат је захтевао да енглески језик
постане званични језик оваквих скупова и да
се он форсира више него што се то до сада
чинило, у односу на италијански и францу
ски.

Како је већина била за утемељавање Светске
федерације глувих па макар и под условом да
статут и изабрани одбор буду привремени и
провизорни, било је бескорисно форсирати
предлог Југославије и Холандије, да се уме
сто привременог одбора изабере комисија
која би вршила текуће послове до доношења
статута и коначног формирањаСветске феде
рације глувих.Владало је општемишљењеда
је бескорисно ићи путем скандинавских зе
маља напуштати састанак, већ остати на ње
му и борити се за уклањање недостатака, који
су се појављивали у почетном стању форми
рања.
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У односу на статут, било је недоумица да се
италијански предлог одбаци и да се у року од
3 месеца изради коначни текст који ће све зе
мље доставити у одређеном року предлоге,
амандмане и нацрте статута, који би се размо
трио и усвојио на посебном састанку, после
чега би се доставио свим земљама чланицама
на ратификацију. Даље је решено да седиште
Светскефедерације глувихбуде уРиму.

На предлог југословенског делегата конгрес
је усвојио резолуцију упућену УН, Унеску и
владама заинтересованих земаља. У њој се
поред осталог моли за подршку СФГ у реша
вањупроблема глувих.

За цело време рада Конгреса долазили су раз
ни представници италијанске власти и неких
организација пожелевшиимуспех у раду. Ко
нгресу је такође присуствовао и представник
Унескоа.ПоздравившиучесникеКонгреса он
је обећао да ћеУнеско према својиммогућно
стима и показаном успеху у раду саме орга
низације пружити извеснуморалну иматери
јалну помоћ, као и да ће помоћи у изради про
грама и статута. Како се раније у дописима
најављивало да ће се конгрес одржати у сара
дњи са ОУН и Унеском и да ће настојати да
СФГ буде под контролом и заштитом Унеско,
те се и очекивало да ће њихов представник
много више и конкретније говорити о овој ст
вари.

Поред рада конгреса глувих, у истој палати, у
две различите сале, заседале су интернацио
налне конференције просветних и медицинс
ких радника, већином из Италије. Расправ
љали су о методама васпитања као и разним
просветним и здравственим проблемима. Од
значаја су неки реферати посебних комисија
лекарске и сурдопедагошке, као: Патогенеза
и профиласка глувонемости (проф. др Ђузе
пе Видау, Рим); Мортофолошке слике досон
тогенетичких и дистрофичких промена у ла
виринту унутрашњег ува на бази наслеђа (др
З. Фумагали, Милано); Значај психомотори
чког теста за испитивање деце са закаснелим
развојем говора (Лучио Паоло Кроато, Падо
ва); Глувонемост и генетика (Луиђи Геда);
Примена електроенцелографије при утврђи
вању остатка слуха код глувонеме деце (Мар
тен и Обер, Ница); Коришћење протеза и ре
едукација слуха код лица са остацима слуха
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(Карневале Ричи, Павиа); Аудолошки и не
уропсихијатријски аспекти дечје немости
(Ђузепе Белуси, Торино) и читав низ других
тема. Глуви делегати који су учествовали у
дугим расправама око формирања СФГ нису
могли присуствовати овим конференцијама.
Међутим, већ на први поглед могло се видети
да су на просветним конференцијама доста
јак утицај имали попови, са обзиром да у обу
ци и васпитању глувих у неким земљама, пре
свега Италији и Француској црква игра врло
важнуулогу.

На остале догађаје на конгресу утицај цркве
био је врло мали, као и присутност свеште
них лица. То не значи да многи говорници у
излагањима нису износили и своја религиоз
на схватања, као последица утицаја католич
ке цркве. На крају треба истаћи да поред свих
ових пропуста и недостатка у организацији у
вођењу конгреса, међу делегатима, сем скан
динавских земаља, било је ипак оптимистич
ког расположења и веровања да је овај кон
грес најзад успео да удари темеље Светској
федерацији глувих, на којима се заједничким
напорима може изградити јака међународна
организација способна да реши задатке који
се пред њу постављају, уз помоћ ОУН, Унес
к ипојединих лада.

Представник парламентарне групе пријате
ља глувих у Италији предложио је да се ство
ри једна интернационална група, која би сту
пила у сарадњу са Светском федерацијом и
помогла је у раду за благодет глувих.

На овом Конгресу раније успостављене везе
су још више учвршћене и проширене новим
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познанствима. Што се тиче међусобних кон
султација и заузимања по појединим проб
лемима делегација у којој је био Вукотић је
највише сарађивала са Аустријанцима, Нем
цима, представником САД, Швајцарске и
глувимпријатељимаизТрста иГорице.

Једино је однос са Шпанцима био резерви
сан, вероватно због препирке на претходном
међународном састанку ЦИСС, у Копенхаге
ну 1949. године, затимИталијани и једно вре
ме Французи, да би се на крају сви односи
билирасчишћени“.

Делегати из разних земаља, и поред недоста
така који су изнети, били су врло оптимисти
чки расположени, јер је овај Конгрес пост
авио темељац једној међународној организа
цији глувих, и извео закључак да та организа
ција озбиљно почне са својим радом. Ипак,
сви су били свесни да тиме није све решено и
да тек предстоји права борба како би та орга
низација још више ојачала и заступала напре
днепогледе у решавањупроблема глувих.

Премда је Конгрес само начелно усвојио ста
тут, он је ипак изабрао привременог предсе
дника и генералног секретара и, одлучио да
седиште буде у Риму. Тада је изабран и Биро
Светске федерације глувих од седам чланова,
међу којима је ушла и Југославија, а имено
вана је и Комисија за статут у коју је ушао и
представник Југославије, Цирил Ситар. За
глуве је од свега било најзначајније да су сти
гли уфазу да остваре јединственумеђународ
ну организацију која ће се борити за њихов
бољиживот.
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На онгресу
Националног удружења глувих САД

К

Н
аКонгресу у РимуВукотић се сприја
тељио са делегатима из САД који су
га упознали са њему дотад непозна

тим појмовима приступа у раду са глувим
особама. Ванредна и корисна прилика за је
дног глувог Европљанина да присуствује Ко
нгресу Националног удружења глувих САД
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(скраћено НАД), како Вукотић наводи у свом
чланку, прилика му се указала у Остину, др
жава Тексас, од 1. до 7. јула 1952. године. На
Конгресу је, како даље износи, било заиста
занимљиво пратити излагања глувих делега
та из разних крајева САД, који су, може се
слободно рећи, савршено и без нарочитих те
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шкоћа презентовали присутним делегатима
своја излагања на знаковном језику, и то то
лико добро да су их сви присутни сасвим доб
ро разумели. Они су изговарали знаковима,
све брзо и без устезања. То је био званичан
језик који се на Конгресу користио. Странац,
који би се нашао ту из Европе или било које
друге земље, изненадиоби се овимипочео би
да о томе размишља, увидевши да употреба
знаковног језика имадобрих страна за глуве.

На Конгресу су изнети многи актуелни проб
леми организације, посебно борба за побољ
шањеположаја глувих.Из извештаја се видео
став удружења према апаратима за појачање
слуха, у које нису имали претерано много по
верења. Преко часописа Чикаго Трибјун
осудили су неморалне огласе за те апарате, и
преко Федералне трговинске комисије затра
жили да се испита изопачено рекламирање
помагала за слух, које доводи свет у заблуду
да се може прочути помоћу њих. Подносили
су стално представке таквим установама да
би након дуге и свестране истраге, Федерал
на трговинска комисија захтевала од произ
вођача да потпишу споразум по коме ће се
престати са овом врстомпогрешног реклами
рања, на шта се глуви жале. Глуви су такође
протествовали и код Америчког лекарског
друштва што су изразили као прихватљиве
очигледно неморалне огласе за помагала за
слух
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НАД и Канадско удружење глувих успели су
да се заједничким снагама изборе да се пос
редством Министарства просвете Канаде
обави инспекција рада Белвилске школе за
глуве, која је, како се тврдило, дуго времена
била тврђава крутог орализма и која је након
инспекције то престала бити. Глуви су се ош
тро противили свакој врсти примене круте
оралне методе у настави будући да је то, како
се касније испоставило, водило ка слабом
школском и образовном систему глувих јер
помоћу оралне методе они нису били у стању
да савладају градиво. Сложили су се ипак у
једном а то је да се таква метода може упо
требљавати само у посебним случајевима и
то тамо где за то постоје реалне могућности.
При том су имали и велику подршку настав
никаимногих стручњака за глуве.

Исто тако, НАД је усвојио закључак да је не
опходно повести енергичну борбу против то
рбарења, које је почело да узима све више ма
ха код извесног броја глувих. Остали закључ
ци су билиудуху тог доба, и у извесном смис
лу су дали неки нови садржај са којим се Ву
котић дотад није сусретао. При том је био ве
ома импресиониран гостољубивошћу и пре
дусретљивошћу америчких глувих, који су
учинили све даму боравак уњиховој средини
остане упријатној успомени.
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Посета организацији глувих у Њујорку

Б
оравак у Америци Вукотић је искорис
тио и за посету неких клубова глувих у
Њујорку и околини. У свом извештају

он те клубове, којих је било преко 32, описује
као центре где се окупљају глуви тог вишеми
лионског града. Уњима они, ашто је каракте
ристично за глуве уопште, налазе оношто им
је потребно: разонода после рада и могућно
ст да у њима свој боравак пријатно проведу.
Своје слободно време у клубу чланови корис
те за гледање телевизијског програма, ту се
одвијају разне забавне игре и приказују фил
мови различитог жанра. За све то има довољ
но простора. У неким клубовима глуви су се
чак и коцкали, па је водђена борба да се тај
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начин забаве потпуно искорени из њихове
средине.

За време боравка у Њујорку, Вукотић је при
метио да глуви највише употребљавају зна
ковни језик. Гестикулација је била на другом
месту по заступљености, а орализам на пос
ледњем. То је било тако пре свега захваљу
јући томе што су глуви још у школама учили
разне предмете помоћу знаковног језика, који
је иначе у САД био врло распрострањен, до
сегавши степен своје специфичне лингвис
тичке развијености. Њиме су се глуви служи
ли на свим својим састанцима и конференци
јама. Чујући, који су долазили у контакт са
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-
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глувима, такође су добро владали њиме, док
су остали, којима су се глуви обраћали, увек
имали стрпљења да усменим или писаним
путем саслушају њихове жеље и услужно на
њихреагују.

Вукотић је открио да у Њујорку постоје два
клуба глувих црнаца. Ти клубови се нису не
штомного разликовали од клубова глувих бе
лаца, међу њима није постојало неко нарочи
то ривалство, нити се пак примећивало да су
глуви црнци били запостављени. Једино се
могло опазити да је њима у погледу пронала
жења запослења било донекле теже, али су се
они при том ипак добро сналазили. Њихов
идол у то време био је боксер Еуген Харис
тон, који је, попут њих самих био глуви цр
нац, чије сумечеве редовнопосећивали.

Такође је имао прилике да обиђе неке штам
парије где је радио велики број глувих, који
су тај занат веома много ценили, јер им је до
носио добре приходе, а посла је увек било.
Послодавци су са глувима били врло задово
љни, јер су се доказали као добри радници.
Доста њих је радило и у текстилној индуст
рији, постижући такође запажене успехе.Ме
ђу собом много су уважавали синдикате који
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Д. Вукотић и Ј. Јаковчић са два млада учитеља
госпођом и господином Малколм Хендерсон

из школе за глуву децу у Берклију, Калифорнија

,

суимпомагалиуборби за остваривањењихо
вихправа.

Импресиониран боравком у Њујорку, Вуко
тић је, поред нових сазнања с нескривеним
задовољством могао да примети да глуви
упркос глувоћи итекако добро могу да се сна
лазе иживе у томвеликом граду.

-
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Први састанак новооснованог Бироа СФГ

У
првој половини 1953. године у Грацу,
Аустрија, одржана је прослава 40-то
годишњице постојања Аустријског

савеза глувих, која је била заједничка са прос
лавом 50-тогодишњице постојања Друштва
глувих Граца. У слободно време, у оквиру са
ме прославе, а на иницијативу председника
Светске федерације глувих Виториа Јерале и
председника Немачког савеза глувихХајнри
ха Сипмана, одржани су прелиминарни раз
говори поводомодређивањаплатформе за сл
едећи састанак Светске федерације глувих,
који је планиран да се одржи током августа у
Бриселу.

Од Конгреса у Риму до првог састанка Бироа
(Одбора) Светске федерације глувих, који је
одржан у Бриселу 12. и 13. августа 1953. го
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дине, прошле су пуне две године. Састанаку,
организованом у оквиру VII светских спорт
ских игара глувих ( присуствовало је
29 делегата из 15 земаља.

За две године свог постојања, Секретаријат
Светске федерације глувих није могао ништа
конкретно да уради, јер није било статута, па
самим тим ни начела, садржаја, обима и пла
на организације. Стога је на овом првом сас
танку главна тема управо и била израда ста
тута, уз дискусију и допуне предлога које је
припремио генерални секретар Магарото. У
предлог статута унет је нови члан 10. који је
давао једнако право гласа свим учлањеним
земљама. Делегацију Југославије, на овом за
седању чинили су Јован Одавић, Драгољуб
Вукотић, Цирил Ситар и Јосип Комерички.
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Они су са извесном дозом резерве били за
прихватање Нацрта статута, чији је текст
Секретаријат сачинио, с тим да се на наред
ном другом конгресу исти размотри, допуни
и усвоји, како би Светска федерација глувих
могла нормално да ради. Дуга дискусија је
вођена по питању висине чланарине, да би на
крају било одлучило да она износи 60 долара
за све земљечланице.

Приликом дискусије о статуту, јасно се могло
видети да многе делегације немају праву сли
ку о томешта тај правни акт у својој суштини
треба да представља, а сами дискутанти су
форсирали његово усвајање без неке стварне
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и темељне дискусије, што је било штетно за
саму Светску федерацију. На предлог пред
ставника Аустрије Хајнриха Прохаске, сли
кара из Линца, једногласно је одлучено, са
изузетком представникаШпаније, да се југо
словенском Савезу глувих повери организо
вање и одржавање Другог светског конгреса
глувих 1955. године.

Крајем 1953. године Лондонски клуб глувих
је, на свом редовном састанку приликом уо
бичајеног избора нових почасних чланова,
између осталих изабрао и Драгољуба Вуко
тића, председникаЦентралног одбораСавеза
глувих Југославије.

-
-

-
-

-

-

Консултације у Риму око одржавања
Другог конгреса СФГ и посета ЕНС-у

У
Риму је 12. и 13. фебруара 1954. годи
не одржан консултативни састанак
поводом припрема за одржавање Др

угог конгреса Светске федерације глувих, ко
ји је по плану требао да се одржи у Југослави
ји 1955. године. Савез глувих Југославије је
представљао Драгољуб Вукотић, а Светску
федерацију глувих њен председник Јерала и
генерални секретарМагарото. На састанку је
одлучено да се Конгрес одржи у Загребу, у
интервалу од 20. до 31. августа 1955. године,
с тим да коначан термин његовог одржавања
одредиСГ Југославије, као и да траје најмање
пет дана.

За време боравка у Риму, Вукотић је посетио
Школу за професионално оспособљавање
глувих, штампарију, кројачке радионице као
и два интерната који су у власништву Нацио
налног удружења глувих Италије (

- ЕНС) и који сем ових ус
танова у Риму има сличне у другим италијан
ским градовима.

Свако путовање у Италију, па и ово у вези
припрема за организацију Другог светског
конгреса глувих, Вукотићу је донело пуно
утисака из ове лепе античке земље. У свом
извештају, између осталог, приметио је да:

-
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... сви ови утисци на човека делују различи“ -

то, нарочито на странце који долазе у ову зе
мљу. Бројни историјски и културни спомени
ци пружају изванреднумогућностда се човек
боље упозна сањиховим значајем за културну
историју света. Ониживо и речито говоре о
прошлости старог Рима, култури и цивили
зацији тадашњих људи. Историчари, умет
ници итуристииз свих крајева светаобилазе
Италију, јер, како неки кажу, ту добијају ин
спирације за нова стваралаштва, допуњују
своје знање и уживају у задовољству да се са
свимтимспоменицимапоближеупознају.

-
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”

Италијански глуви, инспирисани и ношени
жељом да за себе створе повољније услове и
тиме обезбеде бољи положај у друштву, неш-

Виторио Јерала и Драгољуб Вукотић
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то озбиљнији рад на решавању својих проб
лема започели су пре неких пет, шест година,
онда када је италијански Парламент на зала
гање “Парламентарне групе пријатеља глу
вих“ изгласао законске одредбе о помоћи глу
вонемима преко Националног удружења глу
вонемих Италије. Приликом посете итали
јанском удружењу, на Вукотића је снажан
утисак оставио сам приступ решавању проб
лема професионалног образовања глувих,
укључујући радионице са школама и интер
натима које је ЕНС отворио у Риму, Милану,
Падови, Трсту, Ђенови, Палерму... Италијан
ско удружење глувих је свој рад усредсреди
ло на професионалну обуку глувих, за шта је
имало одличне услове, обзиром да школе за
глуву децу том питању нису посвећивале до
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вољно пажње.. У овим радионицама је наро
чито очигледна жеља глувих да овладају ком
плетним руковањем компликованим маши
нама у графичкој струци, као што су линотоп
иротопринтмашине.

Приликом посете Риму, Вукотић је имао при
лику да се упозна са садржајем спортских ак
тивности глувих Италије и њиховим припре
мама за светске игре глувих које су у ве
чном граду на програму 1957. године. Захва
љујући овој посети, као и разговорима вође
ним са представницима ЕНС-а, Вукотићу се
указала изванредна прилика да се информи
ше о достигнућима глувих Италије и њихо
вимбудућим задацима који нису билибашта
ко једноставни за решавање.

-
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Покретање унификације наковног језика
у Паризу

з

О
дпоследњихСветских игара глувих у
Бриселу, где се састао и Биро Светске
федерације глувих, прошло је годину

дана. Следећи састанак је требао да се одржи
у Паризу 25. и 26. јула 1954. године, у седиш
ту Унеска (Организација уједињених народа
за просвету, науку и културу), који је за ту пр
илику за потребе СФГ ставио на располагање
своје просторије, а њихов делегат је присус
твовао готово свим састанцима. Састанку су
присуствовали представници Италије, Фра
нцуске, Аустрије,Швајцарске,Шпаније и Ју
гославије, отворио га је председник СФГ Је
рала, а на дневном реду су били извештаји
Секретаријата о раду у протеклој години,
припреме заСветски конгрес и разно.

ДелегатУнеска је изнео начела на којима тре
ба да почива ова организација, програмОрга
низације уједињених нација на рехабилита
цији инвалида и жељу да помогне Светску
федерацију глувих.Постављеному је питање
када ће Светска федерација глувих бити при
мљена у Унеско са статусом саветодавног
члана, затим како Унеско може помоћи прак
тично и колика материјална подршка се може
очекивати. Делегат је одговорио да жали што
на састанак није могао доћи директор Унеска
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који је веома заинтересован, али је био спре
чен због састанка уВенецији, те је личнопри
мио захтев СФГ и нада се да ће им ускоро мо
ћи удовољити. Нужан услов за то је био да
Светска федерација глувих окупи знатно ве
ћи број чланова из разних држава и дањихове
владе подрже захтеве СФГ на следећој Скуп
штиниУнеска.

У извештајима Секретаријата истакнуто је
споро учлањивањенационалних организаци
ја глувих као и уплаћивање чланарине. Неке
земље чланице су обавестиле Генерални сек
ретаријат да им буџет не дозвољава да плаћа
ју годишњу котизацију предвиђену статутом.
Зато је предложено да се земљама које су на
говестиле финансијске тешкоће у вези плаћа
ња котизације сасвим изузетно омогући пла
ћање симболичне котизације од 1 долара, ум
есто 60, колико је предвиђено статутом. Ре
шено је такође, да се са спортским организа
цијама глувих не води коресподенција, већ
само са оним организацијама које воде свес
трану социјалну бригу о глувима. Главна тач
ка дневног реда односила се на припреме за
предстојећи Светски конгрес који је требао
да се одржи у Загребу од 23. до 27. августа
1955. године. Дневни редКонгреса утврђен је
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оквирно. Отварање ће извршити председник
Организационог комитета Драгољуб Вуко
тић, а потом ће говорити председник СФГ
Виторио Јерала. За другу тачку је предвиђен
извештај Секретаријата СФГ о раду између
два конгреса. Трећа, и уједно најважнија тач
ка био би реферат о стању глувих у свету, о
потреби Светске федерације, о њеним зада
цима и могућностима, те облицима сарадње
са осталим организацијама чланицама Ује
дињених нација. Савез глувих Југославије је

-

-
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добио и прихватио задатак да изради овај ре
ферат у сарадњи са Секретаријатом СФГ. На
крају састанка задужени су Секретаријат
СФГ иОрганизациони одбор Конгреса да пр
оуче проблематику унификације знаковног
језика и прстне азбуке, како би се тај важан
проблем изнео са конкретним предлозима. За
ово се заинтересовао и Унеско, обећавајући
свестрану помоћ, јер се ради о међународном
чину споразумевања и зближавања једне ве
лике категорије инвалида.

-

-

-

Сусрет са глувима из Пољске
и учешће на Нордијском конгресу глувих

Н
а Трећим светским зимским играма
глувих које су одржане у Оберамер
гау од 10. до 13. фе

бруара 1955. године глуви су били разочара
ни, јер првог дана такмичењаније било снега,
сем мало у брдима. Киша је падала све време,
а наши представници на челу са Вукотићем,
да би употпунили време почели су да се дру
же и склапају пријатељства са представници
ма других замаља. Њихов стари пријатељ,
председникСпортског савеза глувихАустри
је Прохаска упознао их је са спортистимаПо
љске. Тај први сусрет са глувима иза гвоздене
завесе Вукотић је описао као врло предус
ретљив, обзиром да суПољаци настојали да у
свом излагању изазову одговарајући ефекат
на присутне, сматрајући да су њихове инфор
мације о положају, раду и успесима глувих
нештоново за остали свет.

Сила Новицки, председник Пољског савеза
глувих изнео је неке новости из рада глувих у
Пољској, њихове проблеме и шири замах др
жавних органа који раде на решавању тог
проблема. У даљем разговору изнели су ста
ње глувих у осталим источноевропским зем
љама, са којима они одржавају присне одно
се, у неким је извршена реорганизација дру
штва на основу које су организације глувих
укључене у састав инвалидских организаци
ја. Новицки је изнео да се везе са глувима из
СССР, упркос жеља свих источноевропских
земаља за непосредним контактима на спорт
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ском и културном пољу, одржава само путем
коресподенције. О некој размени искуства
путем посета није ни могло бити речи јер су
се Руси држалирезервисано.Пољаци су били
отворенији негошто се то могло и претпоста
вити, и исказивали су искрену жељу да раде
на томе да и Руси ступе у ЦИСС и на међуна
родну сцену глувих и учествују на спортским
такмичењима као што је то случај са чујући
ма. Такође су говорили да се улажу напори да
се учлане и остале источноевропске земље, а
у прилог томе је уОберамергау стигла вест да
је и Чехословачка поново ступила у ЦИСС и
да се остале земље спремају да пођу истим
путем.

Пољски спортисти су оставили добар утисак,
били су дисциплиновани, обучени једнооб
разно и са њима споразумевање није били
тешко.Двојица одњихбили су студенти, а ос
тали радници.Иако су углавномбилиповуче
ни,њихов првинаступнамеђународној спор
тској позорници је пропраћен симпатијама.
Пољаци су обећали да ће послати своју деле
гацију на Други светски конгрес глувих и
свој боравак искористити ради утврђивања
даљих облика сарадње глувихПољске и Југо
славије

УОантесу, олимпијском граду близуХелсин
кија (Финска), од 27. до 31. јула 1955. године
одржан јеОсминордијски конгрес глувих.На
Конгресу су учествовали представници глу
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вих Финске, Данске, Шведске и Норвешке
као и гости председник Савеза глувих Југо
славије Драгољуб Вукотић и председник
Светске федерације глувих и Италијанског
савеза глувихВиторио Јерала и генерални се
кретар дрЧезареМагарото.

Скандинавски конгреси глувих за собом има
ју полувековну традицију и најбољи су при
мер постојаности једне међународне органи
зације која води бригу о глувима и њиховим
потребама. Први такав конгрес одржан је

-

-

-
-
-

Драгољуб Вукотић (први ред десно) на седници Нордијског конгреса

ЧЕТВРТИ ДЕО

Драгољуб Вукотић
двадесет осам
година на челу

Светске федерације
глувих

54

1907. године у Копенхагену поводом просла
ве 100-годишњице школства за глуве у Данс
кој, а присуствовало му је 713 делегата из Да
нске, Шведске, Норвешке и Финске, други је
одржан 1912. године у Стокхолму (450) деле
гата, трећи 1924. године у Трондхајму (550
делегата), четврти 1929. године уХелсинкију
(500 делегата), пети је био 1934. године опет
у Копенхагену (582 делегата), шести тек пос
ле Другог светског рата, 1947. године у Сток
холму (550 делегата), а седми 1952. године у
Ослу (650 делегата).

-
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Други
Светски
конгрес
глувих

у Загребу

Припреме за светски конгрес глувих
трајале су две године. Оформљен је Ор
ганизациони комитет, а затим и мно
га друга радна тела. Несумњиво нај
важнија чињеница је та да се покрови
тељстванадКонгресомприхватиота
дашњи председник Југославије Јосип
Броз Тито, чиме је ова досад највећа
међународна манифестација глувих
добила на значају. Конгрес је такође
увеличан пристанком неколицине ис
такнутих политичких личноститога
доба да буду члановиПочасног одбора.

Позив је упућен и познатој глуво-слепој
америчкој књижевници Хелен Келер са
жељом да и она, поред многих делегата
из целог света, присуствује Конгресу и
тиме увеличањегов значај. У свом одго
вору Организационом комитету, Хелен
Келер се захвалила на позиву и исказа
ној почасти и, између осталог, иста
кла:

“Позив бих радо прихватила, кад бих
могла.Не самоштобих вољела бити са
Вама свима и видети шта могу учи
нити за Вашу ствар, већ би била срећ
нада опетпосетимЈугославију, где сам
за свог првог боравка била окружена
атмосфером срдачног пријатељства и
гостољубивости. Но то није могуће.
Управо сам завршила путовање око
света у корист глувих и слепих преша
вши 45 хиљада миља, изложена стал
ним променама климе те се овог пута
безуветно морам одмарати. Могу сто
га једино да пошаљем Светском кон
гресу моје топлежеље, да се испуне ње
гови дивни циљеви: уједињење глувих у
свету и унапређење просвете и среће
људи с недостацима слуха у заосталим
земљама”.

II
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У
жељи да илустровано и документова
но региструје и пропрати овако важан
догађај, Организациони комитет

Другог светског конгреса глувих се обратио
Поштанској управи са жељом да се изда при
годна марка, која би путем поштанског сао
браћаја симболизовала и пропагирала Кон
грес у свим крајевима света. Генерална дире
кција ПТТ, не само да је уважила молбу да
изда пригодну марку поводомДругог конгре
са, већ је оценила овај догађај као необично
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важан и дала му у погледу поштанско-фила
телистичког обележја предност над многим
другим догађајима и прославама. У жељи да
се за ову марку добије одговарајући идејни
цртеж, расписан је ужи конкурс за пријем ра
дова домаћих сликара - графичара. Жири, са
стављен од представника Генералне дирек
ције ПТТ, уметника и представника Савеза
глувих (Д. Вукотић, Ј. Одавић и Б. Милисав
љевић), изабрао је рад Богдана Кршића као
најбоље графичко решење за репродукцију
на марки. Сликар је на цртежу приказао, као
симбол, споразумевање глувих прстима и
представио руку са покретом за број “два”
(бели прсти) и слово “к“ (прсти у другом пла
ну) чиме је довео у везу реч “ конгрес”. Пре
двиђено је такође било да се за време одржа
вања Конгреса, у пошти у конгресним прос
торијама користи посебан, пригодан жиг и
специјалне, пригодне коверте које ће изради
тиСавез глувих Југославије

На челу Организационог одбора и готово
свих тела Конгреса налазили су се председ
ник Драгољуб Вукотић и секретар др Сулеј
манМашовић.Одржани су бројни састанци у
земљи и Италији, међу којима је најзначај
нији онај уПавији 17. априла 1955. године, на
којем су се председник СФГ Виторио Јерала
и генерални секретар Чезаре Магарото сас
тали са представницима Југославије, Одави
ћем, Машовићем и Комеричким, ради разма
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трања предлога новог Статута Светске феде
рације глувих. Састанку је присуствовао иФ.
Рубино, председникЕНСзаЛомбардију.

Предлог новог Статута, чија је израда од ст
ране Светске федерације глувих поверена
Савезу глувих Југославије, уз мање допуне
председника Јерале и секретара Магарота је
прихваћен, с тим да се пре подношења на ус
вајање Конгресу, исти делегати још једном
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састану како би утврдили конача текст пред
лога.

ПреКонгреса јеДрагољубВукотић, у имеСа
веза глувих Југославије и Организационог
комитете, свим чланицама прочитао писмо
добродошлице, где између осталог стоји:
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Пре свега осталог хтео би да, свима вама
који долазите у Југославију као делегати или
гости на Други светски конгрес глувих, по
желим, у име Савеза глувих Југославије као
домаћина и Организационог комитета Кон
греса срдачну добродошлицу: Добро нам до
шли у Југославију! Верни идеји најшире међу
народне сарадње на бази поштовања прин
ципа равноправности и односима између
свих земаља, великих и малих, ми смо у Југо
славији, односно наш Савез глувих, прихва
тили ласкаву али истовремено и пуну одгово
рности понуду Светске федерације глувих да
организујемо овај Конгрес. Наша основна
жеља, при томе, била је да што више допри
несемо развоју и процвату Федерације, која
још није успела да окупи око себе сва нацио
нална удружења лица са оштећењима слуха
и друштва или установе које широм света
раде за добро тих лица. Зато од овог Конгре
са очекујемо да ће представљати прекрет
ницу у том погледу и дати нове подстрехе за
успешан развој Федерације, која, заједно са
специјализованим агенцијама ОУН, има то
лико много да учини а свестрану рехабили
тацију лица са оштећењима слуха у свим зе

мљама света. Крупан доприностомемогу да
дају и аудиолози, наставници и социјални ра
дници, који су такође позвани да међусобно и
са глувима измењују своја искуства. То ће
уопштебитиприлика у којој ће свакомоћида
помогне и сам научи од других. Ми смо прих
ватили овај частан и одговоран задатак и
нисмо жалили ни труда ни материјалних
средстава да учинимо све да нашим драгим
гостима боравак у Југославији буде што
пријатнији. Осим рада наКонгресу, учесници
ће имати могућности да упознају и један део
природних лепота наше земље, њених култу
рно-историјских споменика, као и део онога
што су народи Југославије, након огромних
пустошења која је Други светски рат оста
вио уњиховој земљи, успели да остваре на по
љу културе, здравства и социјалне заштите.
Уверени смо да ће учесници Конгреса бити
најсрдачније дочекани од свих грађана Југо
славије и да ће из ње понети најлепше ути
ске. Утом уверењу и са најискренијимжеља
ма за што потпунији успех Конгреса и даљи
напредак Светске федерације глувих, кличе
мо:Добродошли у Југославију!”.

-

-

-

-
-

-
-
-

-

Други светски конгрес глувих, чији је мото
био: “Глувоћа је крупан социјални проблем
за чије је решење битна међународна сарад
ња”, одржан је од 23. до 27. августа 1955. го
дине у Загребу у згради Дома Југословенске
народне армије. Конгресу су присуствовали
представници 35 држава са 122 званична де

-
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-

Делегати и гости на конгресу СФГII
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легата, 348 међународних и 1500 домаћих
учесника. Били су присутни представници
свих европских земаља, сем Португалије, у
којој у то време још није било основано дру
штво глувих.

Азија је на Конгресу била заступљена са ја
ким делегацијама, састављеним од истакну
тих функционера из области социјалне заш
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тите глувих. Долазак делегација СССР-а, Ин
дије, Пакистана и других који су приступили
у чланство Светске федерације глувих, зна
чило је велику подршку њеној универзално
сти и престижу самог њеног Конгреса. Тур
ску су представљала два директора завода, а
Египат и Израел председници друштва глу
вослепих. Из САД су дошли полуслужбени
учесници, међу којима и дрЛиМајерсон (

, заступник највеће међународне
инвалидске организације. Из Северне Афри
ке су били делегати друштва глувих изАлжи
ра. Латинску Америку је представљало неко
лико глувих и један аудиолог из Аргентине.
ИспредАустралијеКонгресу је присуствовао
психолог Пјер Горман ( поз
нати глуви прегалац који је студирао у Енгле
ској.

Пре почетка Конгреса, 20. и 21. августа засе
дао је Биро Светске федерације глувих. Осим
процедуралних питања од интереса за Скуп
штину и Конгрес, Биро се углавном бавио
предлозима за измену Статута. Поред пред
седника и генералног секретара, Јерале иМа
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гарота, седницама су присуствовали и поје
дини представници, међу којимаЛаво (Фран
цуска), Х рдтнер (СР Немачка), Прохаска
(Аустрија), Марокин (Шпанија), Вукотић и
Машовић (Југославија). Иако су већ раније
од свих чланова затраженамишљењаупогле
ду основаности спровођења измена Статута,
једино је Савез глувих Југославије изашао са
исцрпним предлозима за његове корените
промене, наступајући са становишта да сада
шњи не одговара развитку Федерације. При
лози су били база за расправу и углавном су
усвојени. Делегати Југославије и Аустрије
били су јединствени у оцени ранијег Статута,
и наишли су на разумевање делегата других
земаља.

Уочи Конгреса, 22 августа, састала се Гене
рална скупштинаСветскефедерације глувих.
Све присутне земље чланице учествовале су
са два делегата, а земље које су желеле да се
учлане биле су посматрачи, јер су по, усвоје
ној на почетку измени Статута СФГ, и она
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друштва глувих која су тад приступила еде
рацији, одмах добила право гласа на избори
ма. Да би се привукле и мање земље у чланс
тво, закључено је да висина чланарине буде у
распону између 15 и 60 долара. Након овога,
Скупштина је усвојила предлоге Бироа о из
менама постојећег Статута СФГ и овластила
Секретаријат да што пре изради нови текст и
пошаље га свимчланицама.

Други деоСкупштине одржан је 25. августа и
трајао је до дубоко у ноћ. На њој су присус
твовали и нови чланови. На дневном реду је
био избор нових органа СФГ. Као кандидати
за председника предложени су Драгољуб Ву
котић и Виторио Јерала. Гласање је било тај
но, и Вукотић је добио 21 а Јерела 17 гласова.
Потом је делегација Југославије, коју су сачи
њавали Цирил Ситар и Јован Оравић, пред
ложила Чезара Магарота за генералног сек
ретара, што је једногласо усвојено. Тајним
гласањем су бирани и потпредседници, а иза
брани су представнициСССР-а, Италије, Ин
дије и Данске. У Биро су ушле Кина, СР Не
мачка, Француска, Пољска и Шпанија. Ових
11изабранихфункционераБироа, били суиз
вршни орган Генералне скупштине, коју су,
иначе, чинила по два представника сваке зем
љечланице.

Конгрес је у име покровитеља председника
Републике Југославије Јосипа Броза Тита,
поздравио члан Парламента Велимир Стој
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Тако је 25. август 1955. године постао пре
кретница у животу и раду Драгољуба Ву
котића, али и у раду Савеза глувих Србије
иЈугославије.

-
-

Делегати на пријему код председника Хољевца

Делегати на свечаном пријему у хотелу Еспланад
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нић, који је нагласио:

Конгрес је поздравио председник Организа
ционог комитета и председник Савеза глувих
Југославије ДрагољубВукотић, који је у свом
говору изнео:

“... Добар почетак и ле
пи успеси ове младе светске организације за
служују да буду топло и срдачно поздравље
ни. У великом броју у свету постоје нацио
налне организације глувих које делују у својим
земљама с различитим ауторитетом, под
различитим условима, стоје под различитим
проблемима, и стичу у раду на рехабилита
цији глувих различита искуства. Ваш циљ да
пратите напоре и рад националних органи
зација, установа и института, да размењу
јете искуства, да заједнички разматрате
проблеме пред којима стоје поједине нацио
налне организације, да кроз све то подстиче
те једни друге на још активнији рад за добро
глувих у свету, не само да је необично корис
танпосао, већ јетоданас и једна нужност.

Истина ви сте млада Светска организација,
али са већ значајним резултатима и још бо
љом перспективом свог развитка у универза
лну ефикасну светску организацију. Јер, ви
развијате своју активност у времену које је
већ карактеристично не само значајним ре
зултатима постигнутим на подручју реша
вања проблема социјалне заштите уопште и
заштите дефектних посебно, већ и по томе
што се данас све више увиђа да се тим проб
лемима не може прилазити са позиција ис
кључиво хуманих, каритативних, већ са ста
новишта друштвене делатности у склопу
решавања економских, друштвених и култу
рних проблема у свету и земљама инеразвој
но одњих...”

Оно што даје нарочит значај
нашем Конгресу јесте тежња да глуви свих
земаља, први пут у овако великом скупу, изне
су своје гледање на свој проблем. Уместо об
јекта, којим смо представљани кроз прош
лост, ми смо постали субјекат. Једно од би
тних начела модерне рехабилитације јесте
јединство процеса, групни рад свих стручња
ка, али пре свега, активно учешће свих реха
билитаната у свом властитим изграђивању,
а и њихових друштава као организованих
снага у целом процесу рехабилитације. Иску
ство је показало да је рехабилитација једини
излаз за глувога, она му осигурава права која,
иначе, остају декларативна, јер друштвони

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

-

-

“

када неће изједначити глувога у стварности,
док он не буде једнак у стручности.ОвајКон
грес је доказ да су глуви како ми зовемо сва
лица знатније оштећеног слуха стали на
своје ноге, погледали преоблему у очи, удру
жили се у Светску федерацију и решили да
својим силама помогну својим земљама на
својој рехабилитацији. Стање већине од око
35 милиона глувих у свету је још увек тешко,
али решиво. А како? То ће глуви, а и наши гос
ти аудиолози, наставници и социјални рад
ници рећи. Ми смо срећни да се овај Конгрес
одржава у нашој земљи, јер смо уверени да
ћемо моћи научити и показати наша искус
тва. Ми смо готови, да и данас свим силама
подржимо даљи развитак Светске федера
ције глувих, јер смо уверени да је међународна
сарадња на овом проблему данас не само мо
гући већ и једини брз и успешан пут, на коме
ће имале и неразвијене земље битипотстак
нуте и помогнуте да дају глувима оно што
им је осигурала наука и социјална демокра
тија

Овај Други светски конг
рес глувих је нова карика у ланцу овог универ
залног савеза дефектних слухом о коме су са
њали и кога су узалудно покушавали да ост
варе од 1898. до 1935. године они који су се
борили да се глувиширом читавог света изје
дначе у погледу права и дужности са лицима
која нормално чују.

Тек после трагедије Другог светског рата,
који је преокренуо читав свет, глуви свих зе
маља осећајући више него икад потребу да
се уједине у циљу трежења својих несумњи
вих права наживот могли су да сагледају ка
ко се остварује санњихових племенитих пио
нира: 1951. године основана јеСветскафеде
рација глувих. Она је у врема оснивања броја
ла само 9 земаља чланица, али се сада, у вре
ме одржавања овог конгреса, тај број пове
ћао на преко 35, ако су у име заједничкежрт
ве срушене све границе, које уосталом никад
нису ни постојале у срцима и душама глувих
читавог света.... Питања, којима ћемо се
бавити наКонгресу, од огромне су важности
за материјални и друштвени живот глувих.
Очекујемо да Конгрес препоручи конкретне

”.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

“ -
-
-
-

-

Након тога, Прву пленарну седницу Конгре
са отворио је Виторио Јерала, који је после
поздравног говора у свом реферату, између
осталог, истакао:
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предлоге за решавањетекућих проблема и да
да нови подстрех за сарадњу глувих у оквири
маФедерације, што је највећажеља свих уд
ружењаичланова глувих

“...Моје узбуђење изазвано је констатацијом
да већ данас можемо видети прве, иако при
лично скромне резултате напора учињених
упркос свимтешкоћама од 1951. године нао
вамо, од Првог светског конгреса глувих до
данас.

Кад је 1951. године био у Риму сазван Први
светски конгрес глувих, свет се још увек
налазио под морем преображаја изазваних
неизмерном трагедијом Другог светског ра
та и људи још нису могли повратити своју
ведрину. Упркос томе, стављајући у погон
полугу универзалне солидарности, који уједи
њује све глуве широм читавог света, и обра
ћајући се управотом духу, ми смо били сигур
ни да 'једнога тако тешког недостатка као
што је губитак слуха и говора не може учи
нити друго него да се особе погођене њиме
осећају присно као браћа, изнад свих идеоло
гија и изнад свих граница.

Конгрес из 1951. године представљао је, нема
сумње, врло важну етапу у покрету за искуп
љење глувих: тај конгрес је стварно дао ме
ђународним скуповима ове врсте сасвимнову
физиономију, јер је од њих начинио састаја
лиште свих установа и свих лица која се са
најразличитијег гледишта интересују за ли
ца са чулним недостацима. То је управо та
нова физиономија, која је своје остварење
нашла у основању једне трајне међународне
организације одређене не само да се бави ор
ганизовањем светских конгреса глувих, који
се одржавају сваке четврте године, него и да
се ставља на расположење и у службу свим
земљама без обзира да ли су оне чланице ове
међународне организације или нису како би се
глувима читавог света обезбедио све бољи
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Генерални секретарСФГдрЧезареМагарото
је, подносећи извештај о раду који је СФГ
спровела у својој првој етапи реализовања и
организовања, изнео неке занимљиве и, за
многе генерације глувих, непознате догађаје.
У жељи да се поближе упознамо са временом
у коме се калила Федерација, неке делове ре
ферата објављујемоуцелини:

-

животиони укључили у продуктиванживот
нације, материјални и интелектуални

Наше поверење у успех није било илузорно,
јер Конгрес из 1951. године није само усвојио
резолуције врло значајне за организовање
бриге о глувима (са гледишта социјалног, пр
авног, педагошког и научног), него је одлучио
да створи Светску федерацију глувих, према
којој су данас уперени погледи организација
глувих у појединим земљама а и међународ
них организација и којој се оне данас обраћа
ју као елементу неопходном да би се пронаш
ла најбоља решења за проблеме који се тичу
глувих. Са овог гледишта могло би се рећи да
СФГ врши функцију неког типичног тигања
'топионичког тигања' у који се бацају искус
тва прикупљена на свим секторима који се
тичу глувоће да би се добио најчистији 'еле
менат', одређен да нам да оно 'тотално ис
купљење' глувих за којим свитежимо.

Многи су мислили да СФГ, рођена 1951. годи
не, неће бити способна заживот, каошто је
бивало у случајевима ранијих сличних поку
шаја. И заиста благодарећи само упорности
и озбиљној организацији, сарадњи водећих
личности из земље које су биле оснивачи Фе
дерације и финансијској помоћи Италије, ко
ја је била од одлучујућег значаја, могли су би
ти консолидовани основи ове међународне
организације дотемере, да данасможемо са
више ведрине и спокојности гледати у њену
будућност.

Као што вам је познато, после Светског ко
нгреса из 1951. године, док је целокупна међу
народна штампа скретала пажњу владама
на потребу да се нарочито побрине за соци
јалну рехабилитацију глувих, Генерални сек
ретаријат СФГ послао је свим владама и
свим националним организацијама глувих је
дну копију резолуције коју је усвојио Конгрес
као и једну копијуСтатутаСФГ.”
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Генерални секретар Чезаре Магарото је ра
дио сав посао добровољно, без награде. Он је
међу осталим сарађивао и са ОУН ињеговим
специјализованим агенцијама, које су пока
зивале све већи интерес за рад Федерације.
Тако се прва фаза њених делатности састоја
ла у окупљању чланова, давању информација
и припремању оснивања секција. Стога је и
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рад овог Конгреса подељен у шест комисија,
које ће дати препоруке за формирање буду
ћих секција.

Сам Конгрес је био величанствени скуп глу
вих који се одвијао у два дела: први, звани
чни, који се састојао од извештаја секретара
Магарота о радуСФГи радаИзвршног Бироа
и појединих комисија, док је други део био
посвећен научном раду и одвијао се по коми
сијама у оквиру којих је поднето више рефе
рата:
1.Комисија за организационапитања;
2. Комисија за аудиологију и медицинску ре
хабилитацију;

3.Комисија за едукацију и рехабилитацију,
4. Комисија за професионалну рехабилита
цију,

5. Комисија за социјалну рехабилитацију и
заштитуи

6.Комисија за средства споразумевања.

Конгрес је имао и пратећеманифестације: из
ложбу слика и скулптура, изложбу књига из
области глувоће из разних европских земаља,
позоришне приредбе, фолклорне и филмске
вечери, излете, фудбалски турниритд.

Од свих комисија, за наше појмове најзаним
љивији је рад шесте Комисије (за комуника
цију) на којој су донети предлози који су да
нас све више актуелни, нарочито после доно
шења Конвенције УН о правима особа са ин
валидитетом, у којој се знаковни језик глувих
признаје као равноправно средство комуни
кације. Расправљајући у то време о начину и
средствима споразумевања, Комисија је до
нела прве закључке у покушају стварања јед
ног заједничког знаковног језика, уз напоме
ну да их Биро СФГ разради и упорно настоји
да се они што је могуће више спроведу у де
ло:
1) да се унифицира знаковни језик (гестови),
тако да буду једнакиу свим земљама;

2) да на томе ради иста комисија која је на Ко
нгресу изабрана за редиговање ових пред
лога, с тим што ће одмах започети са ра
дом, а њен мандат би трајао четири године
тј. до наредног конгреса;

3) да материјална средства потребна у ову св
рху за штампање књига и публикација, сн
имање филмова, израду фотографија и ди
јапозитива итд. обезбедиУнеско.У случају
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да он не одобри довољна средства за рад
ове Комисије, замолиће се поједине земље
чланице СФГ да пруже потребну новчану
помоћ;

4) да се као база за израду јединственог свет
ског знаковног језика глувих узме комби
нација знакова, мимике и гласовног говора
какав се употребљава у скандинавским зе
мљама;

5) да се за социјални контакт глувих са онима
који чују примењује гласовни (орални) го
вор, али да се ипак путемпубликација, фи
лмова, телевизије и сл. поведе пропаганда
међу онима који чују, нарочитомеђу струч
њацима који раде на рехабилитацији глу
вих, да упознају знаковни говор и дактило
логију ради лакшег контакта са глувим чи
ји се говор тешкоразуме;

6) да би се лакше и брже дошло до унифика
ције знаковног језика, потребно је препо
ручити међународну размену стручњака за
ова питања, а тиме ће много допринети и
спортска и културно- уметничка гостовања
екипа глувих у иностранству, те таква гос
товања требафорсиратиипомагати.

На основу поднетих реферата, добијених ст
ручних радова, а нарочито рада појединих ко
мисија, Конгрес је на својој завршној пленар
ној седници усвојио Општу резолуцију По
што је констатовао да број глувих и наглувих
у свету износи око 36 милиона и да њихово
стање у погледу рехабилитације није задово
љавајуће у већини земаља, иако при данаш
њем степену развитка науке и технике посто
је могућности за њихову пуну рехабилитаци
ју; да је глувоћа крупан социјални проблем,
за чије је решавање битна међународна
сарадња на свим подручјима, а првенствено
сарадња са органимаОУНињеним специјал
изованим агенцијама (Унеско, Међународна
организација рада и Светска здравствена ор
ганизација), те бројним сродним међунаро
дним оранизацијама у свету; да Светска фе
дерација глувих има велику важност и треба
да одигра значајну улогу у координирању ра
да свих фактора који се баве решавањем про
блема рехабилитације и заштите глувих, у
давању иницијативе за доношење савреме
ног законодавства као и помагању свих акци
ја у корист глувих у појединим земљама Кон
грес је на крају донео свечану изјаву: 1) да је
најбољи начин решавања проблема глувоће
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: “

путем модерних државних програма рехаби
литације, праћених одговарајућим законода
вством и финансираних од стране државних
органа сваке поједине земље; 2) да је рехаби
литација глувих комплексан и недељив проб
лем и да је треба организовати почевши од
најранијег школовања па све до ступања у
живот већ оспособљеног глувог као јединс
твен процес у коме равноправно сарађују сви
заинтересовани стручњаци; 3) да у рехабили
тацију глувих треба уводити најновије мето
де, проверене научним истраживањем и ме
ђународном разменом научних и практичних
искустава на најширем плану, с тим да се с
рехабилитацијом почнешто раније; 4) да глу
ви требају бити активни сарадници у току
властите рехабилитације, а националне орга
низације глувих да добијају све већи утицај
на свим подручјима рехабилитације; 5) да ус
ваја начела и предлоге изнете у реферату “Ва
жност, улога и задаци Светске федерације
глувих”, који је Конгресу поднела југосло
венска делегација; 6) да глуви читавог света
одлучно траже мир и поштовање принципа
независности и немешања у унутрашње при
лике појединих земаља, а једнако одлучно за
хтевају да се у извођењу програма рехабили
тације не праве никакве идеолошке разлике и
дискриминције; 7) да се југословенским др
жавним органима иСавезу глувих Југослави
је одаје захвалност и признање свих учесника
на успелој организацији Другог Светског ко
нгреса глувих, а Удружењу глувих Италије
(ЕНС) на свесрдној помоћи коју је оно ука
зивало Светској федерацији глувих у раздоб
љуод1951. до 1955. године”

Сви материјали и читав рад Конгреса објав
љен је у конгресној књизи, на енглеском,фра
нцуском, немачкоми српском језику.

Неколико дана после Конгреса на адресу
СФГ стигле су и две жалбе. Прву је упутило
више француских удружења глувонемих жа
лећи се на избор Сизан Лаво у Биро СФГ,
тражећи да она остане члан само привреме
но, до следећег састанка Бироа СФГ. Њу је,
због недостатка јединствене француске орга
низације глувих и глувонемих, поставила
француска Влада која се до Другог конгреса
Светске федерације глувих сматрала као ефе
ктиван чланСФГ, искључујући различите на
ционалне организације глувонемих Францу
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за. Ово је представљало компромис који је
дозволио Француској да буде достојно и оп
равдано репрезентатована уСветској федера
цију глувих узимајући у обзир висок престиж
који је француска нација имала у интернаци
оналномдоменупокрета глувих.

У одговору на жалбу, СФГ је, без обзира на
настале проблеме, поздравила предлоге које
је формулисало француско Министарство
социјалних послова, и у међувремену подр
жало Сизан Лаво, са тим да провизорно до
првог следећег сазива Бироа останењегов ле
галан члан. С друге стране, за оношто се тиче
мисије обичног члана Светске федерације
глувих једних или другихфранцуских нацио
налних организација глувонемих, СФГ пола
зећи од чланова 5. и 8. Статута, и разматра
јући деликатност те чињенице, сматра се оба
везном да одложи сваку одлуку до прве сед
нице свог Бироа. У међувремену је Генерал
ни секретаријат позвао све француске орга
низације да поднесу документовану молбу да
би постале само обичан члан Светске феде
рације, и такође тражи од Министраства со
цијалних послова да снабде Генерални секре
таријат свим потребним елементима који ов
лашћујуБирода у чланствоСФГприманаци
оналне организације глувонемих које су лега
лно конституисане и да категорија глувоне
мих Француза буде репрезентатована на нај
шири начин (члан 5. Статута). Светска феде
рација глувих се, с тим у вези, искрено нада
да ће се савез свих глувонемих Француске
формиратишто је могуће пре, а ако то не буде
могуће у унутрашњем домену организовања,
онда бар на ширем новоу организовања у ок
вируНационалног комитета за комуникацију,
чији би председник евентуално био потпред
седник Министарства социјалних послова и
где би разна удружења глувонемих Францу
ске била достојно репрезентатована.

Другу жалбу генералном секретару Светске
федерације глувих др Чезаре Магароту упу
тио је Виторио Јерала, у својству шефа ита
лијанске делегације, који је писменим проте
стом изразио своје резерве у погледу радаКо
нгреса, начина бирања чланова Бироа и не
доличних метода Организационог комитета
при упису нових члановаСФГ.Уписму је, та
кође у имеУдружења глувихИталије, уложио
протест против недоличних и недемократс
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ких метода приликом бирања чланова Бироа,
гласањаипримањановихчлановаСФГ.

Формални протест је уложен из следећих раз
лога: 1) Кина нема своје национално удруже
ње глувонемих и према Статуту, одобреном у
Бриселу, није могла бити примљена у чланс
тво СФГ, док њени представници на Конгре
су, који су сви били чујући, нису били пред
ставници не само једног националног удру
жења своје земље, већ ни глувих уопште, што
је било познато на Конгресу у Загребу. Стога
је пријем представника у Биро СФГ непра
вилан и недопуштен, јер они нису представ
љали глуве своје земље, већ су били делегати
владе (ако су то били); 2. Индија такође нема
национално удружење глувих.ДелегатИнди
је на Конгресу у Загребу представљао је само
локално удружење глувихДелхија, које броји
свега 100 чланова. Из тих разлога ни Индија
није могла бити примљена у чланство, још
мање бити бирана и имати право гласа; 3)
Чехословачка је била заступљена са предста
вницима Удружења инвалида, чију само јед
ну секцију сачињава удружење глувих, па ни
она није смела бити примљена у чланство
СФГ, јер премаСтатуту одобреномуБриселу,
изричито се тражи да само самостални наци
онални савези глувих могу бити примљени
као чланови.

Јерала је из наведених разлога уложио овај
протест, сматрајући изборе за Биро неправи
лним и ништавним, а методе и критеријуме
којима се служи Организациони комитет пр
иликом пријема нових чланова овако олако,
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Двадесет осам
година

на челу СФГ

Од Другог конгреса Светске федерације
глувих, па у наредних узастопнихшест
(Висбаден 1959, Стокхолм 1963, Вар
шава 1967, Париз 1971, Вашингтон
1975, Варна 1979.) Вукотић је стално
биран за председника Светске федера
ције глувих, што само по себи говори
много. На Конгресу у Палерму 1983.
године изабран је за потпредседника.
Дакле: све ово време, и поред редовних
послова и функција које је обављао у
Југославији, председник Савеза глувих
Југославије, директор Центра за реха
билитацију глувих итд. Драгољуб Ву
котић је био активан у Светској феде
рацији глувих.

Иако је увек добијао највише гласова,
Вукотићев избор за председника СФГ
није био случајан. Поред његових лич
них вредности, избор је условило и још
неколико чињеница, међу којима су пре
судне биле оне које су се између осталог
односиле на тадашње политичке при
лике у свету, хладно блоковски рат али
и “несврстану политику Југославије”,
због чега је био погодна личност за во
ђење једне неутралне политике у бло
ковскиподељеномсвету.
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У
то време најповољнија је била Југо
славија ињен представник, а то је био
Драгољуб Вукотић. Такође, је треба

ло наћи земљу са дугом традицијом постоја
ња организације глувих, а у Југославији је ор
ганизовање глувих започето још двадесетих
година прошлог века, што је био гарант доб
рог вођења организације ширих размера. Во
дило се рачуна да то буде личност која није
оптерећена никаквим предрасудама у нацио
налном погледу, а уз то и врло образована и
искусна у руковођењу организацијом хетеро
геног социјално-политичког састава, каква је
већ постојала у Југославији, земљи која је би
ла релативно близу матици организације и
њеном седишту у Риму. Глуви Југославије су
још од времена пре рата имали велики број
пријатеља у Италији и Аустрији, нарочито
међу старим руководиоцима (Ситар-Јерала-
Прохаска). Други светски конгрес, његова
организација и презентација чињеница о глу
вима и успон који је земља показала за добро
глувих, биле су довољне чињенице да југос
ловенски председник буде прихваћен за пре
дседника СФГ. СамВукотић, млад, интелиге
нтан, веома тактичан у опхођењу, унео је вр
ло високи кредибилитет у функцију председ
ника, тако да је са генералним секретаром др
Чезаре Магаротом представљао изванредни
тандем за рад на општем међународном пла
ну. Повећан је број чланица са свих контине
ната, рад је био без блоковске подвојености и
без политичких примеса, а обезбеђена мате
ријална средства, која је Светској федерацији
пружила Влада Италије, омогућила су успе
шне почетке рада федерације за првих десе
так година егзистирања, док се организација
није утемељила
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готово на пречац, непосредно пре гласања,
сасвим недопустивим. Организациони коми
тет је једнострано спојио одржавање Скупш
тине са Конгресом, још једностраније на бр
зину уписао нове чланове који нису поСтату
ту то могли постати, што је све противно ос
новнимпринципимаправичностии демокра
тије. Стога је захтевао да се избори за Биро
пониште и да се стари Биро, кога Удружење
глувихИталије још увек сматра надлежним и
меродавним, поново састане и то најдаље до
31. 1955. а ванредна главна скупштина
одржи у догледно време. Предложили су да
се позове један представник Унеска који ће
контролисати рад ових састанака уз помоћ
представника земаља редовних чланова
СФГ; 4) С обзиром да је представникШпани
је био опуномоћен да заступа на Конгресу у
Загребу још четири јужноамеричке земље, и
то Аргентину, Чиле, Уругвај и Венецуелу,
што је било потпуно у сагласности са Стату
том СФГ, а није му било допуштено на Кон
гресу да има више од два гласа, и ту је почи
њена неправилност против које је улажен пр
отест. Осим тога, неправилност се испољила
и код броја гласова, који су морали бити пар
ни, имајући у виду да је сваки чланСФГимао
право на два гласа, док се код гласања испос
тавилода је број гласова испаонепаран.

На крају је Јерала навео
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да ове болне тачке
није хтео спомињати на завршној седници
Конгреса да исти не би завршио неуспехом и
да се не би бацила мрља на целу категорију
глувих, те да то чини сада у жељи да изрази
резерву, а и на основуСтатутаСФГ.

Заједнички снимак на пријему после Конгреса



Прва посета Кини

О
сновна концепција СФГ првих годи
на, а и касније, била је проширење
делатности на све земље света, у пр

вом реду на оне ваневропске. Тако већ крајем
септембра 1955. године, на позив Припрем
ног комитета за оснивање Свекинеске орга
низације глувих, Вукотић са делегацијом Ју
гославије, у којој су још били Јован Одавић,
Јосип Комерички и проф. Ђорђе Костић,
посећује Кину. На том путу, на ком су били
гости поменутог комитета са чијим чланови
ма су се упознали на Другом светском кон
гресу СФГ у Загребу, они су провели 22 дана
и посетили бројне социјалне, здравствене и
просветне установе, фабрике и остале знаме
нитости у Пекингу, Дајрену, Мукдену, Анша
ну,Шангају иХангчоу.

Ово је, може се рећи, било прво путовање
Драгољуба Вукотића у својству председника
СФГу неку страну земљу, али не испредСФГ
већ испред Савеза глувих Југославије. У ци
љубољег упознавања сафрагментима тог ин
тересантног путовања износимо неке утиске
и најважније моменте које суДрагољубВуко
тић и Јован Одавић по повратку изнели у
свом извештају:
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“Ступивши на тло нове Ки
не, осетили смо тог момента да у свету пос
тоји искрена жеља да се савладају велике
удаљености које људе раздвајају. На аеро
дрому уПекингу приређен нам је свечан дочек
од стране чланова Организационог коми
тета Кинеске федерације глувих, Црвеног
крста, председника Савеза слепих Кине,

управника два завода за глуве у Пекингу и око
тридесет глувих. Сусрет са њима био је вео
ма срдачан, а тако је било и за цело време на
шег путовања и боравка уНРКини.Иако смо
први пут у овој далекој земљи осећали смо се
као да смомеђу својима, а зато је заиста би
ло пуно разлога, јер су наши домаћини чинили
све да наш боравак међу њима буде што уго
днији.

Иако у Кини има милион глувих, они још не
мају своју организацију. Међутим треба
имати у виду да је револуција у НР Кини за
вршена тек пре шест година и да се за тако
релативно кратко време, упркос изванредних
напора и успеха, није могло све остварити.
Сада се ради на оснивању ове организације.
Упорност са којом се ово ради као и учество
вање свих заинтересованих: социјалних рад
ника, наставника, просвених органа, гаран
ција је да ће они са пуно успеха овај задатак
завршити.

Уостваривањациљева организације биће до
ста тешкоћа са обзиром на број глувих, њи
хов положај као и величину државе, због чега
ће везе са глувима бити доста отежане. За
време нашег боравка имали смо прилике да
дођемо у контакт са великим бројем глувих
који су својом интелигенцијом оставили на
нас необично добар утисак, па верујемо да
проблем кадрова у будућој организацији неће
бититежак. Видели смо многе глуве који ра
де на разним пословима и дужностима, што
је доказ оњиховој свестраној способности.

Недостатак је можда у томе што је спора
зумевање међу глувима отежано. Знакове
употребљавају само делимично, док счита
вање са усана не користе. Због тога им се, у
саобраћају са чујућима, пише на длану, а то
је незгодан начин споразумевања који одузи
ма доста времена, а даје маломогућности за
сазнањеопојединимстварима.

Но, да бисмо упознали кинеску садашњост,
морамо имати у виду њену прошлост: иско
ришћавана од домаћих и страних капитали
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ста, ова велика и богата земљабила је осиро
машена, народ је био препуштен самом себи,
о његовом просвећивању и решавању соција
лних проблеманије се уопште водило рачуна.

Данас је ситуација много боља. Не може се
рећи да је наследство прошлости избрисано.
Али, ми смо видели колико се напора улажеда
се то што пре уради. Видели смо школе за
глуве, којих у Кини има око 55, пренатрпане
ученицима, често пута на једног наставника
долази преко двадесет ученика, а то је због
тогашто је број школа недовољан, а број до
раслих за школу велик; видели смо да су усло
ви под којима наставници раде (неподесне
учионице, велики број ђака, недостатак уџ
беника), у односу напр. на услове наставе за
глуве код нас, достатешки. Па ипак, успех је
врло добар, наставници улажу много воље и
љубави у свој рад. Човек мора заиста да се
диви упорности са којом се у школама ради
на преображају школа у НР Кини. Можда ће
неко поставити питање: хоће ли успети да и
поред толиких тешкоћа остваре циљ. Треба
их само видети, њихову одлучност и елан и
биће му јасно да одговор може бити само
један: успеће. Ни неподесне школе, ни друге
тешкоће нису препреке кад се ради с толико
воље.

У Југославији се ради дуго са глувима, али
изузев једног или два наставника цртања,
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међу наставним особљем уопште нема глу
вих лица. А Кина их има у великом броју. Мо
жда је то мало чудно, али чуђење је неоправ
дано: они раде свој посао са много успеха.
Приликом посете школи за глуву децу у Хан
гчоу која је пре ослобођења била приватна
школа, изненадили смо се кад смо сазнали да
су сви наставници па и директор глуви.Шко
ла има 60 ученика који се обучавају по ста
ром методу, али је рад тих наставника зато
врло интересантан и поучан, јер показује да
и глуви човек може да узме учешћа у образо
вању својих млађих генерација. У разговору
са неким одтих наставника запазили смо да,
и поред тешкоћа, налазе могућност за обра
зовање глувих у основним стварима и пока
зују велико интересовање за нове методе у
настави за глуве.

Да ли је методика наставе правилна и да ли
глуви наставници могу успешно радити на
артикулацији то је посебно питање. У Кини
потомпитању се водемноге дискусије и пре
дузимају практичне мере. До прошле године,
примењивале су се ушколама искључиво ста
ре методе са употребом гестикулације, а са
мо у неким школама се радило по оралној ме
тоди. Увидело се да овакав начин школовања
глувих не даје добре резултате, те су пре го
дину дана на заједничком састанку најиста
кнутијих наставника за глуве, решили да пос
тепено уведу у школе модерне методе нас
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Пано д еобророшлиц делегацији СГЈ у Шангају Вукотић са ђацима и наставницима школе у Хангчоу



таве. То се очито могло приметити у шко
лама које смо посетили. Међутим у поједи
нимшколама јошсе ради на стариначин.

Ова велика и лепа земља има много својих
проблема. Њено богатство је огромно, али
оно, због раније заосталости није искориш
ћено, те се сада приоритет даје капиталној
изградњи, индустријализацији и грађењу ст
анова. Па ипак, ни подизање нових школа за
глуве и уређење постојећих није запоставље
но, већ се и томе питању посвећује, у грани
цамамогућности, озбиљнапажња.

А одрасли глуви? Мислили смо док нисмо до
шли у контакт сањима да су заостали, непи
смени ида јењихов положај незавидан.

Каква је тек наша радост била кад смо ви
дели да је ситуација сасвим супротна. Нила
зили смо на образоване, интелигентне и спо
собне глуве који раде многе одговорне посло
ве, углавном, као наставници, рачуновође,
библиотекари; видели смо лепу фабрику у
Пекингу, где се израђују дечје играчке и неки
столарски производи, у којој су скоро искљу
чиво запослени глуви. Па и директорка ове
фабрике је глуважена од 30 година. Врло спо
собна и необично енергична. Видели смо, по
редтога, како глуви уче са многољубави и во
ље разне занате, углавном по школама, како
раде уфабрикамаи сељачким задругама.

У школи за глуве у Шангају има најбоље уре
ђен атеље, из кога, како су нам рекли индус
трија откупљује радове ученика из области
примењене уметности ради репродукције.
Користе се као модели за фабрике свиле, јер
су урађени са невероватно много укуса како у
погледу саметехнике радатако исто и у пог
леду избора боја. Иста школа је послала ра
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дове својих ученика на изложбу за време дру
гог Светског конгреса глувих у Загребу, где су
освојили другу награду.

Већина школа још није упозната са савреме
ним начином обуке глуве деце, и употребом
апарата за појачање слуха, односно слушних
амплифликатора. Нешто су о томе сазнали
из литературе, али то је сасвим недовољно
да би створили конкретнију представу о тој
методи која се сада умногим развијеним зем
љама увелико користи.

Народна власт, и поред највећежеље да пру
жи глувима свешто им је потребно, још није
у стању због важнијих послова да то оства
ри.Међутим, морамо имати у виду да и у Ки
ни, као и код нас положај глувих којиживе по
селима није исти као у градовима. Поготово
када у Кини још не постоји организација глу
вих, која би обухватно решавала проблеме
свих глувих. Њено оснивање одиграће врло
значајну, да не кажемо историјску улогу у
преображају стања у коме се већина глувих
налази.

О нашем боравку у Кини и утисцима које смо
понели могла би се написати читава књига.
Ванреднатоплина и простосрдачност са ко
јом су нас примили сви, без обзира глув и или
чујући, пажња коју су нам указивали на сва
ком месту, изрази симпатија које су се могле
приметити у свакој прилици, што је на нас
оставило дубок утисак. Дочекивани смо спо
нтано, тако да смо безброј пута били дубоко
ганути.

Незаборавни су сви ти доживљаји који су
учинили да смо ову далеку и лепу земљу и њен
народискрено заволели”.
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Посета СССР-у

П
риликом повратка из Кине, југосло
венска делегација на челу са Вукоти
ћем боравила је извесно време у Сов

јетском Савезу, као гост Министарства соци
јалног старања РСФСР а иЦентралног одбо
ра Сверуског удружења глувих, и том прили
ком посетила Москву и Лењинград, где је
обишла организације и установе глувих и
знаменитости ових градова. Утиске са овог
пута износимо у целости, онако како су их
описали Вукотић и Одавић:
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“До Другог Све
тског конгреса глувих у Загребу код нас се вр
ло мало знало о положају глувих у СССР-у.
Године 1947. биле су успостављене прве везе
између тадашње организације глувих Србије
и ВОГ-а (Всерусијскоје обш ество глухонје
мих). Међутим, изузев нешто мало матери
јала о старању совјетске власти о глувима
које смо добили, нису успостављене друге ве
зе, те је разумљиво да се није ни могла имати
тачнапредстава о положају глувих уСССРу.

Долазак делегације глувих Совјетског Савеза
на Други светски конгрес у Загреб и њеним
иступањем на конгресу, сазнало се више о де
латности глувих и решавању њихове пробле
матике. Том приликом обавештени смо да се
на социјалномплану ради врло интезивно и да
су глуви врло добро организовани.

Наш боравак у СССР-у омогућио нам је да се
упознамо непосредно, на лицу места, са њи
ховим радом на рехабилитацији глувих. Нема
сумње да су у досадашњем раду постигнути
врло добри резултати и да се они свакоднев
но повећавају. У овом раду нарочиту помоћ
пружа Министарство социјалног старања,
у коме је као помоћник министра за питања
глувих и слепих изванредно активна Марија
Цвјетова, која је као делегат била на конгре
су у Загребу. Она нас је за цело време нашег
боравка уМоскви пратила, чинећи све да наш
боравак у СССР-у буде што кориснији и при
јатнији.

У Совјетском Савезу има око 200.000 глувих,
од чега их је 79.000 учлањено уСверуско удру
жење глувих. Чланови располажу са око 400
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домова културе, библиотекама, спортским
клубовима који имају око 9.000 активних спо
ртиста, и др. Културно-просветна друштва
гаје фолклор и драму као и друге врсте дела
тности. У привредним радионицама се оспо
собљавају глуви ученици. Углавном, њихово
оспособљавање је зафабрички посао, јер пре
тежно раде конфекцију, трикотажу, израду
налив пера, огледала, бижутерију и слично.
Оним који су способљени обезбеђено је запос
лење у фабрикама, тако да су ове радионице
уствари искључиво школе за професионално
оспособљавање. Удружење има и своје одма
ралиште уСимли наКриму, где се преко лета
чланови одмарају.

Број школа за основно образовање 125, и у
њима се школује око 29.000 ученика. Деца уче
од седме до четрнаесте године, а после ове
школе могу пожељи или на занат или да про
дуже даље школовање у гимназијама, струч
ним и вишим школама, јер им осмогодишња
школа за глуве даје ово право. Данас у СССР-
у има већи број глувих са факултетским об
разовањем (инжењери, техничари или дру
гих професија за које се тражи више образо
вање).

Са највећом пажњом смо посматрали глуву
децу предшколског доба како још од своје
треће године почињуда савлађују говор. Били
смо пријатно изненађени напретком који по
казују. Већ у четвртој години она разумеју
считану реч и врло лепо говоре. Методика
рада са њима је једноставна, необично прак
тична.

Како школе, тако и претшколска одељења
имају апарате за наглуве, тако да се парале
лно развија и говор и слух код деце са остаци
ма слуха. Поред тога постоје и посебне шко
ле за наглуве.

Посетили смо поједине школе у Москви и Ле
њинграду. Оне су веома велике, тако да је њи
хов капацитет за наше појмове веома необи
чан. Например, школа у Москви има 350 уче
ника, углавном глувих, док школа за наглуве

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-

је

-
-

-
-
-

Вукотић приликом обиласка једне радионице
за професионалну ехабилитацију глувих у Кини



има 600 ученика. Претшколска одељења
имају просечно 30 40 деце. Ученицишкола за
глуве имају све потребне уџбенике које им
обезбеђује држава, па је, услед тога, просек
успеха ученика врло добар.

Разгледали смо разне радионице где се глуви
оспособљавају у раду. Начин на који се то по
стиже умногоме је сличан раду у нашим ра
дионицама. Међутим, механизација њихових
радионица је много боља него код нас. Иначе,
оспособљавање глувих радника на типизира
ним радовима, можда није баш најбоља, али
они после одлазе у фабрике па им начин тог
рада не одговара.

На нас су, међутим, најдубљи утисак оста
вили домови културе. Они су заиста онакви
какве бисмо их ми желели. Велики, са свим
потребним условима за свестрано културно-
просветно уздизање, пружају заиста све мо
гућности за рад на овом пољу. У њима се на
лазе велике библиотеке које члановима пру
жају избор свих дела која их интересују.Фол
клорне игре су веома заступљене и на висо
ком нивоу. Негују се игре свих народа СССР-а
и гледајући их уживали смо у њиховој лепоти
и разноврсности. Пада у очи да је осећај и
смисао за ову врсту уметности код глувих у
СССР-у развијен као и код наших чланова.
Драма јетакође заступљена, тако да се при
ликомизвођењапрограм комбинује из позори
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шних комада и фолклорних игара. У домови
ма културе одржавају се предавања, разни
течајеви и друге врсте културно-просветног
и идеолошко-политичког уздизања глувих.

Домови културе немају организовани статус
као код нас.Они послују као нека врста уста
нова са самосталним финансирањем уз изве
сну дотацију од добити привреде која се ос
тавља Савезу глувих у целини за његове пот
ребе. Сваки дом има свог директора са пот
ребним особљем, тако да је успешан рад у
њимапотпуно обезбеђен.

Интересантно је такође истаћи да глуви у
Совјетском Савезу имају око петсто плаће
них преводилаца, како у домовима културе и
организацијама тако и у фабрикама где су
запослени. У фабрикама обично на двадесет
глувих иде један преводилац. Њихова улога је
доста велика, јер се споразумевање чујућих и
глувих углавномпрекоњих одвија.

За време нашег боравка, и обиласка школа и
других институција за глуве, показане су нам
многобројне знаменитостиМоскве иЛењин
града, које су на нас оставиле незабораван
утисак. Пријем на који смо наишли у Совјет
ском Савезу био је заиста врло топао. На
сваком месту су нам указивали највећу паж
њу желећи да нам боравак остане у најлеп
шемсећању”.
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Вукотић (у средини) са Ј. Одавићем (десно) и проф. Ђ. Костићем (са шеширом)
приликом разгледања радионице онфекције у Москвиглувих за израду к
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Вукотић (у средини) са Ј. Одавићем (десно) и проф. Ђ. Костићем (са шеширом)
приликом разгледања радионице конфекције у Москвиглувих за израду

Седница Бироа СФГ у Паризу

П
рва седница Бироа Светске федера
ције глувих после Загребачког кон
греса одржана је од 2. до 4. августа

1956. године, у палати Унеска. У раду седни
це учествовали су: Д. Вукотић, председник
(Југославија), др Ч. Магарото, генерални
секретар иВ. Јерала, потпредседник (обојица
из Италије), затим Павел Сутјагин (СССР),
Оле Мунк Плум (Данска) и чланови Бироа
Сила Новицки (Пољска), Сизан Лаво (Фран
цуска) ХуанМарокин (Шпанија) иМаксХ р
дтнер (СР Немачка). Изостали су, Банс Гопал
Нигам, потпредседник (Индија) и Чинг Ченг,
чланБироаизКине.

Биро је на седници донео неколико значајних
одлука, а једна од најбитнијих је да се присту
пи стварању регионалних организација Фе
дерације, за шта су углавном постојали одго
варајући услови. Сем тога расправљало се и о
питању рада комисија, које су врло успешно
радиле на Другом светском конгресу глувих.
Дате су одговарајуће препоруке да се са ра
дом комисија настави, с тим што ће целоку
пан њихов рад бити обједињен у Научној ко
мисији, која ће иматишестподкомисија

Напочетку седнице расправљало се опитању
француског представника у Федерацији, бу
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дући да су у том погледу мишљења била по
дељена. Међутим, на писмену препоруку
Министарства социјалне политике Францус
ке Републике, место је додељено Сизан Лево

) као француском представ
нику.

Утврђено је даФедерација започне са издава
њем свог часописа, и у вези са тим извршен је
избор чланова редакције на челу са др Мага
ротом. Дискутовало се и о томе да многе зем
ље нису досад испуниле своје обавезе према
СФГ. Поменуто је да је само осам земаља уп
латило котизацију, и поздрављен гест Кинес
ког удружења за старање о глувима за доде
љенупомоћод579фунти стерлинга.

На крају седнице председник Сверуског уд
ружења глувих (ВОГ) Сутјагин је приредио
вечеру у совјетској амбасади у Паризу за све
учеснике седнице. Сличну вечеру приредили
су Л. Морел и П. Бернхард представници На
ционалнефедерације глувихФранцуске.

После овог састанка преовладало је схватање
да ће наступити извесно освежење у раду
Светске федерације глувих и очити прелом у
решености да се најактивније развије делат
ност усмерена кањеномуспешномразвоју.
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Део делегата и посматрача пред Палатом Унеска у Паризу (
С лева на десно: Р. Бернхард са госпођом, др Ч. Магарото, Л. Морел, В. Јерала, П. Сутјагин,

Д. Вукотић, Сила Новицки, Л. Р. Петрикјевич, Х. Маркин, Сизан Лево

Avenue Kleber).
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Пословни боравак у Грчкој

П
очетком септембра 1956. године Ки
нези су узвратили посету Југослави
ји и многим европским организаци

јама тимешто су слали своје стручњаке на ко
нгресе и научне скупове. Током свог једноме
сечног боравка у Југославији, кинеска деле
гација је заједно са Драгољубом Вукотићем
обишла све важније установе, где се упоз
нала са системом школовања глувих, њихо
вом рехабилитацијом и социјалном зашти
том, културно-уметничким стваралаштвом,
спортским активностима, итд. Кинеску деле
гацију Вукотић је затим испратио доИталије,
одакле је авионом отпутовао у Атину, на по
зив Федерације глувих Грчке. Колико је он
желео да посети Грчку и упозна се са радом и
проблема глувих Грчке може се видети изње
говог извештаја, где између осталог пише:
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“Још док сам летео од Рима до Атине, испу
њавале су ме разноликемисли омом првом су
срету са глувима једне пријатељске земље,
чија су некадашња културна достигнућа по
длога и наше савремене културе.Обузетмис
лима на далеку прошлостГрчке ињену духов
ну величину у то време, величину која је учи
нила да Грчка, која је од Римљана била осво
јена, баш због те културе и духовне надмоћ

ности не буде и побеђена, нестрпљиво сам
очекивао и желео да непосредно сагледам
сложене културне и социјалне околности под
којима живи и ради Грчка федерација глувих
данас.

По доласку у Атину, одмах сам био окружен
већом групом симпатичних, црнпурастих и
физички заиста лепо грађених глувих чланова
и руководилаца, који су ми непосредно после
дочека и руковања отпочелиживо и на њима
својствен начин износити многе појединос
ти у границамамога интересовања.

Након краћег задржавања у хотелу, одвезао
сам се са председником Аустријског савеза
глувих Прохаском и секретарицом Инге Лин
гталер у један клуб глувих у Атини који је
смештен у једној малој просторији, непосре
дно поред некадашњешколе за глуве. Овашк
олска зграда била је за време рата реквири
рана за потребе болнице и до данас је то
остала, што је за жаљење. Ова чињеница
улази у ред најбитнијих разлога да међу глу
вима Грчке има врло велики број неписмених.
Само је мали број имао срећу да прође кроз
школу и тако се бар донекле описмени. Све
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то даје обележје приликама под којима жи
ви и ради Грчка федерација глувих. Ово је
утолико жалосније кад се има у виду да је
просвећеностосновно културно добро савре
мене цивилизације и као такво треба да пос
тане опште добро, па и добро глувих лица,
која зато што су глува, нису ништа мање
способна да је усвоје и искористе. Ово, с јед
не стране, а с друге чињеница да су они врло
отресити и бистри људи импресионира до
изненађења. Ипак, захваљујућињиховој при
родној интелигенцији и бистрини, човек се са
њима споразумева без тешкоћа, мада на из
весној ограниченој основи недовољног броја
појмова за ширу конверзацију. Треба додати
да међу њима има и таквих који поседују ши
риоснов за способноствођењаразговора.

Био сам срећан упознавши их, али ме је забо
лело то да многи од њих нису прошли кроз
школе и заузели боље друштвене положаје
који им припадају. Па и поред тога било је
пријатно бити у њиховој средини, јер иако
нису образовани како би то требало, они су
духом веома јаки и одлучни у упорности да се
заједнички боре за права глувог човека и ње
гово пуно оспособљавање за корисног члана
заједнице.

Разговорима, које смо том приликом водили
са председником и генералним секретаром
Грчке федерације глувих као и осталим чла
новима њиховог одбора, стекли смо јасну
слику о раду федерације, која је основана пре
9 година и у међувремену се неколико пута
растурала. Према њиховим изјавама, феде
рација не добија никакву помоћ од државе,
нити се држава зањен рад интересује.Феде
рација се углавном ослања на приходе својих
чланова, којих у Атини има преко 180, док у
другим местима, изузев недавно основаног
друштва у Солуну, нема никаквих организа
ција глувих. Уопште је стање глувих у Грчкој,
а нарочито по питању школовања, врло те
шко. Најбоља илустрација за то је чињеница
да у Атини постоји само једна школа а она је
смештена у једној малој кућици, где су учио
нице преко ноћи спаваонице за децу. Та кући
ца је врло неугледна и не оставља никакав
утисак; шта више, далеко је од тога да пос
лужи сврси којој је намењена. Није онда чудо
што се у многим местима Грчке тешко могу
наћи неки писмени глуви, као што је напри
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мер у Солуну, где у односу на Атину, постоји
веомамали број неписмених.

И поред овакве ситуације очигледна јежеља,
и упорност глувих Грчке да дођу до бољихмо
гућности за своју рехабилитацију и да што
пре поправе постојеће прилике и учине их бо
љим. Ово се у првом реду штотичешкола. Ја
сам том приликом схватио да у њиховој же
љи, која је заиста изразита, постоји толико
моралне оправданости, да је већ крајње вре
ме да се у том правцу предузму одлучни кора
ци да би им се помогло да своја питања реше
иприликештобоље консолидују.

Овде треба напоменути да глуви Атине има
ју и свој спортски клуб, чија је фудбалска сек
ција доста активна и надају се да ће идуће
године учествовати на олимпијади уМилану.
Исто тако, Грчка федерација глувих изрази
ла је жељу да ступи у чланство СФГ и
ЦИСС.

Глуви у Атини имали су прилике да се преко
нас упознају са глувима Југославије и оста
лих земаља.Одржаноим је једно предавањеи
приказан филм о Другом Светском конгресу
глувих преко кога су се упознали са глувима из
много земаља које су узеле учешће на конгре
су.

Опраштајући се од веома гостољубивих чла
нова и руководста Грчке федерације глувих
после кратког боравка у Атини, стекао сам
још чвршће убеђење да је у погледу решавања
бројних нерешених проблема потребна мно
го јача међународна солидарност самих глу
вих да би сетако успешније решавала свањи
хова питања.

Наш растанак је био заиста срдачан. Из
Атине сам понео многе лепе успомене прија
тељства глувих Грчке према глувима Југо
славије и осталих земаља и жарку жељу да
се прилике глувих у Грчкој што пре среде,
што неопозиво захтева потребу њиховог ра
звоја. На крају помињем и то, да је Атину
увек вредно посетити, не само због лепих
особина грчког народа, већ и због њених зна
менитости, којима доминира чувени Акро
пољ и остали значајни историјски спомени
ци.”
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Вукотић са председником Аустријског савеза глувих Прохаском
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Службени пут по Азији

П
о препоруци Бироа Светске федера
ције глувих, ради формирања њеног
Секретаријата за Азију, Вукотић је

крајем 1956. и почетком 1957. године бо
равио у Делхију. На заједничком састанку са
Б. Г. Нигамом, генералним секретаром Све
индијске федерације глувих и потпредседни
ком СФГ и ЛиШинХаном, чланом Комитета
Кинеске федерације глувих, донета је одлука
да се оснује Секретаријат Светске федераци
је глувих за Азију. Значај његовог стварања
био јемногостран, обзиромна врло тешку си
туацију глувих у азијским земљама. У првом
реду, Секретаријат је замишљен да ради на
прикупљању потребних података о пробле
мима глувих из тог дела света и да се брине за
оснивање националних организација и учла
њење постојећих у Светску федерацију. Он је
вршио припреме за предстојећу азијску кон
ференцију глувих која се треба одржати 1958.
године и спроводи послове које Генерални
секретаријат СФГ није био у стању да дирек
тно обави. Материјална средства за рад обез
беђена су, за прво време, добровољним до
приносима кинеске и индијске организације
глувих.

За време боравка у Њу Делхију, Вукотића је
30. децембра примио председник индијске
ладе Нехру, кога је информисао о раду Свет
скефедерације глувих и оснивањуњеног сек
ретаријата за Азију. Нехру је са интересова
њем саслушао излагањеВукотића, уверен да
ће то свакако допринети да се и положај глу
вих уИндијипобољша.

У Њу Делхију је, у то време, заседала Генер
ална конференција ОУН за просвету, науку и
културу (Унеско), са око 800 делегата и пос
матрача из 77 држава, а Вукотић јој је у својс
тву председника СФГ присуствовао као пос
матрач. Ово је био највећи међународни сас
танак до тада одржан у Азији и уједно прва
генерална конференција једног органа УН у
томделу света.

После завршене посете Индији, Вукотић је
посетио Рангун у Бурми и Кантон, Ханков,
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Нанкинг, Шангај и Пекинг у Кини. Белешке
са тог пута Вукотић је објавио у свом извеш
тају “Азијски рукописи”, који је у наставцима
објављиван у часопису “Наш глас”. Због ин
тересантних података, нарочито оних који се
тичуживота глувихАзије тог времена, ми ће
мо у овој монографији изнети само неке, за
нимљивије делове тог извештаја:

После кратких припрема при поласку из Бе
ограда, нисам претпостављао да ће ме овај
пут одвести даље од Индије, која је била циљ
мога путовања земље која је данас једна од
најзначајнијих држава у свету по својој улози
и међународном животу уопште. Упознати
велики индијски народ и видети његову
огромну земљу била је радост и ретка прили
ка за једног Југословена чија је држава у при
јатељству са Индијом. После доласка у ту зе
мљу ситуација мог боравка као и самог плана
пута се изменила. Позиви из Кине и Бурме су
налагалида свој пут продужимиу те земље.
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Прва станица Истанбул

Пут заИндију водио ме је преко Турске.Моји
глуви пријатељи у Истанбулу били су обаве
штени о мом доласку и срдачно су ме дочека
ли на аеродрому, мада је авион стигао са зака
шњењем од два сата. После краћих формал
ности, одвезли смо се у град. Њихова гести
кулација се умногоме разликује од наше. Они
поред геста употребљавају делимично и руч
ни алфабет, а сами изрази, како то чине, нису
башприкладни. Бар такоми је изгледало.

Одмах по доласку имао сам прилике да сту
пим у контакт са истакнутим глувимфункци
онерима, јер је Истанбул седиште њихове ор
ганизације. Наши разговори били су заним
љиви, пре свега што наши пријатељи живе, у
односу на остале глуве у другим земљама,
приличноизоловани, јер су иммогућности да
одржавају бар и минималну сарадњу веома
ограничене.
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Истанбул је веома леп град у заливу Босфора,
са модерним зградама и саобраћајем једног
велеграда, бучног, са много историјских спо
меника. У том граду је Камал Ататурк спро
водио своје реформе на еманципацији турс
ког народа од традиционалних обичаја који
су ометали његов развој. Као успомена на
овог великог државника и његово дело, пос
тављен је у центру града споменик који пот
сећа његове сународнике на борбу коју су во
дили за препород турског народа. Посетио
сам такође две велике џамије, једна од њих је
чувенаАја Софија, која својом лепотом пред
ставља највећи историјски споменик у том
граду. Подигнута од стране Византије, у њој
се, међу муслиманским реликвијама, налази
и данас неколико очуваних хришћанских
фресака које сведоче да је то првобитно била
црква.
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У старој школи за глуве у Истанбулу

Посета школи за глуве била је за мене зани
мљив догађај. Врлољубазни директор објаш
њавао је историјат овешколе, методе рада као
и перспективе у овом школству, изнео је да у
Турској постоји велика потреба за школова
њем глувих, јер у три школе, колико их има у
Турској (Истанбул, Анкара и Измир), нема
места за све, тако да већи број глуве деце не
мамогућности да сешколује.Школа уИстан
булу је стара, са традицијом од око 40 година.
Има 180 ученика и 27 наставника и васпита
ча. Она је полуинтернатског типа, са једном
столарском радионицом и дечјим вртићем.
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Један део зграде је сад срушен, јер се школа
адаптацијом проширује. За време одржавања
наставе улазио сам у простране учионице.
Предаје се углавном оралном методом, а про
грам наставе је сличан немачким школама за
глуву децу.

Моји пријатељи у Истанбулу желели су да
посетим чајџиницу у коју је долазиоАтатурк.
Ушли смо и поручили бозу која се знатно раз
ликује од истог пића код нас, јер је гу а
код Турака је веома омиљено пиће. Испод
слике Ататурка налази се витрина и у њој пе
хар из кога је Ататурк пио бозу у овој чајџи
ници.

Музеји су богати у изложеним предметима и
одлично уређени, већином приказују прош
лост отоманске империје. Много драгоцених
предмета може се видети у Народном музеју
који речито говоре о историји овог народа и
пружају наммгућност да се она јасније сагле
да.

У предвечерје 27. новембра, имао сам поново
састанак са глувима у Истанбулу. Они су ме
обасипали разним питањима о раду код нас у
Југославији и другим земљама. Изнели су
своје жеље да и они активније узму учешћа у
међународном животу глувих. Ово ће бити
могуће једино ако им држава створи потре
бне услове и да одговарајућу помоћ. Глуви у
Истанбулу имају свој фудбалски клуб, а тако
ђе и у Анкари, међутим, досад нису имали
ниједан међународни сусрет. Надају се да ће
у овој годиниипак успетиданештоураде.
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Д. Вукотић са наставницима и функционерима
Удружења глувих пред истанбулском школом

Преко Ирана и Пакистана у Индију

Увече сам срдачно испраћен од турских дру
гова до аеродрома Јешелкуе, удаљеног један
сат вожње. Зог закашњења авиона и формал
ности које су уобичајене при доласку и одла
ску, тек у три часа ујутро кренуо сам четворо
моторнимСупер-КонстелејшомЕрФранс ко
мпаније. После седмочасовног лета авион се
спустио уТехеран, главни градИрана.Из ваз
духа изгледа као да се град налази усред пус
тиње, јер се не види нека вегетација. На аеро
дрому смо били послужени освежавајућим
пићима и после одмора од 45 минута наста
вио сампут заИндију.
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После шест сати лета кроз пределе који личе
на пустињу, без вегетације и већих насеља
стигли смо у Карачи. Долазак нашег авиона
дочекан је уласком санитарних органа у
авион, који су, пошто су за собом затворили
врата, почели да нас издашно прскају Ди-Ди-
Ти прашком и другим дезинфекционим сред
ствима. После краћих формалности на аеро
дрому прешао сам у хотел у друштву са јед
ним чешким инжењером који путује као ст
ручњак за хидроцентрале у Индију. У Кара
чију сам имао уствари први сусрет са егзо
тичном Азијом. Људи које сам сусретао оде
вени су у њихову националну лаку одећу са
полуфесовима на глави, ажене замотане у ду
гачки “сари”. Клима је за нас врло тешка, јер
је искључиво тропска. У свакој хотелској со
би инсталирани су вентилатори и своју прву
ноћ у Пакистану провео сам поред вентила
тора. Карачи је главни градПакистана са бли
зу милион и по становника. Зграде су углав
ном приземне, подешене према климатским
условимаове земље.

У 9 часова пре подне 29. новембра, кренуо
сам на последњу етапу пута Карачи Њу Дел
хи. Путовање у двомоторном “Дагласу”, које
је трајало четири сата, било је пријатно. У
пакстанским авионима није дозвољено пу
шење. Бујна вегетација под нама наговестила
нам је да смо прешли границу Индије. У
12 55 стигао сам у Њу Делхи који се још из
даљине указао са белим фасадама својих зг
рада и богатим зеленилом између њих. Моја
радост је била велика, коначно сам стигао на
циљ свог пута, Индију, после заморног али
интересантног путовања.
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У Индији

Из авиона сам сишао изненађен, јер сам ви
део повећу групу људи који живо гестикули
рају међу собом. Пришао сам им и после поз
драва на индијски начин склопљеним рука
ма уз прса и намештањем венца око врата ос
лободио се узбуђења и схватио да сам у Ин
дији, земљи која ужива у срцима наших наро
да много симпатија. Дочек који су ми прире
дили био је заиста изнад сваког очекивања, и
много ме обрадовао, јер сам то доживео на
наш национални презник 29. овембар. Разу
мео сам и њихову радост, јер су имали прили
ке да ступе у контакт преко мене са глувима
наше земље.

После краћег задржавања ради обављања
улазних формалности кренули смо заједно са
нашим старим пријатељем Банс Гопал Нига
мом, генералним секретаром Свеиндијске
федерације глувих, гђом Савитри Деви Ни
гам, чланом Парламента, старијим потпред
седником делхијског Удружења глувих и ос
талимчлановима.Пут од аеродромаПаламдо
ЊуДелхија траје око 30минута. Било је инте
ресантно одједном се наћи у земљи богатој
контрастима. Наш ауто је возио левом стра
ном улице, као у Енглеској и Шведској, про
лазећи кроз тропске пределе. Топлота је била
као код нас у јуну, дакле право Индијско про
леће. Поред нас су пролазила сва могућа пре
возна средства, а пут је био окићен индијским
и кинеским заставама због посете кинеског
премијера.

Нисам уопште осетио умор тог дана, био сам
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расположен и радознао да што више видим у
том за мене новом свету, а љубазна гђа Нигам
доделила ми је једну собу у свом стану у којој
сам боравио цело време свог боравка у Њу
Делхију. Истог дана позван сам на пријем ко
ји је приређен у част кинеског премјераЧуЕн
Лаја у Индијско кинеском удружењу. Прије
му су присуствовали Далај и Панчен Лама,
који су дошли у Индију због прославе 2500
годишњице будизма. Та два висока поглавара
будиста изгледају веома симпатично. Они су
наравно поред кинеског премијера, били у
центру пажње. Обучени једноставно у жуту
будистичку одећу од платна, ведри и насмеја
ни, примани су са особитом наклоношћу и
почастима. Причало се о њиховом путу који
су превалили од тибетског града Ласе до ин
дијске границе на мазгама, јер су путеви теш
ко проходни за моторна возила, и да је то пу
товање за њих, младе људе, било задовољс
тво, јер је први пут један Лама прешао гра
ницу друге земље. Они су на пријему седели
на почасном месту, окићени индијским вен
цима добродошлице, отпоздрављајући на ин
дијскиначин.

Истога дана био сам на пријему у нашој ам
басади поводом Дана Републике. Ту сам осе
тио сву топлину овога кутка домовине разго
варајући са нашим људима који раде у Инди
ји. Било је много званица на пријему и г-ђа
Ханнах Сен, председница Свеиндијске феде
рације глувих (која је после некимесец умрла
од срчаног удара) била је много љубазна упо
знајући ме са многим личностима и индијс
кимначиномживота и обичајима.
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Вукотић са индијским пријатељима на аеродрому Палам

Вукотић на гробу Махатме Гандија

Моји пријатељи уЊу Делхију предвидели су
све програмом боравка, нису изоставили ни
оно што сам и сам сматрао да треба видети.
Другог дана заједно са кинеским делегатима
и домаћинима отишли смо да се поклонимо
гробу Махатме Гандија, великог борца за ин
дијску независност, који је 1948. године уби
јен од фанатика једне верске секте. Његов
гроб налази се у средини великог парка који
изузев лепо неговане зелене траве и понеког
дрвета ништа друго нема. Гандијев гроб се
сматра “светим местом” и из тих разлога по
сетиоцимудолазе без обуће.

-
-

-

Шаренило делхијских улица

Њу Делхи је престоница Индије и значајан
историјски град, са многим споменицима ко
ји говоре о прошлости ове велике нације. На
рочито ванредан утисак оставља колосалан
“Кутб Минар”, 72 метара висок торањ стар
преко 750 година, затим величанствена Цр
вена тврђава из чијих су мраморних одаја
могулски цареви управљали половиномАзи
је, и храм Бирла Мандир” у којем се верске
легенде мешају са историјским догађајима у
шаренилу кипова, мраморних плоча, фресака
инатписа на хиндуи енглеском језику.

Пролазећи улицама према канцеларијама
Свеиндијске федерације глувих види се дос
та контраста. Индуси по својој спољашњости
изгледају веома симпатично и разнолико се
одевају: жене носе углавном сари одећу, му
шкарци танке платнене панталоне са огрта
чем преко горњег дела тела. На периферији
се види неки Индус обучен по европском об
ичају, док се далеко у већем броју виде у це
нтру града. Таксисти, су углавном брадати и
носе велике турбане на глави. То су индијски
брамани, којих има много. Кажу да они поте
пено скидају турбане и брију браде. На ули
цама се често срећуфакири, укротитељи зми
ја и на стотине разних продаваца, шарлатана
и просјака, изнеђу којих се једва пробија “ри
кша”- веспа трицикл са седиштем за два пут
ника заобилазећи краве које се излежавају на
сред улице. У Индији су краве заштићене и
сматрају се као “светеживотиње”. То су већи
ном непродуктивне краве, а не кољу их јер
постоји веровањеда је грех јести говеђемесо.
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Једна велика пољана у северном делуЊу Де
лхија означава границу старог и новог града.
Док смо се возили кроз нови део града, било
је све уобичајено, као у неком већем европс
ком граду, изузев шареноликости у одевању
грађана и различитих превозних средстава.
Чим смо почели улазити у стари део Делхија,
амбијент је почео нагло да семења, а наштак
си се споро пробијао кроз гомилу људи и сва
којаких рикшии “светих” крава. Кад смо пре
лазили један мањи трг на њему смо примети
ли људе са својим покретним радионицама
(фризери и обућари) који на лицу места услу
жују своје муштерије. Улице су уске и сао
браћај је доста отежан за аутомобиле. Свако
јаке продавнице у којима се свега и свачега
може наћи пуне су људи. На би се могло рећи
да реклама недостаје, она је видљива на сва
комкораку.
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У школи за глуве у Њу Делхију

Посетио сам и школу за глуве “ ”,
где ме је врло љубазни директор школе А. Ц.
Сен, упознао са њеним историјатом и радом.
Школа је полуинтернатска са капацитетом од
око 180 ученика оба пола. Настава се изводи
по оралној методи без савремених техничких
средстава. Смештена је у неколико призем
них зграда и налази се преко пута школе за
слепе.

Било је веома пријатно провести макар и кра
тко време у кругу ученика те школе. Разгова
рао сам са ученицима и наставницима прве
школе коју сам посетио у Индији, али и зажа
лио што нисам имао могућности да се ближе
упознам са нааставом и осталим интересант
ним појединостима, јер због новогодишњих
празникашкола је билапред затварањем.

Lady Noyce
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Вукотић са групом индијских пријатеља

У просторијама организације глувих

Ушли смо у једну омању једноспратну кући
цу у којој је смештена Свеиндијска федера
ција глувих и делхијско Удружење глувих.
Чиста и уредна соба служи за канцеларију. На
зидовима многобројне фотографије из раз
нихделатности тих организација.

Свеиндијска федерација глувих је млада ор
ганизација, основана пре годину и по дана, а
пре тога постојало је само делхијско Удруже
ње глувих. Обе организације раде без довољ
них материјалних средстава. Држава помаже
само у неким изузетним случајевима. У Ин
дији има према незваничним подацима преко
700.000. глувих. Постоји 45 школа за глуву
децу, које обухватају око 2000 ученика,што је
недовољно обзиром на сам број и потребе
глувих. Но, сви једнодушно истичу да је по
ложај глувих у Индији, углавном прилично
побољшан после стицања државне независ
ности. Паралелно са општим просперитетом
у Индији, могућности ће постепено расти и
за рехабилитацију глувих.

Свеиндијска федерација глувих покренула је
стварање својих органа у многим већим мес
тима Индије. Пре њеног оснивања постојала
су удружења у Делхију, Калкути и Бомбају, а
сад се оснивају и у другимместима.Мада она
ни сада још не представља неки озбиљнији
фактор у решавању проблема глувих, чиње
ница је да су дате почетне основе за размат
рање тих питања. Делхијско удружење има
једну читаоницу и једну радионицу играчака,
које својим уређењем остављају пријатан
утисакнапосетиоца.

За време боравка уЊуДелхију, долазио сам у
додир са великим бројем глувих. Они су сви
срдачни и скромни. Њихова гестикулација је
једноставна уз употребу дворучног енглеског
алфабета. Сваки од њих ми је постављао раз
личита питања оживоту глувих у Југославији
идругим земљама.
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Пријем код премијера Нехруа

Један од најлепшихмомената уИндији дожи
вео сам у сусрету са председником индијске
владе Нехруом. Док сам 30. децембра био на
пријему код г-ђе Савитри Деви Нигам, члана
Парламента, обавештен сам да ћу бити прим
љенкодпремијераНехруа.

Дошли смо уњегову резиденциу са делегати
ма индијске и кинеске федерације и очекива
ли смо га у сали за пријем у којој су виселе на
зиду фотографије најистакнутијих светских
државника његових пријатеља. Нехру је
ушао у пратњи своје кћерке гђе Индире Ган
ди (прве председнице Свеиндијске федера
ције глувих) и срдачно се руковао са свима.
Мени је припала част да му објасним сврху
посете и упознам га са оснивањем Секрета
ријата Светске федерације глувих за Азију.
Премијер је постављао питања и врло пажљ
иво слушао одговоре. По завршеном пријему
премијер Нехру поклонио ми је своју фото
графију са посветом за успомену на тај сус
рет.
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Срдачна добродошлица у Индији: Вукотић и премијер Индије Нехру

У кабинету индијског Премијера:
Индира Ганди, Ли Шин Хан (Кина), Таи Аи Шинг,
премијер Нехру, Драгољуб Вукотић,
један члан индијског парламента, Тибор Секељ
(светски путник и путописац), преводилац
и Савитри Нигам

Посета Агри

Са Г. Нигамом, секретаром Федерације глу
вих Индије, посетио сам чувено место Агру,
удаљено око 300 км одДелхија, које је у свету
познато по величанственом храму од белог
мермера “Таџ Махал” грађеном у веку.
Путовали смо експресом који иде за Бомбај.
Вагони индијскихжелезница много се разли
кују од европских, имају мале прозорчиће, у
сваком купеу вентилацију и подсећају на во
зове изфилмова саДивљег Запада.

Посета дивном храму “ТаџМахал” причиња
ва велико задовољство. Окружен зеленилом
храм од белог мермера изгледа величанстве
но. Подигнут је из велике љубави једног мо
гулског владара према својој супрузи и пото
мству, чији су гробови смештени у храму. Да
нас је храм под заштитом државе и има своје
службене водиче који за напојницу проводе
посетиоце босоноге кроз његове одаје, и го
воре оњеговој историји.

Агра је врло лепа и велика варош и не разли
кује се много од осталих индијских градова
по начину живота и контрастима. Улице су
врложиве ипрепуне разних дућанчића ипро
давница, које су већином само једна просто
рија без врата, која се намештају само прили
ком затварања. У Агри смо свратили код јед
ног глувог кројача који има своју радњу. Он је
неписмен, има четворо деце саженомкоја чу
је.Мало погрбљен и сувоњав са великим тур
баном на глави и брадом, разговарао је са на
ма врло ограниченом гестикулацијом. Схва
тили смо га да свој посао воли и да је са њим
задовољан.Његова мала радња са двешиваће
машине на ручни погон његов је понос. Он
нам је такође изнео да није тешко споразуме
вати се са муштеријама, само понеки пут му
његова жена прилази у помоћ. Мало даље је
још једна радња глувог, школованог човека,
Индуса који се већ прилагођава новомначину
живота.
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У школи за глуве и слепе у Џајпуру

Пут од Агре до Џајпура прешли смо возом за
12 часова, кроз тропски предео Индије. На
успутним станицама од Агре види се много
егзотике. Групе мајмуна на зидовима око ста
ница и друге животиње слободно се крећу.
Воз је био препун а врућина велика, као код
нас у јулу. Наш долазак у Џаипур имао је до
некле и службени карактер, јер смо позвани у
госте код гувернера државе Раџистан. На ста
ници нас је дочекао један официр, који нас је
отпратио у резиденцију гувернера, где нам је
једна зграда са послугом била стављена на
располагање за два дана.Истог дана смо били
примљени код гувернера, проседог човека
који је раније, док је био уЊуДелхију са слу
жбом, вршио дужност почасног председника
делхијског Удружења глувих. Наш разговор
са њим протекао је врло срдачно и захваљу
јући његовој љубазности посетили смо разне
установе и знаменитости тог града, од којих и
школу за глуве и слепе.

Школа у Џаипуру је смештена у велику белу
приземну зграду у виду четвороугла са песко
витим двориштем. У њој се налази 26 глувих
и 34 слепа ученика.Настава за глуве је орална
и у једном разреду постоји одељење са слу
шалицама и аудиометром. Обавештени смо
да се из године у годину осећа све више нап
редак, паралелно самогућностимадржаве.
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На индијском селу

Позвани смо у једно село удаљено одЏајпура
око 30 км приликом гувернерове званичне
посете. Пред месном задругом била је окуп
љена велика маса народа да види гувернера и
упозна га са својим проблемима. Ту смо ви
дели право село Индије и живот у њему. На
многим људима, по њиховој спољашњости,
могле су се јасно приметити последице муко
трпног живота у прошлости. Људи са жена
ма, које носе малу децу, прилазили су гувер
неру и разговарали са њим. То је све трајало
неколико часова, а ми смо обилазили околину
посматрајући како се граде нове омање згра
де од чврстог материјала које ће заменити ко
либе од трске и опеке, које се свуда виде. Ка
жу да се Индија буди. Да, то је тачно. Она је
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велика и пространа земља, чији ће народ ст
ворити себиуз властите напоре бољиживот.

Џајпур има много знаменитости и пун је жи
вота који бруји улицама. Град је раније био
познат по чувеним лововима на дивље живо
тиње. Улицом понекад прође слон натоварен
туристима који из задовољства желе де се пр
ошетају и разгледају град и околину. Зооло
шки врт препун је лепих примерака дивљих
животиња, а музеј предмета домаће радино
сти и егзотичних примерака из разних азијс
ких земаља.
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У делхијској организацији
сарађују јавни и културни радници

По повратку у Делхи, глуви из града и ближе
околине приредили су ми пријем. Било је
пријатно у њиховом друштву, јер они испо
љавају велике могућности без обзира на свој
дефект. Моји разговори са њима сводили су
се углавном на то да им пренесем прилике и
запажањао глувимаиз других земаља.

Организација глувих у Делхију окупила је
око себе и многе јавне и друштвене раднике
који у њој сарађују. Најзначајнија личност
свакако је г-ђа Савитри Нигам, чланица Пар
ламента, која се врло активно залаже за реша
вање проблема глувих. Она ми је причала да
се нада успесима, иако у раду наилази на те
шкоће, јер у Индији стварно постоји много
проблемапреддржавом.

Министарство просвете се такође залаже, у
првом реду, да подигне школе на одговарају
ћи ниво, јер су садашњи број школа и струч
ност кадрова недовољни. Данас се предвиђа
ју извесне реформе које ће помоћи да се ста
њепоправи.”

О боравку Драгољуба Вукотића у Индији пи
сали су у неколико наврата водећи индијски
дневни листови и

који излазе у два упоредна из
дања, уДелхију иКалкути.
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Састанак са Кинезима

“Пред одлазак из Делхија у Калкуту, допуто
вали су представници кинеског Удружења за
старање о глувимаЛиШинХан иТаиАлМи
нг. Са њима и функционерима Свеиндијске
федерације глувих договарали смо се оства
рању регионалне организације Светске феде
рације глувих за Азију. Саветовање је било
врло успешно и указало је на потребу оснива
ња овакве организације. Донет је закључак да
се, озмеђу осталог следеће године организује
у Индији састанак представника организаци
ја глувих и радника за глуве из Азије, што ће
несумљиво представљати један значајан ко
рак ка даљем побољшању прилика глувих у
овомделу света.

Најзад, после свега, дошао је и дан одласка и
ја сам заједно са кинеским представницима,
са којима сам претходно поново посетио Аг
ру и још неке знаменитости Дехија, наставио
пут за Кину, преко Калкуте. У рано јутро на
нову 1957. годину срдачно смо испраћени од
делхијских пријатеља са венцима од свежег
цвећа око врата. Са мном је пошао као прево
дилац наш земљак Тибор Секељ, који је про
шле године боравио у нашој земљи, познат
као истраживач, публициста и светски пут
ник, са којим сам се упознао на конференцији
Унеска уЊуДелхију.
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Кроз Бенгал

Пут одЊуДелхија доКалкуте превалили смо
за четири сата лета на великомчетворомотор
цу Индијске ваздухопловне компаније. На
аеродрому Дум-Дум крај Калкуте дочекала
нас је група функционера Удружења глувих
Бенгала на челу са потпредседником и гене
ралним секретаром Нандијем. Сусрет је био
врло срдачан и после обавезних венаца доб
родошлице одвезли смо се у хотел. Истог да
на посетили смо неке знаменитости Калкуте,
међу њима велики Викторијин еморијал,
подигнут у част енглеске краљицеВикторије,
као и зоолошки врт богат разноврсним при
мерцимаживотиња. Калкута изгледа необич
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ноживаиподсећамногона европске велегра
дове. У њој се види да Индија тежи ка модер
низовању иако се ту и тамо могу видети неке
супротности. Среће се велики број белаца и
веомамного избеглица изПакистана који су у
тешкомматеријалном стању. Верски прогони
тих људи доносе им беду, па иако се власт
труди да то ублажи, није чудошто се у Калку
тичесто сусрећупросјаци.

-
-
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Растанак са Индијом

Калигхат је предграђе Калкуте са много ле
пих кућа од црвене опеке, у њему се налази
школа за глуву децу. По својој спољашњости
и величини је типична зграда за овакву уста
нову. Посетили смо готово сва одељења и до
шли до закључка да је то најбоља школа за
глуву децу коју смо видели у Индији. Она ра
сполаже са савременим средствима за наста
ву и има радионице за политехничко и занат
ско образовање ученика. Школа броји око
220 ученика оба пола и располаже са довољ
ним стручним кадром, на чијем челу се нала
зи врло љубазни директор др Банреје, који
нам је предусретљиво изашао у сусрет упоз
навши нас са историјатом школе и њеним
перспективама.Школа издаје иштампамесе
чни стручни часопис сурдопедагога Индије

Увече нам је приређен пријем у кругу школе
од бенгалскогУдружења глувих који је проте
као у срдачној атмосфери уз присуство соци
јалних и просветних власти Калкуте. Ту нам
се пружила прилика да дођемо у ближи кон
такт са лицима која непрестано раде на ста
рању о глувима тогамилионског града.Из не
посредног контакта са њима дознали смо
многе ствари из живота глувих у том месту и,
не би се рекло да је животни стандард глувих
низак. Наравно у бољој су ситуацији они који
су школовани или занатски оспособљени.
Сви су они задовољништо у својој земљимо
гу егзистирати самостално као и остали гра
ђани, мада постоје и разне предрасуде, оне
нису одлучујућифактор јер се све више осећа
да глуви схватају потребу да живе савреме
нимначиномживота.
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“TheDeaf in Indija.”
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На путу за Хонгконг

Рано јутро 4. фебруара дочекали смо будни
јер је у два сата требало кренути ка Хонгко
нгу према Кини. Четворомоторни клипер
британске компаније ' , у који смо уш
ли на аеродрому Дум-Дум , није полетео још
пуна два сата, јер је установљен квар на јед
ном мотору. То време смо преспавали у авио
ну, и његово узлетање нас је пробудило. Тре
бало је да летимо преко Рангуна, али је у пос
ледњем моменту правац лета промењен ди
ректно ка Бангкоку, главном граду Тајланда
(Сијам), где смо стигли у 8 часова ујутро по
локалном времену. Између много интересан
тних ствари које се виде на том аеродрому,
моју пажњу је привукла једна повећа кутија,
која је стајала окачена код једног шалтера са
натписом да се уњу убацују прилози за поди
зањешколе за глувуи слепудецууБангкоку.

Из авиона главни градСијама оставља ванре
дан утисак по складним и лепим магистрала
ма уз које стоје ниске кућице и велике грађе
вине са многим пагодама. Бангкок, са својим
становницима индокинеске расе, изгледа ле
по уређен град.

-

BOAC' -
' '

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

Највећи трговински центар
на Далеком истоку

После задржавања од 45 минута на аеродро
му, наставили смо претпоследњу етапу пута
према Хонгконгу. Из авиона се могла видети
богата вегетација на целом подручју над ко
јим смо летели, и после шесточасовног лета
изненада се појавио Хонгконг у великој ува
ли окруженој брдима. Аеродром је мали с об
зиром на скучени простор и од пилота изис
кује ванредну вештину у спуштању и узлета
њу авиона.

После краћег задржавања на аеродрому ради
обављања царинских формалности, одвезли
смо се у хотел који се налази у делу Хонгкон
га на полуострвуКаулун, пред којим је острво
Хонгконг. Тај део града претежно насељавају
Кинези и један мали проценат Енглеза, а у
свету је познат по својој луци и многоброј
ним трговинама. Ту сам сачекао долазак ки
неских пријатеља који су боравили са мном у
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Индији да заједнички наставимо пут у Кину.
Хонгконг је британска колонија од 1839 годи
не, а Каулун од 1860. године. Сам град је леп
са брдовитомоколином.

-

Град у чамцима

После два дана боравка, наставио сам пут са
преводиоцем Тибором Секељом и кинеским
представницима Ли Ши Ханом и Таи Мин
гом. Путовали смо железницом до граничног
прелаза за Кину, а затим према Кантону. По
сле четири часа вожње стигли смо у Кантон
где нам је од стране иницијативног одбора за
покрајину Квангтунг приређен срдачан до
чек. Разгледали смо школу за глуве, једну
плетарску задругу где раде искључиво глуви,
те једно велико пољопривредно добро које
запошљава известан број глувих. Школа за
глуву децу у Кантону, почела је пре више од
годину дана са радомпо оралној, зањихновој
методи, и постигла је према речима дирек
тора, врло лепе резултате. Ради се и даље на
стицању потребног искуства у тој методи.
Било је, заиста, пријатно наћи се у средини
ведрих и насмејаних ученика, који поред ре
довногшколовања раде ина својој прифесио
налној обуци у кројачком и столарском зана
ту у склопу једне задруге којом руководе глу
ви. Активност глувих у Кантону има врло ја
ку подршку локалних органа власти, који сх
ватају потребу њихове рехабилитације. Као
најважнији корак у том предвиђа се још ове
године проширењешколе за глуву децу, утвр
ђивање социјалног положаја глувих у том
крају ињиховог пописа са стањемукомсена
лазе.

Кантон је врло леп град.Улице су чисте и уре
дне, а саобраћај је прилично жив са бицикл-
рикшама и вревом пролазника. Десет хиљада
породица станује дуж обале реке у чамцима,
који ту стално стоје усидрени. Било је врло
занимљиво пролазити кроз “улице” начичка
не чамцима са бројевима. Унутрашњост ча
маца је врло чиста и скромно уређена а њихо
ви станари имају своје представнике у фору
миманародне власти.

За време боравка у Кантону разгледали смо
изложбу кинеских експортних производа, ко
ја оставља леп утисак. Такође смо били у
додиру са представницима локалних органа
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власти, који су нас упознали са различитим
проблемима глувих и радом на њиховом ре
шавању.

У Кантону смо остали четири дана и за то вр
еме смо стеклимного пријатеља који су у сус
ретима са нама изражавали своје симпатије
према глувима осталих земаља, а посебно Ју
гословенима.
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У Кини

Срдачно и топло испраћени из Кантона нас
тавили смо пут возом за Ханков, где смо, по
сле 36 сати врло удобног путовања, дочекани
од представнка локалних органа власти, Од
бора Кинеског удружења за старање о глуви
маи групе ученика ханковскешколе за глуве.

Хангков је подељен на два дела реком Јангце
преко које ће ускоро да се споју џиновски
мост на коме се убрзано ради. Посетили смо
тамошњушколу за глуве, која има и неколико
одељења за слепе и врло лепо уређену стола
рску радионицу где глуви добијају професио
налну обуку. Упознали смо се са бројним ста
њем глувих у Ханкову и околини и посетили
један велики дом за старе изнемоглељуде, ко
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је има и једно одељење од око 40 глувих. Они
су сви збринути и у слободном времену изра
ђују шибице. Стиче се утисак да се озбиљно
ради на свим пољима социјалног старања пр
ема општим могућностима. Врло лепе мани
фестације приредили су нам глуви ученици
приликом посете њихових установа, предају
ћи нам за своје вршњаке разне играчке за де
цу укусно израђене заједно са пионирским
марамама. Разговарали смо са њима на начин
који је за наше прилике интересантан, јер се
знаци много разликују (У Кини се глуви под
једнако служе знацима и писмом на длану,
приликомспоразумевања).

Школа у Ханкову коју смо посетили, била је,
као и већина осталих школа, основана од ст
ране мисионара пре рата и није у потпуности
одговарала потребама глувих. Сада је она,
као и све остале, преузета од државе и посте
пено семодернизује у свомраду.

Наш даљи правац пута био је Север уз реку
Јангце, за Нанкинг. Путовали смо врло удоб
ним бродом преко 30 часова. Успут смо осе
тили промену климе и захлађење времена ко
је нас је пратило уколико смо више одмицали
ка северу Кине, јер у Кантону влада тропска
клима.
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Вукотић на пријему код потпредседника Владе НР Кине Јанг Џингрена
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Путујући кроз Кину, стекли смо за то време
много утисака и упознали боље кинески на
род,његову земљуилепеичисте градове.

И долазак у Нанкинг није био без топлог до
чека. Првог дана боравка посетили смо гроб
Сун Јат Сена, великог кинеског револуциона
ра оснивача Куоминтанга, који се налази не
далеко од Нанкинга и положили венац. Били
смо такође на гробљу палих бораца и пола
гањем венца одали пошту сенима преко
100.000 револуционарнихбораца за слободу.
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Вукотић у разговору са министром
за друштвена питања НР Кине Чен Зинхуа

Образовање глуве деце у Нанкингу

Нанкиншка школа за глуве која је заједно са
школом за слепе основана 1927. године, има
ла је после ослобођења 120 ђака а сада их има
преко 240 у 20 одељења. Школа се проширу
је, али још нема довољно простора да прими
све ученике.Школовање траје десет година а
у настави се употребљавају две методе зна
ковна и орална. Ради се на томе да се орална
метода уведе као једина, будући да се употре
бљава од 1954. године у пет разреда. При шк
оли су учионице за професионално оспособ
љавање у којима се врши допунска рехабили
тација, најбољи ученици се шаљу у Средње
техничкушколу за глуве уШангају.Спортски
и остали друштвено-забавни живот је врло
развијен. Иначе, школа има и своје интерне
проблеме, а то су углавном, стручни кадрови
и одвајање од школе слепих. Држава помаже
рад школе и са те стране су сви врло задо
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вољни. Боравак у Нанкингу искористили смо
да се упознамо и са већим бројем глувих од
ласком у њихове станове, где смо били врло
срдачно примљени. Нарочити утисак остави
ла је породица глувог сликара Чунг Чанг Је
на, који је ожењен глувом Лиу Шао Мин.
Преко њих смо директно били упознати са
многим моментима из живота глувих у Нан
кингу, њиховом борбом у прошлости и сада
шњим положајем. Били смо им много захва
лни на љубазности и жељама које су том при
ликм изразли за нашемеђусобно зближавање
и сарадњу. Касније у хотелу, на састанку са
глувима Нанкинга, видели смо да се они ук
лапају у своју велику заједницу као корисни и
продуктивничланови.
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Вукотић у посети једној породици глувих у Нанкингу

Поново међу старим пријатељима

Под многим утисцима са пређеног пута нис
мо ни осетили да се наш воз приближаваШа
нгају, где смо стигли после петочасовне вож
ње, срдачнодочеканиоднаших старихпозна
ника из 1955. године, кад смо први пут посе
тили овај милионски град нове Кине. Одмах
се могло приметити да је Шангај много нап
редовао за то време. Посетили смо старо и
ново насеље, претежно насељено радничким
породицама. Свакако најлепше тренутке до
живели смо у шангајској Средњетехничкој
школи за глуве. Ту нам је приређен топао
пријем, и пријатно смо се осећали међу мно
гим познаницима. Школа је за годину дана
видно напредовала, подигнут је један нови
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павиљон, она сада има у три одсека (пет раз
реда) 100 ученика, а уз њу постоји и основна
школа са 4 разреда и 60 ученика, што је за 30
ученика више у односу на прошлу годину.
Прва група ученика дипломирала је 1955. го
дине и сад ради на филму, у индустрији тка
нина и сл. У управи школе са задовољством
су истакли да су за радове својих бивших уче
ника добили и признања која стимулативно
делују. Љубазни директор школе причао нам
је да су усвојили сугестије приликом моје пр
ве посете, пре две године и да су се оне кори
сно одразиле на њихов рад. Иначе пред шко
лом стоји лепа перспектива и сви се труде да
њенквалитет подигну.

Напуштајући ту узорну установу за глуве
Шангаја испраћени од ученика и особља, ни
смо крили унутрашње задовољство што смо
је посетили, носећи собом пуно нових утиса
ка.

-

-
-

-

-
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-

-
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У кројачкој задрузи глувих

После посете музеју чувеног кинеског писца
Луа, обишли смо кројачку кооперативу глу
вих. То је једна заиста узорна задруга органи
зована на принципу удруживања глувих уз
помоћ државе, која им је уступила зграду на
коришћење и дала почетна средства за рад.
Биланс пословања је позитиван, запошљава
ју 37 радника, а примају и нове раднике у гру
пама које претходно обучавају. Прва плата по
оснивању износила је 70 јуана, док је сада
највиша између 80 и 100 јуана месечно, а нај
нижа 30. Раде по систему конфекције, и сви
су задовољни. Неки њихови производи су по
квалитету једниоднајбољихуШангају и вео
ма су тражени. Кооператива самостално ор
ганизује и образовне течајеве и читалачке
групе, трудећи се да подигне културни ниво
својих чланова.

-
-

-
-

-

-
-

Шангајска школа за глуву децу

Још једна установа коју вреди поменути је
школа за глуву децу, основана 1926. године од
стране Американаца. Школа је врло заним
љива, јер стално експериментише тражећи
новије путеве у свом раду. То чини зато што

-

се утврдило да је настава по искључиво зна
ковној методи недовољна, а тек се од недавно
ради по оралној методи. Наравно, било је у
школи и приличан број скептика који су има
ли конзервативно схватање, но резултати, ко
ји су дати у последње време, показали су пот
ребу за стандардизацијом рада. Ова школа
броји преко 200 ученика и екстернатски је
уређена. Поред ње у Шангају има има још
четири школе за глуву децу које су у сличној
ситуацији упогледунаставе.

УШангају смоималимного сусрета са глуви
ма. Били смо и на једној врло успелој приред
би глувих на којој су приказане кинеске бајке
у пантомими, као у неколико успелих фолк
лорних тачака. Све у свему, осетио се видан
напредак организације глувих на свим пољи
ма делатности. Нас је то искрено радовало, а
такође и чињеница да се и одговарајући орга
ни власти живо интересују за рад глувих, да
јући са своје стране велике доприносе у том
правцу.

-

-
-
-

-
-

-

-

-
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У главном граду Кине

Отишли смо из Шангаја срдачно испраћени,
схвативши да постоје велике могућности за
успешну рехабилитацију глувих у Кини. Пут
одШангаја до Пекинга прешли смо авионом.
Стигли смо око подне, приређен нам је срда
чан дочек од великог броја наших старих
пријатеља заједно са Ву Јун Фуом, председ
ником кинеског Удружења за старање о глу
вима. Обрадовали смо се јер смо били у сре

-

-
-
-

Вукотић са кошаркашким тимом глувих у Пекингу
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дини познатих и драгих нам пријатеља за које
нас вежу успомене на нашпрви боравак уКи
ни. Видели смо да Пекинг мења свој лик јер
семного градииподиже.Улицепостају прос
траније и лепше са веома живим саобраћајем
моторнихрикшииосталихмоторних возила.

Упознали смо се са много нових чињеница из
рада пекиншке организације глувих и радо
вало нас је да посетимо установе у којима ра
де глуви. У једној великој текстилној фабри
ци ради група од 30 глувих радника, који тај
посао са успехом обављају на компликова
ниммашинама. Посетили смо и друге фабри
ке, затим породице глувих у њиховим стано
вима као и Удружење слепих Кине, где смо
били врло срдачно примљени. Примећен је
видан напредак у укључивању глувих у разне
фабрике. Извршено је и проширење њихове
радионице играчака и столарских производа,
која је сада претворена у велику кооперацију,
чији супроизводи веома тражени.

Наш боравак у Пекингу искористили смо да
потпишемо заједничку декларацију о сарад
њи између кинеског Удружења за старање о
глувима, које је основано фебруара 1956. го
дине и Савеза глувих Југославије. Само пот
писивањеимало је веома свечан карактер.

-

-

-
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Стање школства за глуве

Пре ослобођења у Кини је било 29 школа за
глуве и девет школа за глуве и слепе. Све те
приватне школе, које су оснивали углавном
разни мисионари имале су око 1.500 ученика.
Сада у Кини има 50 школа и 4.500 ученика,
број деце је троструко повећан, али све је то
недовољно према стварним потребама. Пос
тоји велики проблем у васпитању глувих, и
њихово решавање иде паралелно са могућно
стима земље и подизања нивоа наставног ка
дра. Прва школа је основана у месту Чу-Фу
пре шездесет година, и из тога се види млада
традиција у раду на васпитавању глувих. Са
да је држава преузела све школе. Према пла
ну у овој години основаће се три новешколе у
Пекингу. Раније је школовање трајалошест, а
сада десет година, заједно са занатским оспо
собљавањем. Тешкоће у школовању се могу
сагледати у чињеници да постоји огроман
број од око 400.000 глуве деце, колико је про

-

-
-

-
-

-
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цењено, и да је потребно око 2.000 школа да
се задовоље све потребе као и око 8.000 нас
тавника и васпитача. Они се надају да ће кроз
своје петогодишње планове укључити око
92%деце ушколе до 1967. године. Такође су у
плану предвидели да у свим градовима про
винције отворе средње школе за глуве до
1963. године.

Ови перспективни планови изискују један
обиман рад уз ангажовање огромних мате
ријалних средстава и припремање потребних
кадрова. Већ се почело са стварањем потреб
них услова и предрадњи да се обави оно што
је битно везано за тај перспективни план. Не
могу се негирати и велике тешкоће на које се
наилази у раду. Оне наравно долазе услед ра
зличитих објективних фактора који и у мно
гимдругим земљама такођепостоје.

Сазнали смо такође да проблем запошљава
ња глувих на селу није тежак, већ да тешкоће
постоје у градовима због предрасуда о спосо
бности глувих. Зато је тежиште рада по том
питању постављено тако да се што више глу
вих запосли у индустрији међу чујућим рад
ницима, јермисле да је то ефикасан пут ка по
степеном сузбијању предрасуда. Мада ово
решење није сасвим оригинално, оно се до
садпоказало корисним.

Са нашимкинескимпријатељима водили смо
опширне разговоре и детаљно се упознали са
њиховим радом и проблемима. Кроз све раз
говоре провејавао је оптимизам да ће они ко
ристећи сарадњуосталих земаља, моћи са ус
пехомпостављене задатке да обаве.

После кратког боравка у Пекингу испраћени
смо од великог броја глувих, функционера
кинеског Удружења за старање о глувима и
отпутовали у Кантон, одакле смо након задр
жавања од два дана наставили пут за Југосла
вију прекоРангуна,ЊуДелхија иРима.

Размишљајући о утисцима са овог пута који
је водио у те далеке земље, где сам био топло
примљен и где сам увек могао да нађем зајед
нички језик са нашим пријатељима, долазим
до закључка а постоји истоветност наших
гледишта о проблему на чијем решавању сви
заједно радимо.

-

-
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“

Рад Светске федерације глувих

Комисија за унификацију
знаковног језика

У Копенхагену (Данска), са председавањем
Драгољуба Вукотића 25. и 26. маја 1957. го
дине заседала је Комисија за унификацију
знаковног језика (гестикулација и дактилоло
гија). Састанку су, поред Вукотића, присус
твовали Чезаре Магарото, Виторио Јерала
(Италија), Сила Новицки (Пољска), Макс
Крос (Западна Немачка), Оле Плум, Асгер
Холм иМате Гасперсен (сви из Данске). Сед
ница је одржана у Државној школи за глуву
децу Остерсунд, а на дневном реду је био ре
ферат Д. Вукотића “Проблеми унификације
знаковног језика” и извештај о досадашњем
раду секретара комисије Јозефа Земана (Че
шка), који је поднет уњеговомодсуству.

Задатак комисије је био да испита најбоље
могућности за унификацију и да донесе сме
рнице, закључке и начелне препоруке које ће
се поднетимеђународној студијској конфере
нцији чије је одржавање предвиђено за поче
так септембра у Риму. Комисији су нарочито
били интересантни радови који се већ осам
година спроводе у скандинавским земљама.
Неке одњихових форми комисија је препору
чила ради усвајања, а такође је усвојен и на
зив за комисију која ће се од сада звати “Гес
туно”, јер је преовладало схватање да се рад
унификације углавном треба сводити на гест
и дактилологију, док остала средства комуни
кације (говор, писмо, итд.) треба да пређу у
надлежност националнихоквира.

Конкретно, рад на унификацији знаковног је
зика је изисковао много времена и добар тим
стурчњака из те области, због чега се у догле
дно време нису ни могли очекивати неки бо
љи резултати. Но, без обзира на то, најважни
је је било да су постављене основе за даљи
рад на овом важном питању које је имало за
циљ да олакша споразумевање глувих и збли
жи их на разним пољима друштвене делатно
сти. Зато су, полазећи од тог становишта и би
ли од значаја усвојени закључци и донете
препоруке.
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Генерална скупштина и
Биро СФГ у Риму

Вођена актуелним проблемима глувих у
многим земљама света, и користећи се
чињеницом да велики број глувих долази у
Италију на светске игре глувих, Светска
федерација глувих је у Риму, од 1. до 7.
септембра 1957. године организовала своје
редовне састанке, студијске конференције и
културнеманифестације.

Генерална скупштина СФГ је своје четврто
заседање, на коме су поднети извештаји о ра
ду за период од две године, као и предлози за
будући рад, уз анализу садашње сутуације гл
увих у свету, одржала 2. и 3. септембра. Уње
ном раду су учествовали представници 25 зе
маља.
На Скупштини је предочен видан напредак
СФГ за последње две године и њена све већа
активност у разнимвидовима. Тај напредак је
углавном учињен у погледу повећања броја
чланова и озбиљнијег прилажења актуелним
проблемима.

Између многих закључака који су донети, ис
тиче се рад на коначној реализацији резолу
ције Другог светског конгреса глувих, окуп
љањуширег круга стручњака и систематском
проучавању проблема преко комисија помо
ћних органаФедерације. Такође је донета од
лука да се следећи светски конграс глувих
одржи у Берлину, а препоручено је и одржа
вање Азијске конференције глувих у 1958.
години. Посвећена је пажња потреби за теш
њом сарадњом са ОУНињеним специјализо
ваним агенцијама ради стицања консултатив
ног статуса заСветскуфедерацију глувих.

У оквиру заседања Генералне скупштине
СФГ иМеђународне студијске конференције
глувих у Риму, одржане су и седнице Бироа
СФГ, којима су присуствовали председник
Вукотић, генерални секретар Магарото, пот
председници Јерала, Сутјагин, Плум иНигам
и чланови Марокин, Новицки, Хердтнер и
Лаво.Отсутан је биоЧинЧенизКине.

VIII
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Дневни ред седнице био је углавном посве
ћен раду Бироа за период од годину дана, су
мирању спроведених закључака и доношењу
одлука у погледу његове даље активности.
Биро је такође припремио извештај за Гене
ралну скупштину, одобрио финансијски из
вештај и размотрио садашње финансијско
стање Светске федерације глувих, која је би
ла у дефициту. Дискутовано је такође о раз
ним процедуларним питањима, као и о раду
регионалних секретаријата и комисија, које
постоје приСветскојфедерацији глувих.
Састанак Бироа протекао је у радној атмос
фери. Чланови Бироа су, на челу са председ
ником и генералним секретаром посетили
председника Унеска Виториа Веронезеа, са
којим су водили конструктиван разговор у
погледу помоћи Светској федерацији глувих
идодељивања јој консултативног статуса.

-
-

-
-
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Драгољу Вукотић у разговору са
председником Републике Италије

Ђовани Гронкијем

Конференција за изучавање проблема глу
воће одржана је 4. септембра 1957. године у
Риму, у сали Протомотека на Капитолу, у
присуству неколико стотина званица. За пре
дседничким столом налазили су се изасланик
Италијанске владе министар рада Ђуи, пред
седник Римске општине сенатор Тупини, ко
ји је отворио свечани скуп, затим, државни
подсекретар за унутрашње послове Бизори,
председник СФГ Вукотић, потпредседник

-

-

-
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Међународна конференција
за проблеме глувоће

Јерала и генерални секретар др Магарото.
Међу присутнима на овој свечаности су били
префект Рима Рица, посланик Рива, председ
ник парламентарне групе пријатеља глувих
проф. Ферари, директор клинике за болести
ува, носа и грлаидр.

Магарото је прочитао лично писмо председ
ника италијанске Републике упућено Пред
седништву ове конференције и поруку гене
ралног секретара ОУН поводом овог састан
ка у Риму. Затим је испред Светске федераци
је глувих, која је у сарадњи са Италијанским
савезом глувих организовала ову конферен
цију, председник Вукотић поздравио званич
на лица и учеснике и захвалио се италијанс
кој Влади која је показала велику пажњу за
многобројне и сложене проблеме глувих ли
ца.

Радни део конференције настављен је у коми
сијама 5. и 6. септембра. На заједничкој сед
ници комисија разматрана су питања из обла
сти психологије и културе глувих. Извештаје
на ту темуподнели суБарчи (Мађарска), Кон
ти (Италија), Ковар (Чешка), Франкочи (Ита
лија) и Олерон (Француска). У Медицинској
комисији, којом је председавао др Ферари,
поднето је 14 извештаја на тему “Објективна
аудиометрија у првим годинама детињства”,
међу чијим ауторима су се нашла и именаХу
зинга (Холандија), Портмана (Француска),
Минарека (Чешка) итд. У Педагошкој коми
сији, под председништвом Сила Новицког,
говорило је шест делегата. Социјална коми
сија, коју је водио Сутјагин, имала је 13 рефе
рата на питање “Избор професије према да
нашњем одређивању Комисији за унифика
цију знаковног језика председавао је Драго
љуб Вукотић, и на њој је поднето седам изве
штаја.Шесту је водила Сизана Лаво, а тема је
била “Уметност као професија могућности и
границе глувог уметника
Председник Републике Италије Ђовани Гро
нки примио је 4. септембра делегацију учес
ника Генералне скупштинеСФГиМеђунаро
дне конференције за изучавање глувоће у
присуству Ђузепе Рива, председника парла
ментарне групе пријатеља Италијанског са
веза глувих. Испред СФГ пријему су присус
твовали Драгољуб Вукотић, др Чезаре Мага
рото, Виторио Јерала, Оле Мунк, Банс Гопал
НигамиПавелСутјагин.
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Препорука земљама чланицама
СФГ за одржавање Дана глувих

На овим радним састанцима Светска федера
ција глувих донела је препоруку национал
ним организацијама глувих да се уведе “Дан
глувих”, који ће да се одржава сваке године,
последње, четврте недељемесеца септембра.
Иницијатива за Међународни дан глувих по
текла је од Светске федеације глувих, која је,
да би допринела решавању проблема глувих
на једној широј платформи пред међународ
ном јавности, донела одлуку на Другом све
тском конгресу у Загребу 1955. године о одр
жавању Међународног дана глувих. Предви
ђено је да се “Дан глувих” одржава истовре
мено у свим земљама чланицама Светске
федерације глувих, које ће преузети на себе
обавезу да у својим националним оквирима
прославе тај дан у виду различитих манифес
тација (академије, изложбе, предавања, фи
лм, штампа, радио, телевизија итд.). Замиш
љено је да Дан глувих буде трибина преко ко
је ће се једном годишње говорити и писати о
резултатима рада свих органа који се баве
проблемима глувоће.
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Жеља је била да се сви глуви света, на неки
начин, осете јединственим, али и да се њихо
ви проблеми презентују и скрене пажња јав
ности на њихов инвалидитет и комуникатив
не проблеме. СФГ је на следећем састанку
Бироа, одржаном од 22. до 24. маја 1958.
године у Брислу, донела одлуку да се попут
других инвалидских организација и за глуве
уведе Међународни дан, који се први пут
прославио као “Међународни дан глувих” 28.
септембра 1958. године. Том приликом, а и
неколико година касније, СФГ је штампала
пригодне плакате, прогласе за јавност као и
разне брошуре о проблемима глувоће. Свака
земља је на плакату уштампавала текст на
свом језику, чинећи га тако приступачним за
јавност. Убрзо се увидело да је само један дан
мало, па је предложено да то буде, последња
недеља месеца септембра Том приликом су
даване јавне приредбе, организоване просла
ве, одржаване изложбе глувих сликара, пре
давања академије итд. У свима земљама све
та акција је са симпатијама прихватана, да би
на крају она данас попримила карактер тра
диције.
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Посета Румунији

Делегација Савеза глувих Југославије,
коју је предводио Драгољуб Вукотић,
боравила је од 5. до 17. децембра 1957.

године у Румунији. Био је то први званични
контакт глувих двеју суседних земаља. Исти
на било је раније неколико личних сусрета са
функционерима Румуније у Југославији и
Италији, али једни о другима нису имали
неке одређеније представе о раду и постигну
тим резултатима. Госте из Београда дочекала
је у Темишвару група чланова ифункционера
Удружења глувих Румуније заједно са наста
вницима за глуве. Групи која је наставила пут
за Букурешт прикључили су сеЂорђоЂорђе
ску, председникУдружења глувихРумуније и
Петар Добреску, инструктор истог удруже
ња, који су делегацију пратили за време бора
вка уРумунији.

По запажању Вукотића Удружење је врло
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младо и као јединствена организација не рас
полаже традицијом. Основано је 1953. годи
не, а пре тога постојали су клубови у Букуре
шту и Темишвару. Оснивање Удружења има
ло је велики значај за глуве Румуније, јер су
поблеми били заиста тешки. Наслеђе прош
лости, каритативно решавање проблема, као
и велика заосталост, поред осталих питања,
оправдали су потребу постојања нове орга
низације.

У Румунији поред Централне организације,
постоји још пет регионалних и 12 мањих фи
лијала, а поред тога и још неке мање групе.
Централни обор има 14 запослених, регио
нални одбори који имају преко 500 чланова,
осам запослених, мање филијале са 300 до
500 чланова имају три плаћена функционера
и службеника, а мање групе предводи постав
љено лице које за свој рад награду прима сва
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ка три месеца. Инструктори кои раде у Удру
жењу имају пре свега задатак да контролишу
спровођењепостављених задатака и брину се
о потребама организација на терену, које че
шће обилазе. То значи да је рад централизо
ван, јер недовољност кадрова знатно утиче на
самосталност у пуном смислу речи. У већим
местима која смо посетили, на нас је оставио
утисак систематски рад на културно- прос
ветном и спортском пољу, који обављају пла
ћени инструктори-наставници. Број чланова
се креће прекошест хиљада, а према незвани
чној статистици у Румунији има око 22.000
глувих. Професионалном обуком не бави се
Удружење, већ држава издржава пет специја
лних школа, а оно се интересује за запошља
вање глувих по разнимпредузећима.Удруже
ње планира да отвори један велики комбинат
18 км. од Темишвара, где ће се сместити глу
ви и њихове породице. Комбинат ће израђи
вати за потребе широке потрошње столарију,
затим тапетарске производе, кројачке и др.
Према плану у комбинату би се сместило око
350 глувих, чиме се жели ублажити садашње
стање које је врло акутно.Удружењепримаод
државе знатну помоћ како материјалну тако и
моралну, и акције које спроводи одвијају се уз
сагласност Министарства социјалног стара
ња које је у извесном смислу и директивни
органУдружења.

Нарочиту пажњу су привукле школе за про
фесионално оспособљавање глувих. Има их
пет, а ми смо посетили четири у Букурешту,
Јашију (данас уМолдавији), Клужу иТемиш
вару. Систем образовања је врло добар ишко
ле располажу са добро опремљеним радио
ницама (машински парк, инструктори за пра
ктичну наставу и уџбеници). Ради се четири
сата дневно на теоријској и четири на практи
чној настави. Одељења у школама су форми
рана како према занатима који се изучавају,
тако и према способностима ученика. Прете
жно се уче браварски, стругарски, ковачки,
столарски, тапетарски, ливачки, коларски и
зуботехнички занати. Не прави се разлика по
половима у погледу заната, тако да и ученице
изучавају теже занате, као браварски и слич
но. Школе своје производе пласирају у уста
нове Министарства народног здравља и со
цијалног старања под чијим се руководством
налазе. Све те школе које смо посетили, ос
тавиле су на нас врло добар утисак, пре свега
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у погледу система професионалног оспособ
љавања глувих који се у њима спроводи. У
свим школама наша делегација била је лепо
примљена и пружена је прилика да се на за
једничким састанцима са колективима тих
школа измењују информације ошколству код
нас и одговори на многа питања која су инте
ресовала нашедомаћине.

Две основнешколе које смо посетили у Буку
решту и Клужу, врло су лепо уређене. Распо
лажу са потребним уџбеницима као и школе
за професионално оспособљавање глувих.
Интернатски су уређене, школовање траје
осам година, након чега ученици прелазе на
професионалну обуку. Школе раде углавном
по оралној методи, изгледа да им недостају
апарати за акустичнунаставу.
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Разноврстан
културно-уметнички рад

У свим местима које смо обишли долазили
смо у непосредан контакт са глувима. У Ја
шију, на северо-истоку Румуније, као и у ос
талим градовима чланови Удружења показа
ли су нам свој уметнички програм. Веома бо
гат и разноврстан, рад на културно-просвет
ном сектору, кроз драму, фолклор, пантоми
му, разне течајеве и слично, пријатно је изне
надио чланове наше делегације. Иако не рас
полажу у свим местима са друштвеним прос
торијама, издвајући Букурешт и Темишвар,
они користе просторије других организација.

Што се тиче спортског живота, он је такође
активан и води се под удружењем. Располажу
са техничкимусловимаиимају сталноплаће
не инструкторе у градовима са већим бројем
чланова.

Утисци које смо понели са овог пута веома су
занимљиви и мада постоје специфичности и
друге методе у раду у тој земљи, било је вре
дно да то видимо и упознамо, јер и Румуни
настоје да глуви буду што кориснији чланови
друштва. Отпутовали смо из Румуније уве
рени да је наша посета била обострано корис
на и понели у сећању пуно срдачности којом
су нас румунски пријатељи окружили прили
ком нашег дванаестодневног боравка уњихо
вој земљи .
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Седмо заседање Бироа СФГ

Б
ироСветскефедерације глувих одржао
је своје седмо заседање од 22. до 24.
маја 1958. године у Бриселу. Састанку,

који је одржан у просторијама Института за
глуве, поред Вукотића и Магарота присус
твовали и Виторио Јерала, Банс Нигам, Оле
МункПлум, ПавелСутјагин, СизанЛаво, Ху
ан Марокин, Станислав Сила Новицки, Чин
Чен и Макс Хертнер. На дневном реду нала
зили су се извештаји председника и генерал
ног секретара, пријем нових чланова, разма
трање финансијске ситуације, реорганизаци
ја комисија, следећи Светски конгрес, Међу
народни дан глувих, формирање фонда за по
моћ организацијама у неразвијеним земљама
и разно. У извештајима председника и гене
ралног секретара, који су усвојени једнодуш
но, учињен је осврт на протекли период рада
Светске федерације глувих као и проблеме
који су се у међувремену појавили. У чланс
тво су примљене Швајцарска и Пакистан.
Одобрени су извештаји председника коми
сија о њиховом досадашњем раду и указана
потреба за убрзањем припрема материјала за
следећиСветски конгрес глувих.У вези с тим
извршена су задужења чланова Бироа која су
раније дата. Изабран је плакат за на едни
Међународни дан глувих и утврђено да се ис
ти обележи 28. септембра 1958. године. Тако
ђе је решено да сеформираФонд за помоћна
ционалним организацијама у неразвијеним
земљама.Први улози су износили 1.000 дола
ра, а формиран је и одбор који ће да руководи
њиме.
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Рад на седницама је био успешан, иако је, за
разлику од прошлих седница Бироа, изостала
потпунија конструктивна сарадња, углавном
због тога што су се поједини чланови руково
дили интересима својих националних орга
низација.

На крају, Биро је одлучивао по питању слања
својих представника на Међународни конг
рес по питањима глувоће уМанчестеру иМе
ђународне конференције социјалних радника
која се одржавала у Токију, одобрио је извеш
тај генералног секретара СФГ о његовом
путу уЊујорк, где је присуствовао конферен
цији организација које се старају за дефектна
лица.

Током септембра 1958. године издато је и са
општење Оранизационог комитета Трећег
светског конгреса глувих који је дефинитив
но одлучио да се, уместо у Берлину, Конгрес
одржи у Висбадену, Западна Немачка, и то од
22. до 26. августа 1959. године. На молбу Ор
ганизационог комитета, председник Федера
лне Републике Немачке примио се покрови
тељства надњим.

Исте године, новембра месеца у Паризу, на
заседању

. Овом одлуком је стекла право да своје
предлоге даје Унеску и да од њега очекује по
моћ за спровођење својих задатака из области
којима се онбави.
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Х генералне скупштине Органи
зације уједињених нација за просвету, нау
ку и културу (Унеско), Светској федераци
ји глувих је додељен консултативни ста
тус
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Вуктић (у средини) са члановима Бироа СФГ
испред Института за глуве у Бриселу
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Регионална онференција у Пољскојк

С
редином децембра 1958. године
Вукотић је боравио у Пољској, где се
одржавала Регионална конференција

Светске федерације глувих за земље Источне
Европе и том приликом време је искористио
да се боље упозна са радом установа за глуве
уВаршави.

Долазећи у Варшаву, како је касније изјавио,
човек пре свега стиче утисак да се из руше
вина рађа овај лепи град, пре свега захваљу
јући реконструкцијама старих знаменитих
грађевина које се према сачуваним фотогра
фијама, поново такве исте граде премда је за
време Другог светског рата у Варшави пору
шено готово 90%града.

Учесници конференције били су врло срда
чно и топло примљени од стране представни
ка организације глувих и установа за глуву
децу. Пољски Савез глувих бави се углавном
истим проблемима као и друге сличне орга
низације, изузев професионалне рехабилита
ције која се налази у рукама државних орга
на. У Пољској има око 40.000 глувих, од тога
је у Савез учлањено нешто преко 10.000 лица
у 70 већих и 180 мањих организација. Савез
обухвата и 13 спортских организација, 85 ку
лтурно-просветних клубова, 10 балетских и 5
позоришних група, као и пет предузећа у ко
јима се не врши професионална рехабилита
ција, већ се послује као и у осталим предузе
ћима. У свим органима Савеза запослено је
89 службеника поред 108 хонорарних инст
руктора за спорт и културно-просветни рад.
Према подацима председника пољског Саве
за Романа Петрикијевича у разним предузе
ћима запослено је преко 4.000 глувих, а најве
ћи проблем су глуви на селу због слабе пове
заности сањима.

Учесници конференције су присуствовали је
дној приредби глувих у Варшави, чији их је
програм импресионирао, нарочито прикази
вање познатих драмских комада (Сан летње
ноћи) и једне комедије. На тој приредби гости
су дошли први пут у контакт са остварењима
у просветно-културном раду глувих Пољске.
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Одржавају се такође разни течајеви, од анал
фабетских до образовних, као и технчки кру
жоци и др.Што се тиче спортске делатности,
она је такође на висини, ради се систематски,
иако спорт међу глувима у Пољској није ма
сован. Ипак, импонују повољни услови који
постоје у школама за глуву децу, где је спорт
саставнидео образовања.

Између осталих задатакаСавеза глувихПољ
ске, вредно је поменути бригу о младим глу
вим радницима. У већим местима остварени
су домови културе, који имају и интернате са
кухињама. У тим домовима млади радници
остају извесно време, док не среде своја лич
напитања, а услуге у домуплаћају дополови
не својемесечнеплате.

ДелегатиСФГ су обишли јошнекаместа Вр
оцлав, Катовице, Краков и Бјелско где је рад
се глувима углавном сличан као и у Варшави.
УВроцлаву су посетили једну велику устано
ву за професионалну рехабилитацију инва
лида, где ради и већа група глувих. У овој ус
танови 650 лица уче десет разних заната. За
оспособљавање имају довољан број струч
них инструктора за сваку категорију нинва
лидитета. У Бјелском постоји текстилна фаб
рика у којој ради 80 глувих радника који има
ју свој властити интернат у оквиру фабрике.
Друштвени рад се налази под патронатом фа
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брике, која из својих средставафинансира из
датке за друштвене потребе глувих. Глуви у
њој не раде у групама већ на разнимместима,
што знатно допринос њиховом бољем конта
кту са осталим радницима. Плате су по учин
ку, крећу се од 1.100 до 1.500 злота, и од сво
јих прихода глувиплаћају за смештај и исхра
ну.

У Пољској има довољ н број школа за глуву
децу, у свим већим местима, а налазе се под
управом државе. Настава се одвија оралном
методом и оне располажу довољним бројем
савремених средстава за наставу. Школа у
Варшави има 360 ученика са 80 наставника и
особља. За време рата била је потпуно униш
тена, и сада јој је враћен првобитни изглед.
Поседује приличан простор за спортски и за
бавни живот. Завод има и велику цвећарницу
у којој раде ученици. До ове школе налази се
посебна школа за наглуву децу. Школе имају
и радионицу за професионално оспособља
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Вукотић приликом посете Аушвицу

вање. Од заната су заступљени, кројачки, об
ућарски и штампарски. Сличан начин орга
низације школа је и другим местима која смо
посетили. Директор завода у Варшави Леон
Костенцки био је врло предусретљив и посе
бно се интересовао за рад наших установа и
школа за глуву децу.

Пред крај боравка у Пољској посетили смо
концентрациони логор Освјенцим (Аушвиц).
Логор је претворен у велики музеј, где се на
веома документаран и сликовит начинизносе
зверства нацистичких окупатора и велика тр
агедија људи који су на разне садистичке на
чине билиуништаваниу томлогору.

У сусрету са многобројним глувим пријате
љима и њиховим сарадницима испољавале
су се на свакомкораку симпатије којеПољаци
гаје према нашој земљи. Са овог пута понели
смо много лепих утисака, које, међутим, није
могуће све описати .

-
-

-

-
-

-

”

Седница Бироа СФГ у Паризу

У
новој палати Унеска у Паризу, од 14.
до 17. априла 1959. године одржана је
седница Бироа СФГ на којој су учес

твовали председник Вукотић, потпредседни
ци Јерала, Сутјагин и Плум, генерални сек
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ретар дрМагарото и члановиБироаЛаво,Хе
рдтнер,Марокин иПетрикјевич. Изостали су
потпредседник Нигам и члан Чин Чен. Сед
ници је кратко времеприсуствовао иВиторио
Веронезе, генерални директорУнеска, који је
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Вукотић са ч маланови Бироа СФГ пред новом палатом Унеска
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изразио своје задовољство због одржавања
седнице Бироа у њиховој палати и пожелео
успешанрадСветскојфедерацији глувих.Се
дници су такође присуствовалиидва члана из
Одељења Унеска за везе са невладиним орга
низацијама.

На седници се расправљало о извештајима
председника и генералног секретара о раду
СФГ за протекли период, затим о извештају
са Конгреса у Манчестеру и регионалне кон
ференције у Варшави. Саслушани су и изве
штаји о сарадњиСФГ са невладиним органи
зацијама и осталим специјализованим аген
цијама Уједињених нација. Са задовољством
је примљено обавештење о додели консулта
тивног статуса Светској федерацији глувих
од странеУнеска и Економско-социјалног са
вета УН. У достадашњем раду Светске феде
рације глувих запажена је активност на ши
рем подручју сарадње са многим заинтересо
ваним установама и појединцима, која је дала
позитивне резултате.

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

У чланство СФГ примљене су националне
организацијеУкрајине, Белорусије, Аргенти
не и ЈужнеКореје, док је пријем организације
Источне Немачке одложен за извесно време.
У то време, СФГ је у свом саставу имала 36
редовнихчланова.

Такође је примљен извештај за светски ко
нгрес и усвојена коначна класификација тема
које ће бити на њему бити разматране. По
свим показатељима, владало је велико инте
ресовање за овај крупни међународни дога
ђај, нарочито међу стручним круговима за
Научну секцијуСФГ.

Након усвајања извештаја о одржавању Ме
ђународног дана глувих у 1958. години, усво
јен је план и програм са новим плакатом за
обележавањеовог датума у 1959. одини.
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Вукотић на јубилеју угарског авеза глувихб С

П
о налогу Бироа Светске федерације
глувихДрагољубВукотић је од 10. до
14. јула 1959. године учествовао на

прослави 25-тогодишњице и Конгресу Саве
за глувих Бугарске. На ову манифестацију
дошли су глуви из свих крајева Бугарске, као
и гости из СССР-а, Кине, Пољске, Чешке и
Источне Немачке. Програм боравка омогу
ћио је гостима да се упознају са радомСавеза
глувихБугарске.

На Конгресу, који је трајао три дана, било је
присутно 200 делегата који су дискутовали о
раду Савеза. Из извештаја се могло видети да
је он имао 1656 регистрованих чланова од
приближно 5.000 глувих, колико их је у то
време било у Бугарској. Приказани су врло
успешнии интензивни резултати рада на кул
турно-просветном, привредном, социјалном
и спортскомплану.Последњег данаКонгреса
донета је резолуција о будућим задацима и
изабран нови Централни савет на челу са ду
гогодишњим председником Марчом Радуло
вим.
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После Конгреса приређена је свечана акаде
мија посвећена прослави 25-тогодишњице
бугарскогСавеза глувих.На академији су, по
ред Вукотића, говорили представници међу
народних организација и чланови бугарских
државних органа. Председник Марчо Раду
лов у свом говоруизнео је историјат стварања
бугарског Савеза глувих, његову борбу за ре
шавање проблема глувих у предратно време,
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као и тадашње напоре који се улажу у том
пр вцу.

За стране делегације организован је обиман
програмпосете установама за просветну рех
абилитацију глувих. Софијска школа за глу
ве, која је у то време бројала око 400 ученика,
важила је за најзначајнију установу за глуве у
Бугарској, поред још три школе у Пловдиву,
Варни и Ораховици. У Бугарској је превази
ђен проблемшколовања глуве деце, јер су по
стојећи капацитети сасвим довољни да пру
же врло добре услове за систематски рад на
образовању глувих.

Установе за професионалну рехабилитацију
су биле под руководством Министарства зд
равља и социјалног старања. Намењене су
првенствено за лица са физичким недоста
цима, а у исте су се, поред осталих категори
ја, убрајали и глуви. Савез глувих Бугарске је
располагао својим предузећима Тихи Труд
која је недавно пре тога основао. У њима се
није вршила искључиво рехабилитација, већ
су се и пружале услуге и производило. При
ходи су припадали Савезу за остварење ње
гових циљева на друштвеном сектору рада.
Тако је, примера ради, у Софији Савез имао
штампарију, картонажу, механичарску, кро
јачку радионицу, затим радионицу за израду
разних играчака, као и грађевинско-столар
ску услужну радионицу. У њима је било за
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послено 362 члана Савеза, поред извесног
броја чујућих лица. Радионице су имале врло
добре могућности и своје производе су успе
шнопласиралена тржишту.

Многобројни контакти са члановима, функ
ционерима и наставницима школа за глуву
децу били су врло срдачни, и у непосредном
разговору са њима пружена им је могућно
сти да се још боље упознају са стремљењима
у Бугарској. Размена искустава и информа
ција корисна је била свима. Пошто су посто
јале објективне могућности за развој и соли
дна материјална база, за очекивати је да ће
успеси у раду за глуве бити још већи од дота
дашњих.

Домаћини су се много трудили да боравак го
стима учине што пријатнијим и лепшим, што
треба посебно подвући. И поред тога што је
програм био богат и разноврстан, сви су се
пријатно осећали, јер Софија је леп град са
бројним парковима, многим знаменитости
маи свимусловима за пријатан боравак.
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Вукотић предаје поклон председнику Марчу Радулову

Вукотић са члановима Савеза глувих Бугарске
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III светски
конгрес
глувих

у Висбадену

Трећи светски конгрес глувих је одр
жан уВисбадену, Немачка, у великој
дворани Рајна-Мајна од 22. до 26. ав
густа 1959. године. Председник Са
веза глувих НемачкеМакс Хердтнер
поздравио је, у име Организационог
комитета, преко 800 делегата и го
стију из 44 државаипожелеоимдо
бродошлицу. Захвалио се председни
ку Републике др Теодору Хојсу на по
кровитељству Конгреса. Председ
ник Светске федерације глувих Дра
гољуб Вукотић је у свом обраћању
делегатима и гостима, између ос
талог, рекао: “Ми долазимо из раз
личитих делова света, јединстве
ни, са циљем да се глувима наше и
будућих генерација олакша инте
грација уживоти средину оних који
чују. На Другом светском конгресу у
Загребу, доминирала је парола: омо
гућити глувима пуну рехабилита
цију! Сада идемо даље, и уверен сам
даћете се сложитисамном, да пое
нта Трећег светског конгреса буде:
учимо се за равноправну интегра

цију глувих у нормалну средину!”
Као и други велики социјални проб
леми, и наш се може решавати нај
успешније путем што потпуније
међународне сарадње, изменом ис
куства и давањем помоћи економ
ски развијених земаља оним којетај
степен развитка нису оствариле.
Ја сам дубоко уверен да ћемо на овом
Конгресу са пуно успеха разрадити
конкретне форме нашег будућег ра
да уз сарадњу присутних експерата
који ће почивати на принципима
људског хуманизма и другим племе
нитим начелима прокламованом
човечанству Повељом Уједињених
нација“.
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И
звештај о раду Светске федерације
глувих, под насловом Проблеми гл
увих и дело СФГ” поднео је генерал

ни секретар др Магарото, а на знаковном је
зику преносио Вукотић. Изнет је радФедера
ције од конгреса у Загребу, дотичући рад
научних комисија које су допринеле да се нај
пре створи универзална дефиниција глувоће,
па класификација глувих по остацима слуха.
Др Магарото је говорио о свим варијацијама
путева којима се глуви рехабилитују у живо
ту и друштву. Даље је изнео да је на побољ
шању третмана глувих у појединим земљама
већмного урађено, али да још увек имамного
да се уради у земљама са заосталим економс
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Драгољуб Вукотић отвара конгресIII
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ким развојем. Изразио је наду да ће, уз помоћ
научних секција, овај програм бити постав
љен на научној основи. За свој досадашњи
рад, СФГ је добила признање од Уједињених
нација и статус Б у Унеску и светској органи
зацији која се бави заштитом интереса особа
са инвалидитетом, будући да је њен рад бази
ран на принципима заштите човека, који про
кламују УН. Завршавајући говор нагласио је
да ће овај Конгрес означити трећу фазу у раз
воју СФГ и да ће имати далекосежне после
дицепоњенубудућност.

На пленарним седницама комисија поднет је
велики број реферата о којима је вођена дис
кусија. У овој монографији изнећемо само
некенајважније закључке тих комисија:

тражи у својим
закључцима да се продубе и усаврше методе
за испитивање узрока глувоће, како би сешто
успешније могао развити рад на превентиви
глувоће. У међуконгресним периодима треба
да, при седиштуСФГуРиму, ради једна стал
на комисија која би се на основу претходно
сакупљених статистичких података из чита
вог света, по уједначеном обрасцу континуи
рано бавила испитивањем глувоће, њених уз

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

Медицинска комисија ла је

рока, метода превенције и лечења, односно
њеног отклањања.

, на којој је поднето се
дам реферата, тражи да се у свим земља
ма света оснивају течајеви за упућивање ро
дитеља глуве деце како ће да раде са својом
децом код куће (тзв. ). Тежиште
васпитног рада са глувом децом треба да се
све више пребацује из интерната и завода у
породицу. На тај начин би се, по мишљењу
комисије, знатно умањиле тешкоће с којима
се иначе неминовно сусрећу апсолвентишко
ла за глуве приликомнапуштањашколе по за
вршеном школовању и одласка у самостални
живот.Уродитељскомдому,међуљудимано
рмалног слуха и говора, глува деца ће се мно
го лакше и много боље у емоционалном и со
цијалном смислу прилагодити средини у ко
јој иначеипосле треба даживе.

обрађивала је углавном два проблема: пр
илог унификације геста и унификација наци
оналних и регионалних гестова. Забележила
је, додуше, известан напредак у раду на овом
задатку тј. стварању јединственог међунаро
дног система знакова за међународно спора

Педагошка комисија

Комисија за унификацију знаковног јези
ка

-

home training

ла је -
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-

зумевање глувих, али дефинитивно није пос
тигла никакве коначне резултате, То је и разу
мљиво, јер је изузетно тешко било свести на
заједнички именилац сво богатство и разно
лико шаренило знакова који се у појединим
земљама употребљавају за истоветне појмо
ве. Комисија је изразила наду да ће до наред
ног Конгреса успети да изађе са предлогом за
одобрење унифицираног система знакова ос
новних појмова који се најчешће употребља
вају у говору.

је имала само четири теме којима је обух
ваћен проблем избора позива и запослења
глувих. Ова комисија је тек на овом Конгресу
основана.

је
радила под руководством Вукотића и др Су
лејмана Машовића. У овој комисији поднети
су следећи реферати: Р. Петрикјевич - Закон
ски положај глувих, В. Лазанос - Положај
глувих у грчком кривичном законику, Д. Ву
котић - Упоредно законодавство у корист глу
вих, С. Лаво - Положај глувих у Француској
после Загребачког конгреса, Д. Дик - Соција
лно прилагођавање глувих ињегове тешкоће,
В, Јерала - Неписменост међу глувима у Ита
лији и другим развијеним земљама. После
реферата су утврђене позиције за будући рад
ове комисије иизвршенизборновихчланова.

-
-

-

-
-

-
-

-
-

Комисија за избор позива и рехабилитаци
ју

Комисија за социјалну рехабилитацију
-

-

-
-

-

-

Делегати и гости на конгресуIII

Уметничкакомисија тражи да се ушко
лама за глуве обезбеди много више места за
уметничко васпитање и да му се поклони ви
шепажњенего досад. Разуме се, реч је о лико
вном васпитању. Треба омогућити пун разви
так изразитим ликовним талентима међу глу
вом децом и омладином, али, исто тако, иши
року примену уметничког васпитања у цело
купном систему васпитања глувих. Наиме,
развијање смисла за уметност и љубави пре
ма њој, у знатној већој мери брише границе
између глувих и њихове околине, него што су
то кадра да учинемнога друга настојања.

Последњег дана рада пленарног заседања пр
очитна је РезолуцијаКонгреса, која је достав
љена свим владама земаља чланица СФГ, као
препорука за побољшање и унапређење ста
ња глувихуњиховој земљи.

После говора делегата који су желели да поз
драве Конгрес, председник Вукотић је, зак
ључујући светски конгрес, у свом говору
поред осталог рекао:

ла је -

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-

III
“Мислим да је главни

захтев који је поставио конгрес пред УН,
његове агенције, владе и организација глувих,
а пре свега пред СФГ: глувим у неразвијеним
земљама мора се много брже и више помоћи.
Читава су подручја безшкола за глуве, ашта
је глув човек ако не добије писменост, која
њему значи и говор и слух, и везу са живим
светом. Друга идеја која је победила у свим

III

Председништво Светске федерације глувих у Висбадену:
са лева на десно: Др Вилијамс (САД), Нигам Индија , Плум ( ),
Данска, Хердтнер (Немачка), Вукотић Југославија , Јерала (Италија ,
Сутјагин (СССР , Др Шмал (Немачка , проф. Фјори-Рати (Италија ,
проф. Баена (Шпанија

( ) Plum
( ) )

) ) )
).
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радовима и говорима: глуви се мора адапти
рати у нормалну средину и нормалниживот.
Изолација је дискриминација. Наш једини из
лаз у свет је кроз та врата. Сви смо дужни
да помогнемо тај процес укидања заблуде у
јавности и јачања способности глувих да
снажно и равномерно уђу у свет оних који
чују, јерто је ињихов свет. Том циљу мора да
служе и школе и радионице и да доживе ду
боку реформу коју намеће развитак науке и
технике нашег доба.

-

-

-

”

Занимљиво је да је за овај Конгрес владало
велико интересовање у Југославији. И мада
групно путовање није било организовано,
број заинтересованих је био толики да је Са
вез глувих Југославије тражио специјални
вагон од 100 седишта за делегате и туристе.
Рачуна се да је, после Немаца, југословенска
група била најбројнија на конгресу, после
ње Италија итд. Поред тога, на отварању
Конгреса учествовали су и чланови Култур
но уметничког друштва “Радивој Поповић”
из Београда и соло пантомимичар Златко
Омербеговићиз Загреба.

-

III

-

Вукотић једногласно
изабран за председника

Пре почетка Конгреса, тачније 21. августа,
одржано је Пето редовно заседање Генералне

скупштине Светске федерације глувих. На
дневном реду седнице, поред извештаја Би
роа, финансијског стања СФГ, положај глу
вих у разним земљама чланицама, налазио се
и избор председника, генералног секретара,
четири потпредседника и чланова Бироа за
наредни период. Скупштина је, без истицања
противкандидата, једногласно за председни
ка изабралаДрагољубаВукотића, а за генера
лног секретара др Чезара Магарота. За пот
председнике су тајним гласањем изабрани
Оле Мунк Плум (Данска), Виторио Јерала
(Италија), Банс Нигам (Индија) и Роман Пе
трикјевич (Пољска). Док су за члановеБироа,
такође тајним гласањем, изабрани Сузан Ла
во (Француска), Павел Сутјагин (СССР), Ху
ан Марокин (Шпанија), Пјер Горман (Аус
тралија) иМаксХ рдтнер (Немачка).

За организацију наредног Конгреса кандида
туру су поднеле Шведска, Финска и Турска.
Највише гласова добио је Истанбул, те је до
нета одлука да се наредни Конгрес тамо одр
жи. Делегати из Шведске и Финске су затра
жили да се гласање понови, јер би у том слу
чају одустали од канидатура. Тај предлог није
усвојен. Иначе одлука о месту одржавања
следећегКонгреса требала је бити дефинити
вна тек уколико Удружење глувих Турске ис
пуни потребне услове за његову организаци
ју. БироСФГмогао је да анулира ову одлуку, с
тимштоби тадаСтокхолмбиодомаћин.

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

е

Седница Бироа СФГ у Женеви

Б
ироСветскефедерације глувих одржао
је своју редовну седницу у Женеви од
3. до 5. марта 1960. године, којој су

присуствовали Д. Вукотић, др Ч. Магарото,
ОлеМ.Плум,В Јерала, Р.Петрикјевич,П.Су
тјагин, С. Лаво, Х. Марокин и П. Горман. Се
дници је повремено присуствовао и Морис
Мило, представник Европског центра Уједи
њених нација и др Жан Де Рејне, председник
Романског удружења за помоћ глувима из Ло
зане.

На седници је разматран програм рада Феде
рације за 1960/61. годину и буџет који је усво

-
-

-

-

-
-

јен са извесним променама, уз истакнуту те
жњу за проширењем делатности СФГ акти
вирањем већег броја стручњака у формира
ним комисијама, које ће имати услове да сис
тематски обрађују поверене им проблеме.

, учињен је такође значајан корак. Форми
рана је комисија која ће простудирати досада
шње прописе СФГ (Статут и остале правил
нике).

Сви чланови Бироа били су јединствени у
ставу да се националне организације и уста

-
-
-
-

-

СтварањемИнформативног центра и веће
библиотеке при Секретаријату СФГ у Ри
му

-
-
-
-

нове глувих више ангажују за своје потребе
преко одговарајућих државних органа својих
земаља, и да ступе у контакт са својим нацио
налним комисијама при Унеску, Међународ
ној организацији рада и др. како би се прили
ком заседања поменутих међународних орга
низација пружила помоћ Федерацији преко
националних делегација у чијем раду оне уч
ествују. То је нарочито истакао и Морис Ми
ло, представник Европског центра УН, гово
рећи да је то једини пут којим би СФГ, обзи
ром на привилегију коју јој даје консултатив
ни статус, могла добити извесну материјалну
помоћ за остварење својих задатака на међу
народномплану.

Донета је одлука да се започне са прикупља-
њем статистичких података о глувима у све
ту, броју школских установа и других инсти
туција. То ће се спроводити преко национал
них организација чланица и путем давања
препорука државним органима у појединим
земљама. Препорука за помоћ при оснивању

, један је од значајних аката овог
заседања. Одлучено је да се Индијској орга
низацији глувих додели помоћ у износу од
1.000 долара за оснивање штампарије за ос
пособљавање глувих. Планирано је да се сле
деће године у Риму организује прослава 10-
тогодишњице оснивања Светске федерације
глувих, и томприликомодрже састанцинауч
них комисија за проучавање појединих проб
лема глувих.

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-

Фонда за помоћ глувима у неразвијеним
земљама

-

-
-

-
-

Указано је, такође, на потребу даФедерација,
преко Унеска, предложи владама земаља Аф
рике, Азије и Јужне Америке оснивање пот
ребног, у крајњем случају минималног броја
школа за глуву децу, јер у многим земљама
тог подручја света такве школе нису посто
јале, тако да је ситуација веома критична.

Одржавање следећег Светског конгреса глу
вих у Истанбулу још увек није било дефини
сано. Oдлучено je да се коначна одлука дон
есе на наредном састанку Бироа СФГ након
разматрања потребних услова за организаци
ју.

Поједини чланови Бироа су у свом излагању
истакли жељу за појачаном активношћу Фе
дерације. Нарочито је значајно било излага
ње Хуана Марокина о тешкој ситуацији у Ју
жној Америци. Он је поменуо и демонстра
ције глувих у Колумбији, на којима је испо
љено незадовољство због поступака тамош
њих власти у погледуњихових права и одузи
мања њиховог дома за употребу у друге свр
хе.

Овај састанак Бироа био је врло успешан и
имао је радни карактер. На њему је нарочито
импоновало јединство гледишта у многим
питањима која су од значаја, што се може
окарактерисати као допринос ка даљем јача
њуСветске федерације глувих уњеним напо
рима ка остваривањупостављених задатака.

-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Делегација Светске федерације глувих код
генералног директора Унеска Веронезеа

У
НЕСКО је у Паризу, од 30. маја до 2.
јуна 1960. године организовао конфе
ренцију на којој су учествовали пред

ставници близу 140 међународних невлади
них организација. На конференцији су ис
пред СФГ учествовали Драгољуб Вукотић и
дрЧезареМагарото.

Циљ ове конференције углавном се сводио на
то да се размотри досадашњи рад Извршног
одбора Бироа међународних организација,
које имају консултативни статус при Унеску

-
-
-
-

и да се међународне организације чланице
информишу о извесним питањима процеду
ралне природе у односу на сарадњу са овом
организацијомУН, али и добијање помоћи за
поједине акције које су од значаја за научне,
културне и просветне задатке на међународ
ном плану. Поред тога, поднет је реферат
“Човек сутрашњице, научник и хуманиста”
који је топло примљен од стране учесника ко
нференције. Затим је изабран нови Извршни
одбор и донете резолуције за наредни период
рада

-

-

-

.
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У то време, број организација са консултати
вним статусом типа “А” при УНЕСК био
је врло мали, док је највећи број имао статус
типа “Б”. Остале организације биле су уписа
не у регистар на одређено време, док се не ст
воре услови зањихов прелазак у виши статус.
Светска федерација глувих је била у првој
групи, са статусом“А”.

-
O-у

-
-

За време боравка уПаризу, делегација СФГ је
била примљена код генералног директора
УНЕСК Веронезеа, коме је изложила ак
туелне проблемеФедерације и упознала га са
својом досадашњом активношћу. Делегација
је, такође, посетила шефове појединих служ
би УНЕСК а, које је заинтересовала за про
блеме глувих у свету везане за просветну ре
хабилитацију.

O-a -

-
О- -

-

Вукотић на ордијском конгресу глувихIX н

О
д1905. године традиција је да се сваке
четврте или пете године одржава
Нордијски конгрес глувих, и то неиз

менично у главним градовима Шведске, Фи
нске, Данске и Норвешке. конгрес је одр
жан у Копенхагену, од 8. до 12. августа 1960.
одине.

На Конгресу је, поред 600 делегата и посма
трача из ове четири скандинавске земље, као
и глувих са Исланда и Гренланда, присуство
вао и председникСФГДрагољубВукотић, по
налогуБироаСФГ.

Конгрес је заседао у згради данског Парла
мента, ињему је првог дана присуствовао по
кровитељ овог скупа принц Кнуд, брат данс
ког краља Фредерика. Изузимајући велики
број наставника за глуве, социјалних радни
ка, психолога, лекара и других, на Конгрес су
дошли и представници Министарства соци
јалне политике и осталих органа власти Дан
ске

Главне темеКонгреса биле су:

1.Школовање глувих,
2. Запошљавање,
3. Свакодневни проблеми глувих и њихови
друштвени домови и

4.Психолошкапроблематика глувих.

Свака од тема била је пропраћена корефера
том. Евидентно је да је при том свака тема вр
ло пажљиво обрађивана, уз дискусију која је
указивала на појаве или проблеме у свакој од
четири земаља. Одлучено је да се донети зак
ључци пошаљу одговарајућим државним ор

-
-

IX -

-

-

-
-
-

-

-
-

.

-
-

-
-

г

ганимаиустановама радиупознавања.

Значајно је то што је овај Конгрес, који је
иначе био изврсно организован, успео да оку
пио велики број стручњака који се баве проб
лемима глувих са различитих аспеката. Они
су дали један заједнички реферат и учество
вали у дискусији. Иначе, ови стручњаци су
већ дуги низ година сарађивали са организа
цијама глувих ових земаља, помажујући им
при решавању њихових проблема. То је доп
ринело даљем усавршавању постојећих сис
тема и метода рада и пружању све већег броја
олакшица глувимљудимау тим земљама.

Поздрављајући Конгрес, у име Светске феде
рације глувих и Савеза глувих Југославије,
Вукотић је уједно изразио и жеље глувих ос
талих земаља да узму учешћа у разменииску
става и сарадњи по појединим актуелним пи
тањима,што је примљено са одобравањем.

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

Вукотић поздавља делегате и госте
Нордијског конгреса

Посета Финској
домаћину ветских игара глувихIX с

П
осле Конгреса у Копенхагену, Вуко
тић је наставио свој пут у Финску
земљу домаћина предстојећих св

етских игара глувих. У свом извештају изнео
је доста интересантних података о земљи са
неколико хиљада језера, која по својој ориги
налности и природним лепотама има посеб
ну драж за посетиоца. Посебно се одушевио
купањем у сауни, која је по њему представ
љала праву новост у погледу оригиналности
и начину купања. Овом приликом ћемо се ви
ше позабавити положајем глувих у Финској
тог времена, који данас служи за пример свим
владама света како држава треба да се односи
према једној категорији својих грађана.

-
-

IX -

-
-

-

-

“Удружење глувих Финске постоји преко 50
година и оно је врло значајан фактор у реша
вању проблематике глувих у заједници са мн
огим добротворним установама и органима
државне управе. Удружење има око 1500 чл
анова од укупног броја од преко 4.000 члано
ва, док спортско удружење има око 1.000 чл
анова.Школовање глуве деце је обавезно и са
да је у школама обухваћено преко 500 деце
школске доби. У једној од тих школа предаје
се на шведском, а у остале четири на финс
ком језику. Настава се у једној школи изводи
комбинованом методом ручним алфабетом
и знаковима. Предвиђа се проширење обавез
ног школовања од 8 на 10 година, како би се
омогућило успешније савлађивање школског
градива. Уз школе постоји и много дечјих вр
тића.Школарина се не плаћа и држава је не
посредно заинтересована за обавезношколо
вање глуве деце. Постоје и друге установе
као што суШкола за професионално оспосо
бљавање глувих у Турку Або, Пољопривредна
мешовиташкола уМаунтсали, а уПиексама
ки Домаћичко-сточарска школа зажене. Све
школе и установе су у државним рукама и
оне оспособљавају, према свом карактеру, за
различита занимања у привреди (дрварско-
прерађивачкој, пољопривреди и сточарст
ву).

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

Глуви у Финској имају знатне олакшице, као
на пример, заједнички третман са инвалиди
ма. Имају додатак на плату који се креће око
81.000финскихмарака годишње, поредтога,
у јавном саобраћају (трамвај, аутобус) ужи
вају попуст од 50%, као и за све посете биос
копима. Такве олакшице користи око 70% од
укупног броја глувих Финске. Они добијају и
дозволу за вожњу моторних возила, издато
је око 500 дозвола, док свега 40 50 глувих им
ају своја возила. Глуви су такође ослобођени
таксе за држање домаћих животиња, а по
редтога од идуће године неће плаћати прет
плату за телевизоре. Највећи број глувих ра
ди по предузећима. Њихов друштвени рад је
врло активан и одвија се по клубовима којих
има у свим већимместима.

Што се тиче старијих чланова, засад је ре
шено питањежена отварањем посебног до
ма, док су мушкарци смештени у редовне до
мове. Социјални и други проблеми не предс
тављајутешкоће.

Рад спортског удружења Финске такође је
врло успешан. Удружење има 17 клубова у
разнимместима и прима дотацију од спорт
ске кладионице у висини од 300.000 финских
марака, поред повремене помоћи других спо
ртских форума. Од спортова највише се уп
ражњава смучање, затим, атлетика, гимна
стика, кошарка, стрељаштво и стони те
нис.

И поред извесних специфичности, у Финској
је решавање проблема глувих солидно поста
вљено и оно се одвија по одређеном систему
захваљујући широком интересовању које за
топостоји у ангажовањумногихфактора.

-

-
-

- -

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
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Стокхолм уместо Истанбула
домаћин ветског конгресаIV с

У
Паризу је, 17. и 18. марта 1961. годи
не, у палати Унеска одржан састанак
БироаСветске федерације глувих, ко

ме је поред чланова Бироа присуствовао и
проф. Пјер Олерон. Састанак је био посве
ћен, углавном, текућимпитањима, између ос
талог раду комисија Научне секције СФГ,
припремама за следећи светски конгрес глу
вих, итд.

Пошто комисије Научне секције нису у цели
ни испуниле очекивања која су у њих пола
гана, а због спољних фактора који су на то
утицали, донета је одлука да се изради пред
лог о реорганизацији Научне секције, која је
убудуће требала да се зове

. Одлу
чено је да она добије своја правила за рад, ау
тономију и руководство које ће сама бирати
из редова стручњака. То је био крупан корак
напред у погледу окупљања стручњака да ак
тивније сарађују у оквирима Светске феде
рације глувих, што дотад није био случај, јер
сама организација није била томе прилагође
на.

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

Конференција ст
ручњака за рехабилитацију глувих

-

Предвиђено је да се следећи састанак Научне
секције одржи у другој половини септембра,
када је требало донети и коначну одлуку о
њеној реорганизацији. Одлучено је, такође,
да се у то време одржи и заједнички састанак
Бироа СФГ и руководилаца националних ор
ганизација глувих, на коме је требало да се са
становишта ширих аспеката размотри пита
ње сарадње ових организација са Светском
федерацијом глувих.

Том приликом је донета одлука да се свет
ски конгрес глувих одржи у Стокхолму,Шве
дска, јер Турска национална федерација није
испунила све потребне услове за организова
ње једног таквогмеђународног скупа.

Остале одлуке, донете на том састанку, углав
ном су се односиле на активизирање рада Св
етске федерације глувих у афричким земља
ма и Латинској Америци, којима се до ад
није поклањаланарочита пажња.

-

-

IV -
-

-

-
-
-
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XII састанак Бироа СФГ

Б
ироСветскефедерације глувих одржао
је своју седницу 23 - 24. септембра
1961. године у Риму, Италија, у оквиру

прославе 10-тогодишњице постојања СФГ.
Том приликом је одржана и конференција са
представницима националних организација
глувих.

Донета је одлука да се приступи организова
њу конференција са представницима влада,
институција и осталих установа са подручја
Азије, Африке и ЈужнеАмерике, ради давања
иницијативе за отварање школа за глуву децу
и установа за рехабилитацију глувих, с обзи
ром да велика већина тих подручја нема
таквихустанова.

XII

-

-

Биро је саслушао извештај о припремама за
следећи светски конгрес, који је требао да
се одржи јула 1963. године у Стокхолму и
констатовао да се припреме одвијају по пла
ну. Пре Конгреса ће се у Данској, о трошку
данске владе и организације глувих, органи
зовати специјални семинар за функционере
глувих из Азије и Африке, након чега ће они
присуствовати Конгресу у Стокхолму. Избор
лица за тај семинар биће извршен по посеб
ном, већ утврђеномкритеријуму.

Уочена је велика потреба да се националне
организације глувих активирају у својим кон
тактима са националним комисијама Унеска,
не би ли тиме СФГ стекла подршку у својим

IV

-

-

-

-

напорима да од ова агенције УН добије прог
рам помоћи за отварање новихшкола за глуве
у неразвијеним земљама, као и упућивање
експерата за рехабилитацију у те земље.

Сумирани су резултати одржавања Међуна
родног дана глувих, који је постао традиција
а и нужна потреба да се и убудуће редовно
одржава. Биро СФГ са задовољством је кон
статовао корисност која је произишла из ове
манифестације у читавомсвету.

За потребеИндијске федерације глувих наба
вљена је, посредством италијанске организа
ције глувих, комплетна штампарија која ће

-

-

-

-
-

служити за рехабилитацију глувих те земље.
Светска федерација глувих ускоро је требала
да отвори свој Информативни центар, који би
био од огромног значаја за размену искустава
имишљења.

На овом састанку су у чланство Светске фе
дерације глувих примљене организације глу
вих Филипина, Колумбије и Бразила, тако да
се број чланова повећао на 40. Полазећи од
тога, Вукотићу су тад предстојала службена
путовања у те земље на оснивачке регионал
не конференције глувих, као и активности на
пружању помоћи у организовању рада са глу
вимау тим земљама.

-
-

-

-

Међународна конференција о глувоћи

Н
а иницијативу Светске федерације
глувих, у Риму је, у сали Протомоти
ке на Каптолу, одржана од 27. до 30.

септембра 1961. године Међународна конфе
ренција о глувоћи, организована у част 10-то
годишњицерадаСФГ.

Поред чланова Бироа СФГ, представника на
ционалних друштава глувих и експерата, от
варању су присуствовали и јавни радници
Рима на челу са државним представницима.
Свечаност је почела кратким поздравом др
Фортеа, потпредседника општине града Ри
ма, а после њега је министар Ђуи говорио у
име 200 чланова Сената из групе парламен
тараца “Пријатељи глувих”. Затим је у име
СФГ говор одржао председник Вукотић, који
је истакао сврху и традицију ових конферен
ција, подвукао успехе федерације у пређеном
периоду рада и одао признање организатори
ма. Генерални секретар СФГ др Магарото
прочитао је реферат, у коме је изнео сећања
на оснивањеФедерације, њене циљеве и пос
тигнуте резултате. Истакао је више национа
лних организација које су највише допринеле
оснивању и развоју Светске федерације глу
вих,међу којимаиСГ Југославије.

Радни део конференције настављен је у пала
ти Берберини у комисијама: медицинској,
психолошкој, педагошкој, за професионалну
рехабилитацију, социјалној и уметничкој.

-

-
-

-
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-
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-
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После консултација комисија, председник
Вукотић и генерални секретар Магарото по
делили су у име Федерације медаље и дипло
ме националним организацијама глувих, које
су учествовале у оснивању Светске федера
ције глувих 1951. године, и истакле се уњеној
активности, као и појединим функционери
ма. Савез глувих Југославије одликован јеме
ђу првима, а признање је примио делегатМи
рко Зивлаковић. Из бивше Југославије, меда
ље и дипломе за заслуге на пољу глувоће на
међународном пољу добили су Цирил Ситар
из Љубљане и др Сулејман Машовић из Заг
реба.

На конференцији о глувоћи учествовали су
многи стручњаци који су кроз своје реферате
изнели занимљиве тезе које се тичу глувоће и
приступа овој проблематици. Свака од тема
била је пропраћена врло плодном дискуси
јом, па су на крају симпозијума донете препо
руке, међу којима да наредни састанак ове ко
мисије буде посвећен и проблему школа за
родитеље глуве деце, као и начинима ликви
дације аналфабетизма међу глувима у свету,
чиме је усвојен предлог Југословенске деле
гације.

У оквиру конференције, а на иницијативу
Светске федерације глувих и Италијанског
института за Африку, организован је саста
нак са представницима афричких земаља. На
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њему су узели учешће дипломатски предста
вници афричких земаља, акредитовани у Ри
му: Либерије, Сомалије, Сенегала и Јужно
афричке Уније. Састанак је организован са
циљем да се представници афричк х земаља
упознају са циљевима и задацима Светске
федерације глувих и да се дође до информа
ција о стању глувих на том континенту. Како
су били присутни и представникМеђународ
не организације рада и генерални секретар
Италијанског института заАфрику, учесници
су билидетаљније упознатии са питањимаод
ширег интереса
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После краћих излагања и дискусије, предста
вници афричких земаља су упознати са зак
ључцима конференције Научне секције Све
тске федерације глувих, а нарочито са пред
логом да се, у сарадњи са Међународном ор
ганизацијом рада, одржи састанак у једној
афричкој земљи. Од стране Светске федера
ције глувих састанку су присуствовали Дра
гољубВукотић, ЧезареМагарото, Павел Сут
јагиниПјерГорман.
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Вукотић у Демократској републици Немачкој

П
рво путовање у Немачку Демократ
ску Републику представља посебно
интересовање за сваког путника. Ву

котићев пут је планиран од стране Светске
федерације глувих, тако да му се пружила је
динствена прилика да се упозна са радом ин
ституција и школа за глуве и организацијама
глувиху тој земљи.

По Вукотићевим речима, упркос веома теш
ким ратним разарањима, као и тадашњој по
литичкој ситуацији око Берлина, у ДР Нема
чкој су у то време постојале врло добре могу
ћности и услови за школовање и рехабилита
цију глувих лица. То је, у ствари био наставак
система из предратног времена уз извесне из
мене и оријентацијом које су донеле промене
у новој држави. Наравно да су услови много
побољшани отварањем нових установа за со
цијално збрињавање и школа, као и да је ук
лоњен каритативни начин решавања тих про
блема, јер су они постали брига државе као
целине.

Савез глувих Немачке Демократске Републи
ке постоји од 1957. године. При Спортском
удружењу налазила се посебна секција за
глуве спортисте. Савез је имао 15 среских ор
ганизација са око 8.000 чланова од укупно
евидентираних 10.000 глувих, и бавио се ре
шавањем културних, социјалних и друштве
них питања глувих, док је професионално
оспособљавање било у надлежности школа
за глуву децу, односно државних органа. Сис
тем рада у Савезу је био централистички.
Дотацију, коју је примао, распоређивао је на
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среске организације које нису имале других
прихода из локалних извора, изузев чланари
не.

У Лајпцигу, Ерфурту, Вајмару и Источном
Берлину, где је боравио, Вукотић се упознао
са радом среских организација глувих, које
су имале разноврстан програм са врло лепим
драмским остварењима. Клубови су одржа
вали састанке два пута недељно, по утврђе
ном програму. Лепо су били уређени и имали
су све услове за друштвене активности. Мог
ло се запазити да је рад у извесном смислу
био шаблонски, без специфичних обележја
сваког места. Спровођење задатака се кон
тролисало преко органа Савеза, и они су се
дисциплинованоизвршавали.

Посета Музеју за проучавање глувих и Цен
тралној библиотеци у Лајпцигу, која је смеш
тена у згради школе за глуву децу “Самуел
Хајнике” (“ ”), представљала
је посебан доживљај. Ова установа је основа
на још1894. године и редовно је издавала свој

. Она је била скоро сасвим уништена
за време бомбардовања Лајпцига, али је зах
ваљујући великим залагањима њеног управ
никаХербертаХертела ињегових сарадника,
ипак на крају успешно обновљена. У њеним
многим витринама смештени су историјски
предмети из области школовања глувих, као
и остали значајни документи како из обе Не
мачке, тако и из других земаља. Библиотека је
имала око 30.000 књига, листова, часописа
идр. У њој је било ено све што се од
носило на глуве и проучавањењихових проб
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Samuel Hajnike
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часопис

сакупљ

лема са разних аспеката. Вукотић је видео по
слератна издања и лист “Наш глас”. Све је то,
као и остало, било класификовано и пажљиво
смештено у рафове, тако да се имао преглед
свихиздањао глувимау свету.

У ДР Немачкој је постојало осам школа за
глуву децу. Оне су углавном биле интернат
ског типа и мешовите по свом саставу. Шко
ловање траје 10 година, а било је у плану да се
продужи за још две године, како би ученици
потпуније савладали све предмете. Настава
се одвијала искључиво по оралној методи ко
ја почиње да се примењује већ у дечјим врти
ћима који примају децу од четврте године
старости. Наставни кадар је био веома под
млађен, пошто су многи наставници отишли
из школа или пребегли у Западну Немачку.
Великашкола уЛајпцигу свакако је важила за
центар који врши утицај на осталешколе које
се налазе у Источном Берлину, Ерфурту, Дре
здену, Халеу, Еберсвалду, Халберштату и Ги
строву. У свим тим школама било је 1.500
ученика. Школе су у свом саставу имале по
литехничке радионице које су биле опремље
не потребним машинама и алатом. После по
литехничког образовања, оспособљавање се
спроводило и у посебним радионицама. Уг
лавном су били заступљени класични занати.
Школе су оскудевале у апаратима за акусти
чку наставу, али су зато биле снабдевене свим
потребним уџбеницима, које је издавао и
штампаопосебандржавнииздавачки завод.

Министарство социјалног старања издало је
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извесне прописе о заштити инвалидних и де
фектних лица у којима су обухваћени, поред
осталих категорија, и глуви. Глуви су имали
повластице приликом вожње у јавном саоб
раћају, на кино-представама и сл. као компен
зацију за њихов . Веза између Саве
за и надлежних државних органа је била врло
присна, као и са школама и осталим устано
вама за глуве.

Савез је водио бригу о једној посебној школи
за глуве уХалеу, а то је спортскашкола из које
су изашли многи талентовани глуви спортис
ти, који су учествовали на разним међунаро
дним такмичењима. Школу су водили струч
ни глуви наставници фискултуре, а она је по
ред разних терена имала и свој пливачки ба
зен. Сви глуви, нарочито омладина, интензи
вно су се бавили спортом и у томе су имали
много успеха.

У склопу програма боравка у ДР Немачкој,
организатори су предвидели и посету кон
центрационом логору Бухенвалд, који је да
нас претворен у огромнимузеј са споменици
ма свакој нацији чији су припадници страда
лиу том злогласном здању.

Топли и срдачни пријем, на који је Вукотић
наишао за време четвородневног боравка у
овој земљи, који је превазишао очекивања, у
неку руку је и израз жеље да се неопходна са
радња између Савеза глувих Југославије и
Савеза глувих ДР Немачке убудуће још више
развија.
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Чланови Бироа у Лајпцигу
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Прво заседање Бироа СФГ у СССР

Л
ењинград је, по предлогу Сверуског
удружења глувих (ВОГ), од 7. до 9.
јуна 1962. године био место одржава

ња седнице Бироа Светске федерације глу
вих.

Састанак је био посвеће разматрању текућих
питања, а као најважније на дневном реду би
ле су припреме за следећи светски конгрес
глувих. На састанку Бироа СФГ, поред оста
лог, у чланство Светске федерације глувих
примљена је национална организација Нема
чкеДемократскеРепублике.

“Поново после седам година посетио самСо
вјетски Савез. Пут од Београда до Москве
трајао је возом око 60 сати. На путу од грани
чног прелазаЧоп доМоскве било је лепо пос
матрати како су места кроз која смо прола
зили уређена, сељачке куће по својој споља
шњости уредне, железничке станице некако
дисциплиноване, без јурњаве и гужве, чисте.
Градови као Лавов и Кијев по својој ширини
ипространству делују веома складноиприја
тно.Много парола са позивима за даљњу изг
радњу сажељомда се изградњаубрза.
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У Москви за време краћег задржавања, при
ређен је врло топао дочек: наш стари позна
ник госпођа Цветова, из Министарства соци
јалног старања РСФСР, са осталим функцио
нерима ВОГ-а. Евоцирали смо заједничке ус
помене на светски конгрес глувих у Загребу
и осетио сам да гаје живо сећање на нашу зе
мљу које их веже срдачним пријемом и сим
патијама.
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Чланови Бироа СФГ у шетњи по Москви

Међу глувима Лењинграда

Дом културе глувих у четвороспратној згра
ди поклон Уљанове, Лењинове жене је дру
штвени центар глувих Лењинградске облас
ти. Наш долазак био је раније најављен, па их
се тог дана у дому окупило много чланова.
Дали су у нашу част лепу и садржајну фолк
лорну приредбу која је приказала део њихо
вог рада. У згради је велика библиотека око
10.000 књига, уметничка школа којом руко
води професор Гељман. У посебној просто
рији глуви уче уз музику, плесне игре, кадму
зика стане, светлећи знаци у угловима плафо
на опомињуих са стопилипауза.

Чланови Бироа СФГ примљени су код пред
седника Лењинградског совјета Смирнова,
који нас је упознао са планом рада на пољу
социјалне заштите, развојем града и осталим.
Значајно је истаћи да су се и глуви укљичили
у план својим доприносима, за њихов развој
на културном и друштвеном пољу. Од прихо
да у властитимфабрикама (које представљају
комбинат са разним специјализованим грана
ма) сами покривају издатке за рад организа
ције глувих. Таквих фабрика има у РСФСР
око 70 (израда трикотаже, текстила, кожне га
лантерије, медицинских инструмената, обра
да метала и др.). Све се производи по плану и
пласман готових производа је загарантован.
Сировине се такође добијају по плану, распо
делом. У производњи је уведен такмичарски
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начин рада ко више произведе више добије,
плате се крећу од 70 рубаља па навише. Врло
добро организован кадар професионалних
преводилаца инструктора налази се за глуве
било упроизводномили у друштвеном секто
ру. Таквих лица има око хиљаду. Они су про
шли кроз специјалнешколе или курсеве и сви
помажу да глуви било у раду на производњи
или друштвено забавном животу дођу до
свог изражаја. Упадљиво је да су жене врло
активне и да заузимају веома важне руководе
ће положаје у градовима каошто суМосква и
Лењинград. Оне са много успеха воде своје
организације.

За време наше посете школе су биле затворе
не због ферија. Према информацијама, у РС
ФСРради 150школа за глуву децу до 16 годи
на. Постоје и посебне школе и одељења за
наглуву децу, а индустрија је недавно почела
са серијском производњом индувидуалних
слушних амплификатора.

Стамбени проблеми глувих и њихових поро
дица решавају се и преко оранизације. У ту
сврху ВОГ је у властитој режији почео са
градњом стамбених зграда, две смо посетили
у Москви, оне се налазе уз један нови комби
нат у комраде глуви.

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

Павел Сутјагин и Драгољуб Вукотић

Лењинград, град на Неви, поред Балтичког
мора, пружа диван изглед. Складан и функ
ционалан са урбанистичким концепцијама
савременог града широких улица и булевара
од којих је најзначајнији Невски проспект,
седиште је јаке организације глувих, у неку
руку, ривалке Москви. Користили смо сваки
моменат да град упознамо у интервалима се
дница Бироа СФГ, али то је било премало, јер
поред многих уметничких и историјских зна
менитости требало је да гро свог времена по
светимо глувимаЛењинграда контакту, упо
знавању са радом и осталим што је у вези са
њима. Сви нам прилазе и користе наш зајед
нички начин споразумевања у савлађивању
језичких баријера и контакт је брзо успостав
љен.
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Посета Москви

Пријатно изненађење приредили су нам глу
виМоскве у свом клубу са врло лепом интер
претацијом једног драмског остварења. Доз
нали смо да имају посебан ансамбл, чији су
чланови професионалци, који гостовањем по
СССРомогућава упознавање јавности са глу
вима.

Свој часопис “Живот глувих” ВОГ штампа
месечно у 23.000 примерака. Редакција је по
себна и она се брине о сакупљањуматеријала
иштампањучасописа.

Пријем код Лидије Јанкове, министра соци
јалног старања РСФСР, био је срдачан и про
текао је у упознавању са социјалном делатно
шћу за глувеРСФСР.

Као и дочек, испраћај је био врло срдачан, за
хваљујући заузимањуПавела Сутјагина, пре
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дседника ВОГ-а, и његових сарадника. У Ки
јеву, на станици, сачекали су нас представ
ници организације глувих са председником
Филиноком. Кратак разговор и воз је кренуо
носећи нас са много утисака из Совјетског
Савеза који остају у трајном сећању.“

“Жизњ глувих”, орган Сверуског удружења
глувих, у свом издању за септембар 1962. го
дине објавио је интервју са свим члановима
Бироа СФГ који су били на заседању Бироа у
Лењинграду. На уводном месту је изјава пре
дседника Вукотића, која гласи:

-
-

-

-

-

“Пре свега
хтео бих рећи да сам дубоко импресиониран
својим поновним боравком у СССР-у, срдач
ним и топлим пријемом на који сам наишао
одмах по преласку границе.

Размере стварања и полет изградње у
СССР-у остављају утисак и сведоче о снази
и стваралаштву совјетског народа. Не могу
а да са радошћу не констатујем истински
ентузијазам с којим ваш народ креће напред.

СССР манифестује значајну бригу о глувима
и поклања велику пажњуњиховом раду и кул
тури.

У Лењинграду је одржано редовно заседање
Бироа СФГ посвећено анализи извршеног ра
да и припремама за светски конгрес глувих
уСтокхолму. Тешкоће са којима се сукобљава
СФГ углавном су организационог карактера,
али нису несавладиве. Федерација сматра да
је неопходно да активира свој рад у области
организације, информација, штампе и раз
мене искуства.

Савез глувих Југославије поклања главну па
жњу интеграцији глувих у средину људи нор
мална слуха. Зато се посебан акценат став
ља на културно-просветни рад међу глувима
ињихово професионално оспособљавање. Ре
зултати који су постигнути одраз су бриге о
човеку коју показују органи државне управе и
друштвене организације.”

-
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На конгресу Британског удружења глувих

У
Плимуту, на југозападној обали Енг
леске, од 7. до 17. јула 1962. године
одржан је 35. конгрес Британског уд

ружења глувих БДДА (
) Конгресу је присуствовало око

600 учесника, а Вукотић је био посебно поз
ван да као председник Светске федерације
глувих извести учеснике о циљевима и зада
цима те светске организације на чијем се че
луналази.

По свом казивању, Вукотић је из недовољно
доброг познавања глувих у Великој Брита
нији, имао некакво посебно мишљење о њи
ма, доживљавајући их као уздржане и посло
вично хладне у односу са људима. То је међу
тим већ при првом контакту са њима ишче
зло, тако да је током целог боравка осећао
другарску топлинуи срдачност овихљуди.

Организација Конгреса била је веома добра.
Сваког дана је обрађивана по једна тема која
је била излагана и документована у реферату.
Врло интересантну тему изнео је глувиВелас

-
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Кермик из Единбурга под насловом “Пиони
ри образовања глувих”, коју је подробно је
документовао сакупљеном грађом.

Вукотићево излагање о међународној орга
низацији глувих наишло је на веома добар
пријем, након чега је, како је тамо уобичаје
но, одговарао на многа питања која су му би
ла постављена из области развоја и активно
сти СФГ. Глуви у Великој Британији нису би
ли у неком непосредном контакту са глувима
из других земаља - нарочито европских. На
то је утицала чињеница да се њихов начин
споразумевања дворучна азбука разликује
много од других, као и начин интерпретације
и употребе геста у опхођењу. Вукотић је зак
ључио да се онај који познаје енглески језик
налази у повољнијем положају да конверза
цију олакша и учини је нормалнијом. Посма
трајући дискусију и учествујући у разгово
рима, уочио је да је и њихов начин споразу
мевања врло добар и интересантан, те да се
увек налази оправдање за поједине знаке који
су у употреби.

-
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Рад Британског удружења
без помоћи државе

Британско удружење глувих, чији је предсе
дник у то време био др Гринвеј, важило за ве
ома јаку добровољну организацију. Оно је
обухватало глуве из целе Велике Британије и
веома је интересантно да није примало ника
кву помоћ од државе. Приходе је убирало пу
тем чланарине и разних легата и поклона, на
равно уз активности својих регионалних ор
гана за поједине покрајине. Средства су под
миривала трошкове приређивања “летњих
школа”, курсева, течајева, фестивала, одржа
вања домова за старе и друге видове социјал
не помоћи. Социјални радници су били мно
го заступљени у удружењу глувих. Та служба
је врло добро функционисала, иако је у Вели
кој Британији деловало још много других
друштвених организација различитог карак
тера. Чланови удружења су на овај начинмак
симално користили законске олакшице, које
иначе не би знали да користе, зато се таква
служба преко социјалних радника сматрала
корисном и неопходном. Они су такође били
добро верзирани као преводиоци за глуве, ко
ји не само да су их добро познавали, већ су се
и опходеили сањима сасвимнормално.

Корисна новина уњиховомраду биле су “лет
ње школе”, које су окупљале омладину ради
допунског образовања. Поред тога, владало
је велико интересовање за туристичка путо
вања у поједине крајеве земље или ван ње, за
шта је штампан програм маршруте са детаљ
ниминформацијама.

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

Драмска остварења глувих на фестивалу у
оквиру Конгреса БДДА, на коме су учество
вали глуви из Лондона, Единбурга и Лидса,
показали су да је ова активност богата тради
цијом и да су глуви у стању да и врло тешка
дела са успехом интерпретирају. Вукотић је
мислио да су глуви уСССР-у у томе ненадма
шни, али такав закључак је, по свом казива
њу, изгледа преранодонео.

Изложба слика и штампе била је занимљива,
а нарочито изложба слика која је открила дос
та талентованих и успешних глувих уметни
ка. Све што је за ту прилику приказано, било
је у функцији спознаје и сагледавања свес
траности рада за добробит глувеих у Великој
Британији

Вукотићу је било право задовољство упозна
ти се са радом Британског удружења глувих,
у коме нису заступљени само глуви, већ и ст
ручњаци сурдопедагози, лекари и социјални
радници, и чији заједнички напори корисно
решавају проблеме на путу рехабилитације и
адаптације глувих удруштву.
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“Плимут је врло тешко страдао у Другом
светском рату од бомбардовања. Сада је об
новљен и уклоњене су све рушевине. Градона
челник Плимута, који нас је примио у новој
већници, био је веома љубазан и упознао нас
је са перспективом развоја овог гостољуби
вог и лепог града.

Завршетак Конгреса БДДА обележен је бан
кетом уГуидхолу највећој двораниПлимута,
уз уобичајени церемонијал и учешће градона
челника ињегове супруге. Са одушевљењем је
примљено од стране свих присутних кад је др
Гринвеј, председник БДДА, предао медаљу за
заслуге Вилијему Баирду, 84-годишњем глу
вом публицисти из Лондона, који је познат
као активиста из старијих генерација глу
вих.

Многе земље са сличним друштвеним уређе
њем као у Великој Британији, требало би да
се угледају нањен систем рада за глуве и при
лагоде га својој специфичности, јер, заиста,
у овој земљи традиција на овом пољу је врло
богата и садржајна, нарочито кад се има у
виду да се средства за рад обезбеђују без ика
квог учешћадржаве.
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Председник СФГ Вукотић на пријему
код градоначелника Плимута112 113



Утисци са студијског путовања у САД

Н
апозив Министарства здравља, про
свете и социјалне заштите САД
( ) Вукотић је са др Сулејманом

Машовићем последња три месеца 1962. о
дине провео у Сједињеним Америчким Др
жавама. Утиске са тог путовања, у скраћеном
облику објављујемо у овој документарно -
литерарној биографији, како их је је забеле
жио у својој репортажи Утисци са студиј
ског путовања : ... За време боравка у Аме
рици обишли смо велики број установа за
глуве, ментално заостале, центре за рехаби
литацију, неке болнице, упознали се са систе
мом школовања и професионалне рехабили
тације глувих, истраживачким радом за глу
ве, и посетили клубове и организације глу
вих. Имали смо такође бројне контакте са ис
такнутим појединцима који се баве пробле
мом глувих и осталим категоријама инвали
да, као и функционерима организација глу
вих. Између осталог, узели смо учешћа на се
минару за стручњаке који се баве професио
налном рехабилитацијом глувих, под патро
натом федералног Министарства здравља,
просвете и социјалне заштите, одржали смо у
школама и клубовима глувих неколико пре
давања којима је присуствовао велики број
лица. Наша посета је примљена врло срдач
но, са пажњомиинтересовањем.

Утисци са овог путовања су многобројни и
разноврсни, јер смо имали прилике да, поред
посете установама, видимо и многа места и
њихове културне институције у једном делу
ове простране земље која је достигла висок
технички развој и створила услове за подиза
ње животног стандарда својих грађана. Им
пресионирала нас је велика активност у кори
ст глувих, нарочито у погледу њиховог прак
тичног оспособљавања.

Бродом Црна Гора , којим смо путовали од
Ријеке до Њујорка седамнаест дана са прис
тајањем у Венецији, Анкони иНапуљу, уЊу
јорк смо стигли ујутро 27. септембра. Приб
лижавајући се том граду колосу кроз кишу и
маглу, видели смо контуре познатог Кипа
слободе њујоршких облакодера и огромних
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стубова једног џиновског моста у изградњи.
Били смо у средини о којој смо већмного слу
шали и читали, на континенту који је чувен
поподухватимаљудског стваралаштва.

Боравак од једног дана уЊујорку искористи
ли смо за предах пре него што кренемо у Ва
шингтон, а затим у Акрон, Коломбус, Кент,
Моргантаун, Кливленд, Б фало, Чикаго, Де
леван, Денвер, СанФранциско, ЛосАнђелос,
Риверсајд,Окланд, Беркли,Вичиту ина крају
опет уЊујорк.
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Школовање и васпитање

У САД има преко 300 школа за глуве, које су
већином државне, али има и приватних или
под патронатом добротворних организација.
Државни органи, организације и појединци
посвећују велику пажњушколовању и васпи
тању глувих, и раде на отварању нових, адап
тацији или проширењу постојећих школа,
или пак дограђивању центра за професиона
лну рехабилитацију (уДелевану).Школе које
смо посетили типично су павиљонског типа
али са највише два до три спрата, самного па
виљона.

Све су савремено опремљене потребним уре
ђајима за наставу и кабинетски рад са учени
цима, тако да наставник предаје по неколико
предмета. Поред школе за глуве, постоје и
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многобројна одељења у редовним школама у
којима глуви ученици уче у својим разреди
ма, али поједине предмете као што су техно
логија, политехнички рад или пословна ад
министрација они раде са осталим ученици
ма.Школе за глуве су углавном, под градским
управама. Капацитет школа се креће до 550
ученика оба пола, и у већини случајева (др
жавне школе) интернатски су уређене. Свака
школа има своју унутрашњу организацију:
једног директора за целушколу, коме су одго
ворни принципали (управници школе који
воде бригу око наставе), који имају секторе за
одрасле ученике, за децу до десет година оба
пола, одвојено. Сваки сектор има опет супер
визора.Његова је дужност да води надзор над
школовањем и васпитним радом своје групе
ученика. Наставници нису директно подре
ђени директору школе већ принципалу или
његовим помоћницима. Број особа у школа
ма је довољан и настава траје преко целог да
на, са прекидима за време ручка, док је субота
слободан дан који ученици користе да уреде
своје ствари, спаваонице и остали простор
који изискује потребу одржавања. Недељом,
а најчешће суботом увече, ученици имају св
оје дрштвене вечери, дају приредбе или учес
твују на спортскимтакмичењим.

Школе које смо посетили имају изванредне
дворане зафизичко васпитање, а поредшколе
и спортска игралишта, што све пружа одлич
не услове за рекреацију и стално бављење
спортом. Зато није чудо да већина најбољих
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Школа за глуве у Дел вану, Висконсине

Вукотић са ученицима и наставницима школе за глуве у Моргантауну

глувих спортиста потиче из ових школа, зах
ваљујући одличним условима за спортски
рад. Школе имају и плаћене инструкторе, ко
ји ученике обучавају у вожњи аутомобилом
односномоторнимвозилом.

-
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Комбинована и орална метода
у настави

У већини школа у употреби је комбинована
метода, иако унекимшколама (углавномпри
ватним) користе чисту оралну методу. Међу
наставницима влада извесна подвојеност у
одређивњу јединствене методе за наставу. На
то утичу и спољнифактори, пре свега родите
љичији се утицај знатно осећа у радушколе.

Комбинована метода се састоји од истовре
мене употребе оралног говора, геста и дакти
лологије. Она је у великој предности, будући
да је успешно савлађивање енглеског језика
код ученика оралном методом врло тешко, с
обзиром на саму специфичност артикулаци
је. Ту методу употребљавају многе школе,
алињомсе не служе ученицимлађих разреда,
већ старијих кад се прелази на теже наставне
предмете, јер наставник нема других могу
ћих средстава да пренесе знање ученику.Сва
ки наставник одлично познаје знаке и дакти
лологију, поред глувог наставника који је са
да обична појава у готово свим школама за
глуве у Америци. Он је у неку руку и прија
тељ ученика јер га боље разуме и схвата,чиме
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се уклањају баријере неспоразума. Настав
ници, који су глуви добили су много похвала
за свој рад, неки их оцењују и боље него ос
тале наставнике, јер врло успешно предају
све предмете, чак и оне за које се сматрало да
нису у стању да их предају, као што су мате
матика и енглески језик. Они са много успеха
помоћу знакова и дактилологије преносе зна
ње својим ученицима. Своју стручну спрему
стекли су већином на Галодет колеџу или у
другим колеџима и универзитетима. Поједи
нешколе имају и посебне разреде за децу која
теже уче. За такве ученике настава је уопште
нија и обично са њима раде глуви наставни
ци.

Школе имају и радионице за професионално
оспособљавање, које посећују ученици ста
ријих разреда. Оспособљавање се врши пре
тежно у графичкој, столарској и механичар
ској струци, постоје и кројачница, књиговез
ница, а некешколе су увеле и пословну адми
нистрацију. Она обухвата технику вођења ад
министрације, дактилографију и куцање на
електронским машинама . Лица са поз
навањем пословне администрације немају
тешкоћа са запошљавањем. Уведена је такође
и радионица за оправку и лакирањемоторних
возила. Због све већег пораста саобраћаја ос
пособљавање у овој радионици нарочито се
истиче ради осигурања запослења по изласку
ученикаизшколе.

Родитељи који имају велики утицај на рад
школе укључени су у организацију заједно са
наставницима под називом ПТА

) Удружење родитеља и
наставника. Преко овог удружења они диску
тују о успеху своје деце и заједно са настав
ницима проналазе најбоље путеве за ствара
ње што бољих услова у школовању и оспосо
бљавањуученика.

Школе које употребљавају искључиво орал
нуметоду у настави по организацији се не ра
зликују од осталих школа за глуве. Таквих
школа има много, већином приватних, мањи
део су државне, односно градскешколе. Неке
од њих су припојене редовнимшколама и ра
де као одељења. Употреба знакова или дакти
лилогије у овим школама је забрањена, с об
зиром на стриктну примену оралне методе.
Међутим, користе се све могућности које би
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олакшале тежину преношења знака по овој
методи, као што је специјални дијапозитив
којим се кад се пишеобичномоловкомпрено
си се на зидну таблу реченица или читав
текст. То је потребно, јер дуго шчитавање са
усана замара ученика и успорава наставу. То
смо видели у једној школи у Лос Анђелосу,
која је увела у наставу неке нове елементе и
назвала своју методу “флексибилном”. За ла
кше или теже наглуву децу постоје посебна
одељења у којима се уз помоћ слушних амп
лификатора одвија настава.

Од уџбеника који се користе, нисам видео
специјалне уџбенике за глуве, јер све школе
употребљавају уџбенике и остали материјал
за редовне школе. Стиче се утисак да је мате
рија веома обимна иширока, а у неким случа
јевима недовољно приступачна глувом уче
нику, међутим то се отклања применом прак
тичних метода при објашњавању материје.
Наставници, на пример, пре него што ступе
на дужност, поред стручног знања, треба да
овладају техником сурдопедагошке наставе
да би са успехомпредавали.

У Америци се воде дискусије о предности
комбиноване или оралне методе у настави за
глуве, и дискусија, подстакнута истраживач
ким радовима, без сумње, побољшава наста
ву ушколама за глуве. Постепено нестаје ша
блона и стварају се услови да се питање бо
љег образовања глувих са вишеуспеха реши.
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Посебна настава
за наглуву и ментално глуву децу

Свакашкола има посебна одељења за наглуву
децу, са тежим или лакшим оштећењем сл
уха. Савремена техничка опрема тих одеље
ња не разликује се много, али, може се запа
зити да постоји разноликост очигледних сре
дстава за наставу, као и разних врста тестова
којим сенаставници служеу свомраду.

Ментално заосталој глувој деци поклања се
такође пажња и она се школују у одељењима
при некој већој школи за нормалну децу или
болници за ментално заостале. Пораст броја
таквих случајева диктирало је отварање спе
цијалних одељења за глуву децу. Тај рад је по
чео пре неколико година и забележио је добре
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резултате, иако је ванредно тежак и од наста
вника изискује много напора и познавање
сваког случаја посебно. Настава се одвија ин
дувидуално са упрошћеном материјом, од
свакодневне игре, тестирањем ради развоја
психичких могућности ученика, до писања и
бављења ручнимрадом.Деца нису у стањуда
савладају гласовни говор. Обично после за

-

-

-

вршетка школовања, таква лица преузимају
органи службе за професионалну рехабили
тацију и запошљавају их у радионицама, као
што је папирна конфекција и слично. Не вр
ши се њихово азилирање, осим у тежим слу
чајевима, нити се упућују у пољопривреду,
јер је то одбачено као штетно за даљи психи
чкиразвојментално заостале глуве деце. ...'’
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Састанак Бироа СФГ у Лондону

У
Лондону је 20. и 21. марта 1963. годи
не, уз председавањеДрагољубаВуко
тића одржана седница Бироа Светске

федерације глувих, на којој су узели учешћа
сви чланови Бироа, изузев Гормана (Аустра
лија) иНигама (Индија).

На дневном реду су били уобичајени извеш
таји о активности Светске федерације глувих
у периоду од годину дана. Биро се нарочито
задржао на разматрању припрема за предсто
јећи Светски конгрес. Извештај о томе под
нео је Г. Горнстед, секретар Организационог
комитета. Констатовано јер да се припреме
одвјају по плану и да су теме, које су изабра
не, ушле у програм Конгреса, чије је отвара
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ње предвиђено уз учешће председника швед
ске владеТегаЕрландера.

Биро је, између осталог, одлучио, да се у чла
нство Светске федерације глувих као нови
чланови приме државно-народни савези глу
вих из Гане и Либана, тако да је тада бројала
укупно 45 земаља чланица,што је несумњиво
било од великог значаја за њен универзални
рад.

Извештај о активностимаФедерације између
два Конгреса, Биро је припремио у виду спе
цијалне публикације која је потом на њему
раздељена. Састанак је завршен дискусијом о
процедуралним питањима везаним за рад
конгреса иГенералне скупштинеСФГ.
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IV с

Стокхолм

ветски
конгрес
глувих

у уЧетврти светски конгрес Светске
федерације глувих одржан је од 17.
до 23. августа 1963. године у Сток
холму, у великој и модерној сали зг
радеНародног дома ( ) ко
ја је била попуњена готово до после
дњег места, што није нимало мала
ствар када се узме у обзир чињеница
да та величанствена конгресна дво
рана може да прими 1.500 посети
лаца. За ту прилику, преко 40 зема
ља је послало своје делегате, чиме је
Светски конгрес глувих само потвр
дио да представља и ужива углед
међународног скупа високог ранга.

Свечано отварање почело је уз звуке
романсе Ларсонове “Пасторалне
свите”, у извођењу оркестра Краље
вске опере из Стокхолма. Касније, у
току свечаности биле су још чети
ри музичке тачке. На први поглед
мало необичан увод за конгрес глу
вих. Ипак многима се то свидело.
Неки су ово схватили као гест паж
ње и симпатије према чујућим рад
ницима за глуве и присутним прија
тељима глувих. Други су у томе ви
дели афирмацију жеље да се музика
и звук не искључују из живота људи
са губитком слуха, већ да им се, уз
савремена слушна помагала, они уч
ине што приступачнијима. У сва
ком случају, музика је била симбол
пријатељства и везе глувих са све
том људи који чују, симбол жеље за
интеграцијом.
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FolketsHus

П
оизвештајуАндријеЖица, видело се
да су многи, у очекивању да у Сток
холму затекну велике манифестаци

је, приредбе, бучне свечаности и море заста
ва, због одсуства свега тога помало можда и
разочарали. Атмосфера овог Конгреса била
је више радна. И мада су одржали неколико
спортских приредби, мото трке, једно забав
но вече са неколико тачака и плесом, добар
део учесника међутим за то није ни знао, или
им пак није могао присуствовати, јер су у то
време учествовалиураду комисија.

Организација рада и техничке могућности
биле су изванредне. Поред сваке столице у
сали биле су слушалице, а преводиоци у ста
кленим кабинама редовно су на више језика
симултано преводили сва предавања и диску
сије, што је у то време за многе била новост.
Организатори су се трудили да и глуви учес
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Драгољуб Вукотић подноси реферат на Конгресу

119118



ници могу пратити читав рад, па је ангажова
но више десетина тумача, који су дошли из
читавеСкандинавије, међу којима је био већи
број припадница организације “Војска спа
са”, које су радиле као социјалне раднице за
глуве.

Обиман рад комисија на овомКонгресу био је
за сваку похвалу, али и проблем јер многи то
нису успевали све да прате. Од многих рефе
рата са различитим темама, овом приликом
ћемо се осврнути само на рад Комисије за
унификацију средстава за споразумевање и
Комисије за земљеуразвоју.

Комисијом за унификацију средстава за спо
разумевање председавао је О. Мунк Плум
(Данска), а теме су биле: 1. Напредак у уни
фикацији знаковног језика, где је уводни ре
ферат поднео Д. Вукотић а кореферат К. Гло
говски ( ), Пољска; 2. Стварање
универзалног гестовног говора, у реферату Р.
Питканена, Финска; 3. Гестовни говор кори
шћен од стране људи који чују, ван круга глу
вих, у реферату О. Мунк Плума. После дис
кусијеКомисија је, дала следећепрепоруке:

а) Да се формира перманентна комисија од
пет лица, која ће сакупљати материјале о
националним симболима знаковног језика
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Glogowski
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Председништво Конгреса: Д. Вукотић, Ч. Магарото, А. Берг, Л. Крут и О. Мунк

и изабрати најсличније са циљем контину
ираног развоја међународног знаковног је
зика;

б) Да се прихвати једноручна азбука од Де л'
Епеа као база за интернационалну прстну
азбуку, уз изменунеких знакова;

в) Да Светска федерација глувих изда мале
брошуре са упутствима о основним знаци
ма за коришћење од стране чујућих у спе
цијалним околностима на пример у бол
ницама, у бучним просторијама, код рони
лаца, на аеродромима, у ТВ и филмским
студијимаитд.

Комисија за земље у развоју радила је на кра
ју Конгреса, одмах по завршетку рада оста
лих комисија, те је у њеном раду учествовао
велики број учесника. Председовао је Шве
ђанин Е. Бекселиус ( ), а тема је била:
Положај глувих у земљама у развоју. Уводни
реферат је поднео Д. Вукотић, а у дискусији
су учествовали многи представници земаља
у развоју. Дато је низ предлога како да разви
јене земље, преко својих влада и преко СФГ,
помогну глувима у неразвијеним земљама.
Истакнута је хитна потреба да се оснују реги
онални секретаријати СФГ за Африку и Ази
ју.
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Резолуција светског конгресаIV

Најважније делове Резолуције са IV светског
конгреса сачинили су стручњаци и заинтере
совани представници националних органи
зација који су радили у осам комисија. Неке
делове те Резолуције, ради лакше прегледно
сти, Вукотић је објавио у часопису “Наш
глас”, и исте уцелостипреносимо

“ , темељила је свој рад
на заштити права глувих грађана у оквиру
Декларације о правима човека. Она је препо
ручила да се питању запошљавања и награ
ђивању глувих посвети максимална пажња.
Да они за свој рад буду једнако награђени, да
се не праве тешкоће у питању запошљавања
глувих у државној или приватној служби, да
се пруже услови за њихово напредовање у
службииу стицањуквалификација.

Да се према глувима не прави разлика у доби
јању возачких дозвола за моторна возила, као
што је случај у источним земљама Европе и у
неразвијеним земљама у свету. Питање оси
гурања глувих возача постало је актуелно на
кон избегавања осигуравајућих друштава да
услед неповерења према глувим возачима ис
те осигуравају.

Остали делови Резолуције пледирају да се
укине свака дискриминација према глувима
(већином у неразвијеним земљама) која је у
непосредној вези са њиховим дефектом. Ис
такнуто је да у неким земљама приликом ск
лапања брака глуви треба да тражи за то спе
цијалну дозволу када жели да се ожени глу
вомженом.

Резолуција указује потребу да се о овимпроб
лемима упути специјални апел свим земља
ма, са потребном документацијом, да би се
Декларација о правима човека доследније
примењивала и на глува лица, чији физички
дефект не би смео да буде разлог њиховог по
дређеног положаја у неким друштвеним заје
дницама.

обавила је значајан посао, обрадивши
најактуелније проблеме: Прво је истакнуто
питање јавне одговорности сваке заједнице
која треба да преузме бригу о стручној реха
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Социјална комисија

Комисија за професионалну рехабилита
цију

-
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билитацији глувих, спровођењу усаглашеног
програма, одређивању дела рехабилитације
који треба да сноси заједница.

Професионална рехабилитација, практично
и теоријски, треба да почне још ушколи. Кас
није, стручна обука и предавања треба да се
повере стручним лицима, како у погледу за
послења приступачних глувима, тако и у пи
тањуњихових специфичнихпроблема.

Сматра се да у односу на стручну обуку, а у
оквиру националних средстава, треба разви
јати обуку глувих и водити је упоредо са обу
ком здравих лица и под истим условима као и
за њих. Изузимају се специјалне мере које
треба примењивати на оне глуве који се услед
дефекта не бимоглиукључитиу те групе.

У погледу запошљавања глувих препорука се
односи на успостављање максималне сарад
ње сафорумима за запошљавање глувих и ор
ганизација које се баве стручном рехабилита
цијом: лекарима, просветним и друштвеним
установама. Истиче се да су друштвене уста
нове фактори који треба да остваре сарадњу
са бироима за запошљавање и радничким ор
ганизацијама.

У неразвијеним земљама постоји велика пот
реба за помоћ у области стручне рехабилита
ције глувих, у предузимању мера за отварање
рехабилитационих служби, уздизању кадро
ва. Слање стручњака ради размене искуства у
те земље и ангажовање органа Уједињених
нација иМеђународне организације рада, као
и других међународних организација које се
баве стручном рехабилитацијом глувих, је
дан је од услова да се питање професионалне
рехабилитације глувих у неразвијеним зем
љама стимулишеиунапреди.

Уводни део
у развоју истиче да се “проблем глуво

ће не састоји у самој глувоћи, већ много више
у ниском стандарду образовања глувих и,
према томе, заостајању у интелектуалном ра
звоју глувих и њиховом укључењу у друшт
во”.

Резолуција, донета на заседању ове комисије
садржи позив националним владиним и ме
ђународним организацијама, као што су Ме
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о неразвијеним земљама и зем
љама
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ђународна организација рада, Светска здрав
ствена организација, ради упознавања са пр
облемима глувих на бази општег програма
техничке помоћи неразвијеним земљама. Ук
азује се на специфичне проблеме глувих, пот
ребу ангажовања специјалних стручњака ко
ји се баве разним аспектима рехабилитације
глувих

Истакнута је потреба да се замоле владе поје
диних земаља да сарађују са СФГ и међуна
родним организацијама о тим питањима са
гледишта пружања ефикасније помоћи и ор
ганизације исте. Комисија је проблем глувих
у неразвијеним земљама поставила на врло
широку платформу, имајући у виду чињени
цу да се у њима врло мало или никако не пос
већује пажња рехабилитацији глувих, што
условљавају многи фактори, економски, со
цијални, просветни и друштвени. Препору
чује се свим националним оранизацијама
глувих да размотре потребу указивања помо
ћи тим земљама, као и формирање једне лис
те стручњака из појединих земаља, који би
могли допринети својим ангажовањем у ре
шавањуовог крупног проблема.

Предлог
састоји се, углавном, у препоруци

да се формирају две поткомисије: једна за
знаковни језик , а друга за ручну азбуку, које
ће имати задатак да обраде оне знаке који су
најсличнији ради остваривања принципа ме
ђународног знаковног језика. Сакупиће се у
ту сврху потребан материјал, радиће се на то
ме да се исти сниме на филму, поредштампа
них знакова. Као основа за увођење унифика
ције ручне азбуке узет је систем који је изра
диоопатДел' Епе.

Да и здрава лица треба да науче знаковни го
вор, којим се служе глуви, да Светска федера
ција глувих објави публикације у том правцу
за лица која раде у болницама, аеродромима,
на бучним радним местима, за рониоце, под
водне пливаче, особље на телевизији, звуч
номфилмуитд.

Резолуција
нарочито указује на чињеницу да је укључи
вање глувих у свет чујућих веома важно и да
оно захтева дубље познавање последица глу
воће, средстава иметода које треба примењи

-
-

-
-
-

.

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

Комисије за унификацију знаков
ног језика

Комисије за психологију глувих
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вати у циљуњиховог интелектуалног, друшт
веног и емотивног прилагођавања нормалној
средини.

Подстицати иницијативу на изради и стан
дардизацији материјала и инструмената који
могу побољшати вредност и веродостојност
психолошких проблема глувих. Националне
организације глувих треба да узму активније
учешће у тим истраживањима, контактирају
ћи психологе и психијатре који добро познају
специфичнепроблеме глувих.

Препоручено је да се убудуће предвиђају сас
танци између психолога и педагога приликом
следећег конгреса ради потврђивања зајед
ничког интереса за свестрано развијање глу
вог лица.

Педагошка комисија била је једна од најбро
јнијих комисија наКонгресу.Њенепрепоруке
обухватиле су готово сва значајна поља шко
ловања и васпитања глувих.Указана је потре
ба да се изради јединствена терминологија из
области сурдопедагогије. Препоручено је да
СФГ прегледа садашњу терминологију и да
изради један приручник којим би се користи
ли стручњаци. Сматра се да је важно и даље
форсирање образовања предшколске глуве
деце, да то треба спроводити преко државних
установа, квалификованог особља, као и, где
је то могуће, такво образовање организовати
кроз породице (за децу у градовима) док би за
удаљене крајеве (села и мања места) требало
организовати путујуће наставнике. Јавља се
потреба формирања информативног центра
за родитеље глуве деце. Савете могу давати и
родитељикоји су упућениу тупроблематику.

Истраживачки рад из области психологије,
друштвених наука, аудиологије и педагогије
треба и даље форсирати у циљу откривања
најбољих метода и техничких средстава у на
стави за глуву децу. У односу на методу спо
разумевања знаковима, сматра се да је потре
бно размотрити испитивања и искуство у пр
имени таквеметоде упојединимдржавама.

Курсеве за обавештавање и обуку родитеља
треба оснивати у свим земљама, према спе
цифичним условима, с тим што препоручује
да исте финансирају државни органи. Истиче
се потреба за утврђивањем ране дијагнозе

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

глувоће преко центара које треба формирати.
У тим центрима родитељи би добијали прве
савете у погледу образовања њихове деце.
Центри би требало да користе сарадњу стру
чњака отолога, фонијатра, аудиолога, педа
гога, каои социјалнихрадника.

Трећа тема дискутована у
је била: “Образовање одраслих непи

смених глувих лица” донете су следеће пре
поруке: Комисија је препоручила да се посеб
ни програм образовања спроводи за развије
не земље, а посебни за оне које су неразвијене
или у развоју, јер су системи образовања и
могућности заједница различити. За развије
не земљепредлаже се приступање допунском
образовању одраслих глувих. За одрасле глу
ве у неразвијеним земљамањихово образова
ње треба тесно повезати са школовањем глу
ве деце.Када се тошколовање оствари, свака
ко ће се смањити и број одраслих глувих који
су чекали нашколу. То прогресивно смањење
постепено ће допринети ликвидацији непис
мености, као што је био случај у другим зем
љама које су сада достигле довољан ниво об
разовања глувих.

је у својој
резолуцији навела да се широки дијап зон
културно-уметничких активности за глуве у
свету треба још више проширити и пружити
боље услове да се глуви баве том корисном
активношћу, која по општем мишљењу, по
ред допунског образовања кроз ту активност
треба да буде и омогућавање глувом да осети
своју личну вредност.

Резолуција предлаже отварање што већег
броја библиотека, стручни рад и укључивање
глувих у културне групе које могу допринети
говорном развоју и отварању врата ка књиже
вности. Потреба за стручним саветником за
културно-уметничка питања глувих долази
до свог изражаја у савременом свету, он би
имао задатак да организује, координира и
стимулише све облике културног рада за глу
ве и допринесе формирању руководства раз
них група. По питању све већег интересова
ња за телевизију, предлаже се увођење титла
или знаковног језика у преносима информа
тивног карактера, да би они били разумљиви
за глуве. Предлаже се такође и увођење спе
цијалнихТВпрограма за глуве.
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Педагошкој ко
мисији

Културно - уматничка комисија
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На заседању ове комисије поднето је више
реферата који обрађују тематику културног
рада са глувима. Усвојене препоруке, у гене
ралној линији, пружају услове за разрађива
ње и спровођење кроз националне организа
ције глувих. Сматра се да ће организација ра
зних међународних или домаћих културно-
уметничких манифестација представљати
најважнији стимулативнифактор у унапређе
њуовог важног рада.

Рад био
је скроман по броју учесника, али се рад ове
секције одвијао успешно, обзиром да су сви
реферати били веома стручни. Дискусија о
теми: “Менингоенцефалитис и глувоћа” од
вијала се у знаку питања. да ли је гносолошки
тачно одређен менингоенцефалитис, да ли се
дијагноза поставља директно или накнадно,
који су знаци најчешће удружени са глуво
ћом, где је место карактеристичног оштеће
ња, који су патолошкимеханизми који доводе
до оштећења слуха, која је данашња терапија
менингита и менингоенцефалитиса и може
ли се профилактички њоме деловати против
настанка глувоће; како се поставља аудиоло
шка, вестибуларна и неуролошка дијагноза и
др. Дискусија се задржала и на питању при
мене стрептомицина ( ). И поред
неколико примера, механизам оштећења
приликом његове примене није тачно утвр
ђен, једни тврде да је алергичног порекла,
други да је токсично место лезије за једне је у
лабринту, док је премадругимау једрима.

На тему “Дефиниција и класификација глу
воће са аудиолошког гледишта” научници су
изнели да постоји више критеријума за кла
сификацију и дефиницију оштећења слуха,
зависно са ког аспекта се посматра.

После изнетих реферата дискусија се водила
за “округлим столом”, али није донет закљу
чак о некој универзалној и систематској де
финицији наглувости и глувоће, и није успос
тављена јединствена класификација.

Вођена је дискусија (заједно са социјалном
комисијом) о давању дозвола глувим особама
за управљање моторним возилом. Став мно
гих по том питању био је различит. Као зак
ључак, у конгресну резолуцију ушло је да
глувимогу добијати возачке дозволе, зависно
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од случаја до случаја, и ако за то поседују
психомоторне способности.

На тему “Порекло глувоће” била су три рефе
рата. Интересантан је био реферат са дијапо
зитивима у коме једанмладиШвеђанин пока
зује да оштећење слуха долази услед промене
у хромозомима. Већина аутора је тврдила да
рана оштећења слуха независно који узроци
били имају једнунаследнупредиспозицију.

Каошто се из прегледа најважнијих закључа
ка Светског конгреса глувих види, пред Све
тском федерацијом глувих стоје огромни за
даци. Они су потенцирани жељом огромне
већине глувих у свету да се кроз Светску фе
дерацију глувих, у сарадњи са националним
организацијама глувих, владама земаља и
другим међународним и националним фак
торима, покрене широка иницијатива за ус
пешније решавање многих питања која су у
нашем савременом свету још увек врло акту
елна.
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IV генерална скупштина СФГ

Заседање генералне скупштине Светске
федерације глувих, на којој је узело учешће
30 делегација националних организација
глувих редовних чланова СФГ одржана је у
Стокхолму, 22. августа 1963. године.

На Генералној скупштини је дискутовано о
извештају Бироа СФГ за период 1959-1963,
уз извештај Ревизионе комисије, који је под
нео делегат из Бугарске Марчо Радулов. Из
вештај је обухватио све активности СФГ, из
нете суњене тешкоће и проблеми, а нарочито
потреба сарадње са чланицама СФГ која није
била довољна. Упркос тешкоћама, постигну
ти су значајни успеси на пољу организације,
повећан је број чланова, уведена боља форма
сарадње са органима и специјализованим
агенцијама ОУН. Тежиште рада се преноси
на неразвијене земље, пружена је материјал
на помоћ националној организацији Индије,
захваљујући залагању председника Вукоти
ћа.

Тешкоће у раду Светске федерације глувих и
њених органа због недостатка средстава су
биле објективне, па је састанак комисија само

IV
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једномодржан, и то 1961. године у оквируме
ђународне конференције у Риму, где су функ
ционери СФГ успоставили корисне контакте
са више важних институција и установа у ци
љу размене искустава и координације актив
ности.

Дискусија је на заседању била опширна, и од
носила се пре свега на потребу веће анга
жованости СФГ за подручје Азије, Африке и
Латинске Америке; 2) отварање центра за ин
формације СФГ; 3) унутрашње јачање орга
низације, пружање помоћи националним са
везима глувих, и ефикасније помагање ор
гана УН и њених специјализованих агенција
за решавањепроблема глувих.

Донета је одлука да се приступи изради но
вих прописа СФГ (статут, унутрашњи прави
лник, правилник о организацији рада коми
сија), и то на предлог делегација скандинав
ских земаља, јер су неке одредбе досадаш
њихпрописа већ застареле.

Извештај о активности и финансијском пос
ловању СФГ је усвојен акламацијом и донет
је програм за следећи четворогодишњи пери
од. Усвојена је и Резолуција за помоћ нераз
вијеним земљама као један од најважнијих
докумената СФГ који ће представљати вели
ку обавезу за следећи период њеног делова
ња.

Тајним гласањем за место одржавања следе
ћег Конгреса прихваћена је кандидатура де
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-
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легације Пољске. За Варшаву је гласало 35
делегата, док је предлог турске делегације за
Истанбулизгласалоњих25.

Поново су акламацијом једногласно изабра
ни за председника ДрагољубВукотић, а за ге
нералног секретара др Чезаре Магарото. За
потпредседнике су изабрани Виторио Јерала
(Италија), ПавлеСутјагин (СССР), СизанЛа
во (Француска), Марк Фраме (Енглеска), а за
чланове Бироа: Бајрон Бернс (САД), Банс Го
пал Нигам (Индија), Роман Петрикјевич (По
љска), Оле Мунк Плум (Данска) и Марчо Ра
дулов (Бугарска). Недовољан број гласова
добили су: Макс Хердтнер (Немачка), Пјер
Горман (Аустралија) и Хуан Марокен (Шпа
нија).

Генерална скупштина је одлучила да устано
ви награде за истакнуте стручњаке који раде
за глуве и наглуве са називима: “НаградаАбе

-
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-

Дугогодишњи пријатељи и сарадници:
Драгољуб Вукотић и др Чезаре Магарото

Седница Бироа СФГ

Биро Светске федерације глувих је 16. авгу
ста 1963. године, пре почетка IV конгреса, у
Варшави одржао седницу на којој је дискуто
вано о материјалу за Генералну скупштину
СФГ и о другим техничким питањима. За но
ве чланове СФГпримљене су националне ор
ганизације Алжира, Либана и Цејлона, тако
да је укупан број чланица СФГ тада износио
47. Организација ДР Немачке примљена је у
чланство, али заједно саСРНемачком, о чему
је претходно постигнут споразум између те
две организације.

-

-

-
-

де Л'Епе” и “Награда Томас Галодет”. Бироу
је наложенода донесе прописе о тимнаграда
ма. Такође је одлучено да се са новоустанов
љеним медаљама и дипломама СФГ награде
заслужни пионири у раду за глуве са звањем

-
-

Седамнаеста седница Бироа СФГ
у Вашингтону

О
дазивајући се позиву Галодет колеџа,
који је славио 100-годишњицу свог
оснивања, Биро Светске федерације

глувих је одржао седницу уВашингтону, 11. и
12. јула 1964. године. Члановима Бироа се
указала изванредна прилика да, за време бо
равка у Вашингтону, нешто више сазнају о
раду самог Галодет колеџа и присуствују
многим манифестацијама које су се у то
време одржавале, међу којима суКонгресНа
ционалног удружења глувих САД, Конгрес
Удружења бивших студената Галодет колеџа,
и др. На свечаном пријему, посебно прире
ђеном у част чланова Бироа, Галодет колеџу
је уручена диплома и златна медаља СФГ за
допринос вишем образовању глувих за 100
година његовог постојања. У Њујорку, где су
чланови Бироа боравили при повратку, та
кође су посетили поједине институције које
су биле од интереса за глуве, као и неколико
њихових клубова.

Седница Бироа, која је била седамнаеста по
реду, бавила се углавном питањима која су

-

-

-

-

задирала у организационе проблеме Светске
федерације глувих, затим, сарадњу са влади
ним и невладиним организацијама, са Еконо
мском комисијом Уједињених нација за Аф
рику, итд. Истакнута је потреба да се успос
таве што тешње везе са организацијама чла
ницама које треба више да доприносе поједи
ним активностима на међународном плану,
да се приступи прикупљању статистичких
података о глувима преко националних орга
низација и институција глувих.Констатовано
је да рад регионалних секретаријата СФГ за
ЈужнуАмерику иАзију не задовољава. Доне
та је одлука да се исти за ЈужнуАмерику пре
сели у Буенос Аирес, где су створени
бољиуслови зањегов рад.

Одлучено је да документациони и информа
тивни центар СФГ почне са радом 1. јануара
1965. године, а поједини чланови Бироа при
мепосебна задужења за рад уСФГ. Због одсу
тности члана Бироа, председника Пољског
савеза глувих, Романа Петрикјевича, није ди
скутовано о следећемСветском конгресу глу
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вих који је био предвиђен да се одржи у Вар
шави 1967. године. Донета су нова Унутраш
ња правила која знатно шире постављају ор
ганизацију СФГ и омогућују индувидуално
учлањење на бази саветодавног права, затим
програм радаСФГ за следећи период од годи
ну дана, који се знатно разликује од досадаш
њег програма: унапређење организације, из
давање више публикација, учвршћење коми
сија итд. У програм рада унете су најважније
одлуке донете на Конгресу и Генералној ску
пштиниСФГ1963. уСтокхолму.

-
-
-
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Чланови Бироа СФГ са гостима у Вашингтону

Чланови Бироа СФГ одржали су заједнички
састанак са члановима Извршног одбора На
ционалне организације глувих САД на коме
је дискутовано о облицима заједничке сарад
ње за коју се веровало да постоје реални ус
лови.

Сви чланови Бироа СФГ, са председником
Драгољубом Вукотићем на челу, као и члано
вима Националне организације глувих САД
посетили су гроб бившег председника САД
Џона Ф. Кенедија на гробљу у Арлингтону
где су му, у име СФГ, одали пошту и положи
ливенац.

-

-
-

-
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У посети Варшави
граду домаћину ветског конгреса глувихV с

У
договор са им ом

ом
-

у генерално секретар
СФГ др Ћезаре Магарот Вукотић
је добио задатак да отпутује у Варша

ву. Његова дводневна посета главном граду

Пољске падала је баш у време када је она
славила 700 - годишњицу свог постојања.
ПремаВукотићевомизвештају, овај град -му
ченик који је у светском рату страдао уз

-
II

изузетно висок проценат разарања 90 посто,
тих дана се просто није могао препознати. На
његовим рушевинама израсла је нова, модер
на Варшава са широким булеварима, сачува
вши зграде од историјског значаја које су као
реплика првобитним, по оригиналним пла
новима, поново саграђене. Те зграде у рејону
Старо мјасто”, у срцу Варшаве, просто
зрач својом топлином и својим контрас
том привлач сваког посетиоца.Многе јав
не и културне институције подигнуте су у ре
лативно кратком временском року управо за
хваљујући великом залагању и пожртвовању
самих грађана Варшаве, чувених по свом не
говању традиције културеи слободе.

Кратак боравак од два дана, Вукотић је иско
ристио за упознавање са радомСавеза глувих
Пољске, разговарао је са њиховим руководс
твом и на крају обишао поједине институци
је.
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“Пољски савез глувих је јединствена орани
зација глувих Пољске. Послује, као и остале
сличне организације, на принципу централи
зма. Према статистици уПољској је евиден
тирано око 38.000 глувих, а од тога броја уч
лањено је уСавез 14.200 глувих и 1.600 са нор
малним слухом. Савез има 16 одбора у глав
нимместима војводстава и 99 одбора и пове
реништава. Он обухвата све активности
као и спортску, са 986 разних клубова и сек
ција. Рад у њима је веома садржајан и богат,
што се може видети и по броју течајева и
полазника који су њима обухваћени. Спорт
ска активност је врло успешна, резултати
пољских атлетичара су веома цењени у све
ту, јер достижу највиши домет са неколико
светских рекорда. Изузев у Вроцлаву, органи
зација глувих нема своје друштвене домове,
те се састанци одржавају у просторијама
других организација.

Привредна делатност у оквиру организације
глувих, с обзиром на повољне услове, показује
напредак. У пет предузећа, развијена је ме
тало-прерађивачка делатност, израда кож
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не галантерије као и остали класични зана
ти. Уњима је запослено 1.152 радника, од че
га 424 глувих. Промет који они направе изно
си око 32 милиона злота; од чистог прихода
60 % остаје предузећима, а остатак од 40%
служи за потребе организације. Ова предузе
ћа су орјентисана више ка производњи а ма
ње ка рехабилитацији, јер поједине школе за
глуве обављају професионалну рехабилита
цију ушколскимрадионицама.

УПољском савезу глувих, у Главном уреду, за
послено је заједно са руководством 32 служ
беника. Унутрашња организација је изврше
на по секторима, тако да се пружа могућ
ност за вођење политике рада организације у
разноврсној друштвеној и привредној делат
ности. Намера је Пољског савеза да у свом
будућем раду постигне веће успехе и повећа
своје приходе, како би се постепено укидала
дотација коју прима од органа државне уп
раве.
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Варшава је 1967. године требала бити дома
ћин светског конгреса глувих. Тад је већ
био израђен програм Конгреса, формиран
Организациони одбор и постављени службе
ници за обављање техничких послова веза
них за организацију. Вукотић је посетио и
“Палату науке и културе”, у центру Варшаве,
где је предвиђено одржавање Конгреса. Згра
да је огромних димензија, саграђена у стилу
руске архитектуре, са великим торњем у сре
дини, затим двораном од 3.000 места, као и
многим мањим салама и осталим потребним
просторијама за одржавање једне таквемани
фестације.

Разговори сафункционеримаПољског савеза
глувих били су веома плодни, на сваком ко
раку Вукотић је наилазио на симпатије према
нашим народима. Изражавана је обострана
жеља да сарадња између Пољског савеза и
Савеза глувих Југославије попримии конкре
тне облике, јер је она била сасвим могућа,
што би био само још један допринос више бо
љемразумевањумеђу глувима.

-
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XVIII седница Бироа у Паризу

П
од председавањем Драгољуба Вуко
тића, у Паризу је од 14. до 16. априла
1966. године одржана седница Бироа

СФГ. Седници су, поред чланова Бироа, при
суствовали и представници Унеска и Краље
вског института за глуве из Лондона. На дне
вном реду састанка било је, између осталог,
усклађивање ставова по питању модифика
ције Статута СФГ, који ће се предложити Ге
нералној скупштиниСФГради усвајањаииз
вештај генералног секретара о његовом уче
шћу на првој конференцији посвећеној реха
билитацији глувих у афричким земљама, која
је одржана крајем 1965. године у Ибадану,
Нигерија.Одлучено је да се упути специјална
похвала др Фостеру, глувом наставнику за
сав његов велики труд везан за оснивања не
коликошкола за глуве у Гани, Либерији иНи
герији.

У току седнице разматран је извештај о при
премама за конгрес Светске федерације
глувих 1967. године у Варшави. Извештај је
поднео Роман Петкијевич, председник Пољ
ског савеза глувих. Одлучено је да обиман
програм са актуелним темама буде разаслат
свим земљама чланицама са позивомда узму
учешће на конгресу. Управа пољске поште се
спремила да специјално за ту прилику изда
посебну серију поштанских марака. Усвојена
суидејна решења за значке иплакате.
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Биро је одредио да на оба предстојећа конгре
саМеђународног удружења за рехабилитаци
ју иМеђународне организације рада, од којих
се први одржавао у Визбадену а други у Вар
шави, учествује др Чезаре Магарото, генера
лни секретар СФГ. Усвојен је предлог да се
почне са припремама за организовање конфе
ренције посвећене образовању глувих на Бл
иском истоку. Одобрен је програм међунаро
дне конференције посвећене проблему обра
зовања одраслих глувих у Риму од 22. до 24.
септембра 1966. У чланство СФГ примљена
је национална организација глувих Чилеа,
док је националној организацији глувих Па
кистана поверено да преузме бригу о раду Ре
гионалног секретаријата СФГ за Азију. На
седници је такође дискутовано о изменама у
саставу Бироа СФГ, насталим после повлаче
ња члана Бироа Марча Радулова и смрти Ма
рка Фрејма. Том приликом је одлучено да се
њихова места не попуњавају до следећих из
бора.

С обзиром на све већи обим послова у надле
жностиСФГ, као ифинансијске и друге могу
ћности, створена је повољна база за решава
њемногих питања која до тада нису била обу
хваћена. То се нарочито испољавало у виду
повећаног интересовања за проблеме глувих
у свету од стране Унеска и Међународне ор
ганизације рада.
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Други боравак
у организацијама глувих Истанбула

С
вој боравак у Турској, крајем маја
1966. одине, Вукотић је искористио
да се поред послова организовања

предстојећег Балканског шампионата глувих
у разним спортским дисциплинама, ближе
упозна са положајем глувих Турске. У свом
извештају он каже: У Истамбулу је седиште

г

“

Федерације глувих Турске, која је основана
пре пет година од неколико друштава глувих
из Истамбула, Анкаре, Измира и Адане. Сада
Федерација укључујешест друштава, а у пла
ну је да се њена активност сукцесивно разви
ја. Тешкоће у раду су заиста велике и услов
љене су општим стањем глувих у тој земљи,

-
-
-

где постоји само петшкола за глуву децу у ко
јима се школује 853 ученика оба пола. Феде
рација глувих не прима од државе велику по
моћ, годишње око 15.000 турских лира. Ос
тале приходе, углавном, представљају добро
вољниприлози.

У Турској има између 75 до 90 посто непис
мених глувих лица која се налазе по читавој
земљи, што диктира да се првенствено ради
на њиховом оспособљавању преко школа и
других установа за рехабилитацију. Стање
глувих у градовима углавном је сношљиво,
док је ван градова њихов положај тежак. Тур
ска федерација глувих основала је неколико
радионица ради запошљавања глувих. У њи
ма се не обавља рехабилитација, већ служе
углавном за запошљавање. Радионица у Ис
тамбулу има прилично тешкоћа у погледу
просторија, опреме и машина. Она обавља
мање штампарске услуге. У другим местима
каошто је Адана, постоје нешто бољи услови
за рад где се израђују разни предмети домаће
радиности. Глуви, који заврше школовање,
изучавају углавномкласичне занате.

Турска федерација глувих чини велике напо
ре да побољшаположај својих чланова, а пос
тоји интересовање за њен рад и од стране од
говарајућих државних органа. За сада феде
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рација ради под доста тешком условима, са
два стално плаћена службеника, од којих је
један функционер глувих Сулејман Гок. На
челуФедерације налази се један лекар из Ан
каре, који одржава тешње односе са заинте
ресованимфакторима.

УИстамбулу постоје три клуба глувих, сваки
клуб ради за себе. То су углавном спортски
клубови и сада се ради на оснивањуСпортске
федерације глувих Турске, која се може осно
вати уколико се испуне одређени услови. Је
дан од услова је да Федерација мора имати у
свом чланству најмање пет клубова. Посетио
сам један клуб глувих, смештен у врло лепим
друштвеним просторијама савремено опрем
љеним, које су власништво клуба. Он је сте
циште највећег броја глувихИстамбула, у ко
ме према процени има преко 3.000 глувих. У
клубу чланови се баве разним друштвеним
активностима, организују састанке, култур
но-просветниирекреационирадидр.

Сви глуви са којима сам за време боравка у
Истамбулу разговарао, без разлике, веома су
заинтересовани за сарадњу са нашим Саве
зом на спортском, културно-уметничком и
другом пољу. Балкански шампионат у фудба
лу, који ће се одржати током септембра 1966.
свакако ће бити увод у остварење ове сарад
ње.”

-
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V с

Варшави

ветски
конгрес
глувих

у

Пети светски конгрес Светске фе
дерације глувих, одржан је под пок
ровитељством председника Држав
ног савета Народне Републике По
љске Едварда Охаба у Варшави од
10. до 17. августа 1967. године под
мотом Глуви у свету оних који чу
ју”. На Конгресу, одржаном у Пала
ти културе и науке, учествовало је
преко педесет замаља и то: 23 из
Европе,14 из Азије, 8 из обе Америке,
7 изАфрикеи1изАустралије.

Конгрес је отворен 13. августа у нај
већој сали Палате пред око 3.000
учесника, на начин који ће свима ос
тати у незаборавном сећању. Све
чаност је отворио председник Саве
за глувих Пољске Роман Петрикије
вич, истакавширадост глувихПољ
ске и велико интересовање целе јав
ности за овуманифестацију, затим
је потпредседник Савета министа
ра Пјотр Јарошевич (

) испред званичних органа Пољ
ске ист као значење Конгреса као
скупа најпозванијих фактора и ст
ручњака који треба да означе смер
нице даљег третирања проблема
глувих у савременом свету. Говор
председника Светске федерације
глувих Драгољуба Вукотића проп
раћен је дугим аплаузом. Он је наг
ласио прогрес учињен у последње че
тири године али и задатке који још
стоје пред многим државама у пог
леду признавања права глувима која
су означена у низу декларацијамеђу
народног значаја. Захваливши се св
има који су допринели успесима глу
вих на свим пољима, он их је позвао
да наставе са напорима на новим
задацима које поставља садашње
време, што глувима нуди све веће
могућности, али самопрекопуне ре
хабилитације.На крају је одао приз
нање за изврсну организацију Конг
реса и радост што се он одржава у
Варшави.
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“

Piotr Jarosze
wich

У
току церемонијалног дела било је ви
ше говорника: Курт Јансон ( ),
начелник Одељења за социјалну заш

титу Уједињених нација је нагласио да треба
још много да се учини на овом пољу, обаве
зујући се да ће УН и њене специјалне аген
ције појачати напоре у том погледу; Н. Купер
( ), шеф Одсека за рехабилитацију Ме
ђународне организације рада је истакао пот
ребу студиознијег прилаза професионалној и
социјалној рехабилитаацији глувих; проф. др
А. Мантадор, представник Светске здравст
вене организације је сагледао комплексност
проблематике глувих и потребу повезивања
здравствених и социјалних фактора, нагласи
вшида се, полазећи од закључака заседа
ња Светске здравствене организације од
1966. године, убрзано ради на јачем ангажо
вању у области медицинске рехабилитације
особа са сензорним и моторним оштећењи
ма. Потом је др Александар Хулек, председ
ник Организационог комитета Конгреса и
бивши функционер у Уједињеним нацијама
за рехабилитацију, поднео реферат “Актуел
на ситуација глувих у свету оних који чују и
закључци који се намећу”. У завршном делу
свечаности, излагао је генерални секретар
Светске федерације глувих др Чезаре Мага
рото: “Увод у радове на Конгресу”, где је у
најкраћим цртама осликао досадашње успе
хе на овом пољу и поменуо нека отворена пи
тања која очекују решења управо на овом Ко
нгресу.

После церемонијала свечаног отварања Ме
ђународне изложбе глувих сликара и вајара,
већином пољских уметника, истакнута је ст
варалачка и креативна улога глувих у многим
уметничким струјањима и њихова вечита те

-
Jansson

-

-
-

Cooper -
-

-

-
XIX -

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

130 131

Лице и наличје сребрњака са ликом Драгољуба Вукотића
који се поводом Међународног дана глувих традиционално, сваке године
додељује најзаслужнијим појединцима или удружењима који су дали
највећи допринос у раду и унапређењу СГНСЦГ у току једне године

Сребрњак је финоће 925/000, масе 13 гр и пречника 30 мм

STAVITI SA PRVE DOSTAVLJENE
FOTOGRAFIJE



жња да пробију баријеру тишине и својим де
лима достигну и уметнике који чују. Овим је
аутоматски била отворена и изложба попула
рних и стручних публикација из више зема
ља.

Следећи дан је започео радом стручних коми
сија. Група А је обрађивала проблеме глуве и
наглуве деце:

1) Класификација деце оштећена слуха са по
зиције њиховог припремања да живе у дру
штвуособа које нормалночују и

2) Резултати истраживања о заједничком вас
питању и настави глуве деце са децом нор
мална слуха.

Група Б је обрађивала питања одраслих глу
вих, па је тако разматрала теме:

1) Категорије глувих који живе међу људима
нормална слуха, њихове најважније потре
беи средстава да имсепомогнеи

2)Методе за ефикасно сузбијање неписмено
стимеђу глувимауразним земљама.

Овде се, а касније и у другим комисијама, ис
пољила најслабија тачка и овог и претходних
конгреса: третирани су сви проблеми, са свих
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аспеката, што је за резултат имало мноштво
реферата, различитог нивоа, од описивања
стања рехабилитације и заштите глувих у не
кој установи или земљи, до научних открића,
без неког критеријума и систама. Реферата је
билопревише, па није било времена за диску
сију. Зато се ни у једној групи, или комисији
није ни могло доћи до каквих конкретних ст
ручних закључака, већ су остали различити
ставови у бројним материјалима. Додуше, то
је обичај и на многим другим конгресима,
због чега они све више попримају туристич
ки, уместо научни карактер, за разлику од си
мпозијума и конференција, који детаљније
обрађујући одређени проблем са стручног
становиштаимајумного већи значај.

Друга општа карактеристика стручног рада
односила се на организацију састанка често
сродних комисија у исто време, тако да је за
интересованима било врло тешко да се опре
деле за само једну одњих, будући да су многи
желели да прате рад и једне и друге. Многи
реферати су били предугачки, мало њих се
придржавало одређених рокова, иако су исти
били штампани и приложени уз програме.
Пада у очида је биломало реферата од глувих
стручњака, иако их је било више на Конгресу,
па се стекао утисак да, из године у годину на

-
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Вукотић са функционерима СФГ на пријему код председника Сејма Болеслава Подедорног

конференцијама и конгресима, они који чују
преузимају улогу која би у ствари у Светској
федерацији глувих требала да припадне пре
свега самим глувима, јер чујући имају и ду
гих могућности. Овим се не потцењује улога
стручњака, која је веома важна, али ставови и
мишљења самих глувих у њиховој организа
цији треба итекако да дођудоизражаја, ако не
више, онда бар равноправно заступљено, тим
прешто бројшколованих глувих у наглом по
расту, међу којима има доста социјалних рад
ника, економиста, педагога и сл.

Из ових примедби требало би извући закључ
ке за будућност, уколико постоји жеља да се
уложени напор и средства на ретким конгре
сима валоризују у корист глувих, јер, ако кон
грес већ има неку своју одређену тему, треба
тежити да се она продуби и свестраније осве
тли, и поводом ње на крају заузме одређени
став.

Најбољу посећеност забележиле суАудиоло
шка и Педагошка комисија, јер је и број учес
ника тих знимања био највећи. Део тема заје
дно је обрађиван у Педагошкој и Психолош
кој комисији. Осетио се напредак у раду Ко
мисије за професионалну рехабилитацију
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Чланови Бироа СФГ на пријему код мнистра за социјална питања Пољске
Јана Руткијевича (Jan Rutkiewicz)

глувих, у чијем раду је учествовало више од
100учесника.

У току Конгреса, а нарочито у његовим вече
рњим сатима, програм је био испуњен изван
редним, никад до тад виђеним спектаклима,
пре свега захваљујући учешћу глувих умет
ника и омладине из социјалистичких земаља.
УочиКонгреса, од 9. августа, одвијало се так
мичење у фолклору, пантомими, драми, фил
му и фотографији. Две конгресне вечери ос
мислили су совјетски ансамбли ВОГ-а који
су на до ад нов начин, са богатом опремом,
приказали широке могућности глувих. У
фолклору је доминирала бугарска екипа. И
серија филмова, највише из социјалистичких
земаља, указала је на све ефикаснију приме
ну овог средства у едукацији глувих.Штампа
ирадио су сталнопратилиовеманифестације
и свакодневно их објављивали у својим про
грамима, те је Варшава била сва у знаку “зна
ковних покрета, веселих а нечујних грађана”.
Председник Вукотић је дао интервју за радио
и штампу на тему: Пети конгрес као прелом
на тачка у даљој рехабилитацији глувих.
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Закључак конгресаV

Свечано затварање конгреса било је још
помпезније него отварање. Пре подне је одр
жан пленарни састанак Научне секције са
свимкомисијама, чији су председницибили у
Радном председништву. Прочитани су пред
лози а затим је вођена дискусија. Углавном су
акламацијомусвојенипринципи, с тимшто је
Секретаријату Светске федерације глувих
дато овлашћење да кристалише последњу ре
дакцију, при чему у уводном делу треба бити
Резолуција са основним захтевима конгре
са. Препоруке комисија и секција са Конгре
са, уз разраду извештаја, објављене су на ен
глеском и француском језику и разаслате
свим националним организацијама, учесни
цимаи свим заинтересованимстранама.

На затварању Конгреса, први је добио реч
председникВукотић, који је у сажетом говору
сумирао његове резултате и њихов значај и
потребу да се закључци што пре примене у
пракси. На крају се захвалио организаторима
и учесницима.Потом је говориоминистар зд
равља Пољске, па секретар СФГ др Магаро
то, а наконњега директорОдељења за соција
лну заштиту. Потом је, топло поздрављен бу
рним аплаузом целог аудиторијума, у дво
рану ушао један од пионира науке у корист
глувих,Штернфелд, који је тренутно живео у
Пољској, и који је био изабран у Председни
штво. Пре него што је др А. Хулек закључио
Конгрес, Петрикијевич се, у име Савеза глу
вихПољске, захвалио свим учесницима. Бан
кет је приређен у Хотелу Бристол, где су из
мењене здравице ипредати поклониСветској
федерацији глувих и организатору од стране
делегација националнихоранизација глувих.
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Рад Скупштине и Бироа СФГ
у оквиру конгресаV

Пре Конгреса одржани су састанци радних
тела СФГ. Биро се састао 9. септембра да се
упозна са припремама за Конгрес. Истог да
на, чланове Бироа је примио министар здрав
љаПољске.
Генерална скупштина је одржана 11. августа.
Пре подне су разматрани извештаји о раду
између два конгреса, решавано је још о низу
текућих питања, углавном организационе и
финансијске природе. У раду су повремено
учествовали високи функционери пољске
владе узимајући реч у дискусији. Скупштина
је одобрила извештајеОрганизационог коми
тета и констатовала да је за 10 комисија прија
вљено 208 радова, с тим да се очекује да при
стигну још њих неколико у току самог Конг
реса. Поподне су одржани избори. Једноглас
ном одлукомДрагољуб Вукотић је изабран за
председника СФГ, а др Магарото за генерал
ног секретара. Био је то још један, најновији
доказ у низу признања Вукотићевом раду и
делу.
На крају рада Скупштине, изабрани су нови
чланови Бироа, са малим изменама у односу
на прошли састав. Настојало се задржатиПр
едседништво по светским регионима. Одато
је признање Савезу глувих Шведске за ус
пелу едицију материјала са претходног,
конгреса, која је подељена на овом Конгресу
уВаршави.
Може се рећи да је конгрес био врло успеш
на манифестација снаге и свестишколованих
глувих у свету и њихових сарадника, на којој
је извршена анализа пређеног пута и указано
на нове светлије перспективе које је стварала
наукаи техника тога доба.
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Са заседања Генералне скупштине
у Варшави

Први пут међу глувима Јужне Америке

К
рајем децембра 1968. године Вукотић
је од стране спортске организације
(чујућих) Југославије позван да путу

је на 10 дана у Јужну Америку. Тиме му се
пружила могућност да ступи у контакт са фу
нкционерима тамошњих организација глу
вих. Резултати тог боравка и потреба да се
преко Светске федерације глувих помогне
том региону садржан су у писму које је по
повратку упутио дрМагароту: “Овде је од ви
талног интереса даСФГпојача своје напоре у
циљу помоћи глувима Јужне Америке да до
ђу до свога изражаја кроз коришћење унутра
шњих могућности које постоје. У том циљу
са ТеодоромМанзанедом и осталим функци
онерима тамошњих организација глувих сло
жили су се у следећем: даСветскафедерација
глувих појача своје напоре у циљу конкретне
помоћи тамошњим организацијама, нарочи
то у виду јачања Регионалног секретаријата
СФГ, коме се придаје изузетна важност; да се
у фебруару 1970. године одржи Регионални
конгрес глувих ЈужнеАмерике са темом Глу
ви између чујућих'; да се неколико дана пре
почетка тог конгреса одржи и седница Бироа
Светске федерације глувих у Буенос Аиресу,
где ће се и одржати поменути конгрес. То вре
ме је по мишљењу г. Манзанеда најповољни
је, обзиром на климатске услове, као и на чи
њеницу да је то период годишњих одмора у
том делу света; да се приступи ангажовању
појединих стручњака уКомитет конгреса, ко
ји би требао у најскорије време да се форми
ра. Др Тато, познати оториноларинголог на
пример могао би ући у тај Комитет; да се зат
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ражи покровитељство Конгреса од стране
председника Републике Аргентине, као до
маћина; да Конгрес нема само ужи карактер
ограничен само на организације глувих, већ
да обухвати и остале стручњаке који раде на
рехабилитавији глувих лица; Представник
Уругваја г. такође је заинте
ресован, као и организације глувих осталих
јужноамеричких земаља за овакав скуп, коме
би разумљиво требала да претходи добра ор
ганизација.

Моје дубоко убеђење је да подручје Јужне
Америке иако располаже са великим могућ
ностима (потенцијал појединих земаља) није
довољно учинило за рехабилитацију глувих,
прво због тогаштомогућности нису у одгова
рајућој мери коришћене, а друго услед делом
погрешног става о рехабилитацији, као и чи
њеници да је Јужна Америка услед географ
ске удаљености од Европе и осталих земаља
била делимично и изолована и није могла да
користи искуства која се у рехабилитацији
глувих користе сада. Такође, уверавам вас да
Манзенадо, председник и Ферер, секретар
Аргентинске организације глувих

), са својим сара
дницима чине велике напоре у корист глувих
лица, и да им је потребна много већа подршка
за развијање акција Регионалног секретари
јатаСФГ. Један од тих путева, можда најбољи
јесте сазивање поменутог конгреса и далеко
веће приближавање јавности кроз излазак из
анонимности, а уз повезивање са већим бро
јем стручњака који раде за глуве”.
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Јуабех

Уочи Конгреса СФГ у Паризу

С
едницаБироаСветскефедерације глу
вих, прва после конгреса, одржана
је у Паризу 19. и 20. септембра 1968.

године. Биро се састао у палати Унеска, без
присуства чланова Нигама (Индија) и Теодо
ракиса (Грчка). Састанку је присуствовао

-
V

-

представник Унеска Г. Сандберг, који је био
задужен за проблеме специјалногшколства.

Биро је између осталог прихватио извештаје
председника и генералног секретара о једно
годишњем раду СФГ. Најзначајније активно

-
-
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сти су биле углавном организационе приро
де; издавање званичних докумената са Петог
конгреса СФГ, штампање Статута и других
аката СФГ, затим пријем Перуа и Замбије у
чланство СФГ, регулисање статуса организа
ције Немачке Демократске Републике, која је
одлуком Бироа постала пуноправан члан. Ус
војена је листа истакнутих личности за одли
ковање од стране СФГ и листа сарадника у
часописуСФГ, по регионалномкључу.

На седници је усвојен финансијски извештај
за протекли период и предложен буџет за сле
дећу годину. Усвојен је такође извештај Oрга
низационог комитета Петог конгреса и дата
препорука за што скорије издавање публика
ције са званичним документима конгреса.
Биро је потврдио ранију одлуку да се наред
ни, конгрес СФГ одржи уПаризу и дао пр
епоруке за формирање његовог организацио
ног комитета. Предвиђено је да се Конгрес
одржи августа 1971. године, највероватније у
палати Унеска, за што су постојали потребни
услови.

-

-

-
-

-
-

-

-
VI -

-

Чланови Бироа СФГ у Паризу

Биро је био информисан да се за идућу годи
ну припрема одржавање регионалне конфе
ренције глувих Јужне Америке, због чега су
дата упутства за рад њених појединих коми
сија, с тимшто се ускоро требао одржати сас
танак са одговорним лицима свих комисија
радиизрадепрограма.

Светскафедерација глувих је делегирала сво
је представнике у поједине органе и специја
лизоване агенције УН: Алана Сусмана у Сек
ретаријат УН Група за рехабилитацију, Ан
дреа Сент-Антонена при Унеску у Паризу, др
Фјорија Ратија у Светску здравствену орга
низацију у Женеви, док представник уМеђу
народној организацији рада није наимено
ван, с тим да то накнадно учине председник и
генерални секретарСФГна основу својих ов
лашћења.

Општа констатација на овом састанку је била
да СФГ постепено али сигурно напредује у
решавању многих питања од интереса за глу
ве у свету.
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Вукотић изабран за почасног доктора наука

Деценијско изгарање за добробит свих
глувих света и његово прелетање на
хиљаде километара око земљине кугле

да нешто учини за глуве свих раса и вера није
могло остати незапажено од оних којима је он
помагао у било ком виду. Признање је једном
морало доћи, и дошло је са другог краја света
где се такав рад ценио. Дошло је из установе
највишег ранга, која је уносила нови дух у
животе глувих, из Галодет колеџа, врхунске
установе за глуве. Велики су знали шта је ве
личина и вредност и Драгољубу Вукотићу,
председнику Савеза глувих Југославије и
председнику Светске федерације глувих, је
19. маја 1969. године уВашингтону додељена
почасна титула доктора књижевности Гало
дет колеџа. Предаја диплома, које је потписао
председникСАДРичардНиксон лично у сво
јству патрона овог Колеџа, Д. Вукотићу и ос
талим добитницима почасних титула обав
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љена је на, специјално за ту прилику уприли
ченој, свечаности поводом 105-тог додељи
вања признања ове високообразовне устано
ве.

Ово високо признање у свету познатог Гало
дет колеџа, који је основан пре више од сто
година, додељено је Вукотићу

Међу добитницима почасне титуле
које су том приликом биле додељене

налазили су се и дрЕднаЛ вин, професор пе
дагошке психологије Педагошке школе на
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“doctor
honoris”

e -

“за његове из
ванредне заслуге у образовању, раду на реха
билитацији и заштити глувих лица у сво
јој земљи, као и за своје услуге учињене орга
низацијама које се баве проблемом глувоће,
укључујући Светску федерацију глувих чији
је председник непрекидно био од 1955. годи
не”.

-
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Промоција Д. Вукотића за почасног доктора наука на Галодету
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Први састанак Бироа СФГ у Југославији

Н
епосредно после затварања свет
ских игара глувих, које су одржане од
8. до 16. августа 1969. у Београду,

Биро светске федерације је од 18. до 21. авгу
ста одржао своју седницу у Хотелу “Руска
мен” код Омиша. Поред свих чланова Бироа,
састанку је присуствовао и председникОрга
низационог комитета конгреса СФГ који
се требао одржатиуПаризу 1971. године.

На овом састанку, који је иначе први пут одр
жан у Југославији, поред разматрањаприпре
ма за следећи конгрес, Биро је одабрао теме
за дискусију на предстојећем конгресу и ов
ластио председника стручних комисија да са
члановима комисија приступе припремама за
рад. Поред стручно-научног дела, предвиђе
не су и друштвене, уметничке и туристичке
активности. Такође је прихваћен предлог да
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Њујоршкомуниверзитету, БенЕрлХофмајер,
директор школе за глуве уМоргантону, Севе
рна Каролина, Џозеф Хант, комесар Управе
за рехабилитациону службу Социјалне и ре
хабилитационе службе Министарства за зд
равље, образовање и социјално старање САД
и Самјуел Алберт Брок,

за рехабилитацију глувих у Чи
кагу.

-

-
-

стручни сарадник
канцеларије -

ради и посебна комисија за питања стручног
спортског рада, која је требала да разматра,
поред осталог и резултате тестирања такми
чарана светскимиграма глувих.

Предложено је да се у програмVI конгреса, a
поводом 20-тогодишњице оснивања Светске
федерације глувих, уврсти пријем за делега
ције земаља - чланица и госте и да се органи
зују излети у околину Париза, као и посете
туристичким и културним знаменитостима
тога краја.

Такође, одлучено је да се на следећој регио
налној конференцији за Јужну Америку, пос
већеној проблемима глувих са тог подручја,
СФГ наступи са темом “Глуви у свету еволу
ције”.
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Паризу

ветски
конгрес
глувих

у

Париз, домаћин светског конгре
са глувих, био је од 29. јуна до 5. јула

године стециште глувих из
свих делова света који су дошли на
Конгрес Светске федерације глувих,
који је имао и обележје прославе дв
адесетогодишњице постојања и ра
да ове међународне организације.
Основаној у Риму 1951. године, пос
ле успешних Конгреса у Загребу, Ви
сбадену, Стокхолму и Варшави. Па
риз је, као град у коме су већ била два
конгреса глувих и где је још 1760. го
дине основана прва школа за глуву
децу, заслужио да буде домаћин ове
јубиларне прославе. Извештај са
овог Конгреса поднео је делегат СГ
Југославије Анте Цимерман, из ко
јег доносимокраћирезиме:

“Шести конгрес био је као и прет
ходни, али је даоинеке новости.Чи
њеница да је Унеско отворио своја
врата глувима, дала јемогућностда
се постави низ манифестација на
објекту на ком су учествовали мно
ги светски уметници. Проблем еду
кације и социјализације који треба
да брже интегришу глуве у динами
чни светнашег времена, биле су сре
дишње тачке рада стручних коми
сија. Новост је била “ ” ро
дитаља глуве деце и касније оглуве
лих особа, који су се по први пут сас
тали да изнесу своја питања и на
крају затражили да прерасту у по
себне комисије. Овај развој одговара
новијим ставовима у модерној реха
билитацији, где родитељи добијају
квалитетно нову улогу стручних
сарадника у тиму. Уметничке, спо
ртске и забавне манифестације ни
су изостале ни на овом конгресу,
проблем је био једино утомешто су
се одвијале у удаљенијим деловима
града, што је отежавало приступ
многимучесницима”.

VI

1971.
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Н
аовом Конгресу објављени су резул
тати развојног програма - тотални
приступ ) који је

први пут уведен 1968. године у Санта Ани
(Калифорнија) и трајао је три године.

Састанак Бироа СФГ одржан је 29. јула, и на
њему је разматран материјал за генера
лну скупштину и конгрес. Била је то пос
ледња седница Бироа у старом саставу. Пре
ма извештају који је дао генерални секретар
СФГ дрМагарото, Биро је радио редовно, са
стајући се сваке године у другом месту, упр
кос финансијским тешкоћама. Секретар На
ционалне федерације глувих Француске, Ан
дре Сент-Антоин ( ), који
је понео највећи терет рада Организационог
одбора, реферисао је о припремама за конг
рес, након чега је утврђен ред свих манифес
тација. Истог дана одржан је састанак Бироа
са председницима свих девет комисија и три
комитета ради утврђивања коначних програ
ма.
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Драгољуб Вукотић
поново изабран за председника

VIII

-

-

-

генералну скупштину, која је у
одржана 30. јула 1971. године

у великој дворани Палате Унеска, отворио је
председник Вукотић. Након поздравних го
вора домаћих представника, Вукотић и др
Магарото су поднели извештаје о раду изме
ђу два конгреса, који су прихваћени. Бројни
учесници из 48 земаља чланица највише су
се задржали на методама ефикасније помоћи
неразвијеним подручјима да почну системат

празнич-
ној атмосфери

138 139

Диплома почасног доктора наука универзитета
додељена Драгољубу Вукотићу

Галодет



ску бригу за глуве, те финансијским тешкоћа
ма у којима се СФГ налази, јер је котизација
била једини извор прихода, а она није била
довољна зашири рад, посебно зафункциони
сање комисија. Делегати су похвалили везе
СФГ са специјалним агенцијама УН и уче
шће представника Бироа на преко 20 међуна
родних састанака од значаја за рехабилитаци
ју и заштиту глувих. Иако је истакнут рад ко
мисија (на конгресу и на научним конферен
цијама сваке друге године), тражило се да оне
делују стално и више на конкретним реше
њима, за шта је било потребно да се повећа и
чланарина свих чланица. Истакнут је и рад на
припремимеђународног речника и припреми
енциклопедије о глувоћи, као и издавању ча
сописа “

Скупштина се одвијала у условима искључи
ве примене знаковног језика, који је попосло
внику био обавезан. Посебна пажња је посве
ћивана изгласавању

, која је већ раније била упућена зем
љама чланицама на дискусију. Делегати су
уобличили и дефинисали нека основна поје
диначна, рехабилитациона, социјална и еко
номска права глувих, која треба да призна
свака модерна држава, и спроведе их уживот.
Декларација је требала да прође Социјалну
комисију и Социјално-економски савет, да би
на јесен 1972. године дошла пред Генералну
скупштину УН ради њеног службеног приз
нања.
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Декларације оправима
глувих

Након усвајања извештаја о раду Секретари
јата и Бироа и финансијском пословању, Ге
нерална скупштина је прешла на избор пред
седника и генералног секретара. Председник
Савеза глувих Југославије Драгољуб Вуко
тић, упркос својој жељи да се повуче са поло
жаја председника Светске федерације глу
вих, на чијем је челу био још од 1955. године,
ипак је акламацијом на то место поново изаб
ран, и то по пети пут. Ово је била жеља свих
делегата и уједно јединствен случај за Савез
глувих Југославије, да њен представник де
ценијама стоји на челу једне међународне ор
ганизације. Све је то био плод великог залага
ња и способности Вукотића да руководи сло
женим пословима СФГ, заступа је у свим де
ловима света и води борбу за већа права глу
вих. СФГ је била једина међународна невла
дина организација која је успела да истовре
мено обухвати и земље Истока и Запада и
пружи им исти третман, уздижући се изнад
сукоба блокова и утицаја хладног рата, окуп
љајући и стручњаке из целог света на једнст
веном задатку: побољшање положаја глувих,
свим средствима савремене науке и техноло
шког прогреса. За свој рад токомдве деценије
на међународном плану, Вукотић је сем ме
даље СФГ, на посебном пријему добио и

После избора дрМагарота за генералног сек
ретара, прешло се на избор чланова новог Би
роа. Захваљујућинајвећемброју гласова, иза
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брана су четири потпредседника: Јерала
(Италија), Сант-Антонин (Француска), Шра
јбер (САД) иФуфајев (СССР), те чланови Би
роа: Манзанедо (Аргентина), Сутклиф (Енг
леска), Билонко (Пољска), Миклеа (Румуни
ја) иПанев (Бугарска).

Делегати из САД су овог пута били веома ак
тивни и њихово присуство дало је нови ква
литет раду, те се очекивало да ће америчка ор
ганизација глувих више помоћи СФГ ифина
нсијски. Велика популарност глувих ове зем
ље огледала се и код одлуке Генералне скуп
штине оместу одржавањанаредног конгреса.
Вашингтон је добио 56 гласова, а други кан
дидат, Тел Авив само 10. Американци су обе
ћали да ће то бити достад највећа манифеста
ција глувих и да ће омогућити јефтино путо
вање и боравак. На крају је усвојен програм
рада СФГ, са нагласком на помоћмање разви
јеним подручјима, преко регионалних тела и
састанака

Шести светски конгрес глувих, уз учешће
преко хиљаду глувих ињихових пијатеља, ст
ручњака и заинтересованих грађана отворен
је 2. августа 1971. године у Палати спортова.
Конгрес је отворио председник Организаци
оног одбора Готје ( ), а затим су прочи
тане поруке председника Француске Репуб
лике и других истакнутих личности. У свеча
ном делу програма говорили су представни
ци француске владе, Унеска и других специ
јалних агенција, као и градоначелникПариза.
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Одмах након њих реферат су поднели Вуко
тић и др Магарото. Они су наглашавали доп
ринос Светске федерације глувих међунаро
дном зближавању и заједничком третирању
једног великог светског проблема, који је у
наглом порасту технике и животне динамике
добијао нове аспекте. Сви говорници су иста
кли доприносФранцуске, будући да је Абе де
Л Епе ( ) отпочео едукацију
глуве деце и тиме отворио ново раздобље, по
пут другог сина те земље Браја ( ) који је
за слепе пронашао ново писмо и увео их у
свет културе.

Др Сандберг ( ) и други истакли су
велике могућности даљег усавршавања реха
билитације, тражећи већа улагања држава у
научно истраживање, сматрајући да је то је
дини пут којим се може указати на нове мето
де. Декларација о правима глувих такође је
прихваћена и позване су све државе да у своје
законодавство унесуњенепринципе.

Стручне комисије, које су све заједно чиниле
Научну секцију СФГ, почеле су са радом ис
тог дана у палати Унеска. Преко 200 рефе
рата и саопштења прочитано је и о њима је
дискутовано током три дана. На подручју
едукације доминирала је идеја “тоталне ко
муникације , коју су те године веома агреси
вно лансирали делегати САД, међу којима је
био и познати стручњак и шеф Одељења за
рехабилитацију глувих Б. Вилијамс (

Међу бројним глувим стручњацима из целог
света запажена је и група глувих стручњака
са Галодет колеџа. Они се нису хтели ограни
чити на улогу пасивних посматрача, него су
иницирали расправу о методолошком прис
тупу том највиталнијем подручју рехабили
тације. Пажњу је привукао реферат о систему
комплементарних техника у едукацији тзв.
“ ” (тотални приступ), а који је у
име групе стручњака са Галодета поднео Џек
Ганон ( ), уз асистенцију Керол
Гаретсон ( ). Жива дискусија
водила се читава два дана у вези заговарања
мултиплог приступа у развоју комуникација
од стране такозваних “оралиста”, који су зас
тупали идеју о развоју комуникативних спо
собности глувих на бази чистог оралног гово
ра без неке употребе мануелних елемената.

-
-
-

-

Abbe' de l' Epe'e
-

Braill

Sundberg
-

-
-

-

-
” -

Willi-
ams).

-

-
-

TotalAproach

Jach R. Gannon
Carol Garretson

-
-
-

-

Делегати на Генералној скупштини у Паризу

Вукотић прима Орден града Париза

140 141



Додуше, било је и заједничких ставова, да би
се на крају извео закључак да је реч о матери
ји која захтева даљапроучавања.

Светска федерација глувих је омогућила да
се на овом Конгресу први пут сретну и роди
тељи глуве деце, који су после неколико сас
танака усвојили следеће закључке:

1. Родитељи, свесни своје улоге у едукацији
своје глуве деце, предлажу да овакви сус
ретипрерасту у сталну комисијуСФГ;

2. Родитељи моле Биро СФГ да одреди одго
ворне експерте који ће сарађивати у оквиру
Федерације са родитељима;

3. Родитељи желе да проблем интеграције
њихове глуве деце у радну и животну око
лину буде у првом плану проучавања свих
комисија.

Први пут се десило да се на конгрес позову
постлингвално глуви, како би се уз њихову
помоћ проучавало и дефинисало место оглу
велих по рођењу умодерном друштву. Стати
стике су показале да је њих четири пута више
него прелингвално глувих (глуви од рођења),
као и да се њихов број за последњих 30 годи
на удвостручио. Њихов примарни задатак
углавном се своди на то да одрже социјални
контакт, да се успешно запосле и да имају
уравнотежен породични живот и да избегну
свеформеизолације.

Занимљиво је да се овај Конгрес бавио пита
њима о спортским активностима глувих. Ко
мисија за спорт је тако дала следеће препору
ке:

1) Физичко васпитање и спорт треба да буду
значајан фактор у процесу опште, профе
сионалне и социјалне рехабилитације глу
вих;

2) У циљу уздизања физичких способности
глувих, треба организовати научно истра
живање и систематизацију документације
у погледуфизичког васпитањаи спорта, ка
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ко би се увело систематско испитивањефи
зичке способности глувих посебним тесто
вима;

3)Формирати међународни комитет који би у
сарадњи са ЦИСС (Међународни комитет
спорта глувих) израђивао програме за фи
зички тренинг и спорт, као факторе који
имају велику улогу у рехабилитацији глу
вих;

4) Препоручује се израда одговарајуће мето
де и програма за глуву децу предшколског
ишколског узраста;

5) Препоручује се већа брига за кадрове који
ће водити физички развој глувих кроз про
ширење њиховог знања о физичком васпи
тању, њихово упознавање са потребом за
ефикасном гимнастиком и другим видови
ма спорта ушколама за глуве, - изналажење
могућности да глуви са дипломама настав
ника физичког васпитања добију место у
школама за глуву децу;

6) Препоручује се израда библиографије фи
зичког образовања и спортамеђу глувима и
издавање једне књиге о рехабилитацији
глувих.

ЗавршнидеоШестог конгреса, који је одржан
у највећој двораниУнеска 5. августа, почео је
читањем резолуција и закључака свих девет
комисија и три комитета, који су уз мале из
мене прихваћени. Овог пута није донета заје
дничка резолуција Конгреса као у Варшави,
али је зато прихваћена “

” од девет тачака. После излага
ња Вукотића, др Магарота, Готјеа и других,
подељене су медаље и дипломе у знак при
знања за допринос у последњих 20 година ра
да Светске федерације глувих. У вечерњем
делу програма, на великом балу који је при
ређен после затварања конгреса СФГ, за
Мис света у конкуренцији глувих девојака
изабрана је Маргрит Таид ( ) из
Хамбурга (Немачка), по занимању индустри
јски цртач. За њене пратиље изабране су Си
монЖунка (Француска) иШејлаСкот (САД).
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Декларација о пра
вима глувих

Састанак Бироа
Светске федерације глувих у Риму

П
рва седница Бироа СФГ која је одр
жана после конгреса у Паризу,
била је у Риму 16. и 17. марта 1972.

године. Дневни ред овог састанка, којем су
присуствовали сви делегати, по својој обим
ности и садржају био је значајан за будући
рад овемеђународне организације.

Најважнија одлука је спровођење усво
јене Декларације о правима глувих особа.
Примљено је са похвалом обавештење да су
многе земље превеле и објавиле Декларацију
на својим језицима и препоручено је да се она
штампа на свим језицима чланицаФедераци
је. Затим је, на основу одлуке Генералне ску
пштине СФГ, усвојен предлог о процедури
изношењаДекларације пред одговарајуће ор
гане Уједињених нација Економски и Соци
јални савет.

Сви чланови Бироа добили су задужења на
бази програма и активности Федерације за
следећи период. Предвиђено је да програм,
који је усвојен на париском заседању ге
нералне скупштине СФГ, буде разрађен у на
редне четири године и буде достављен члани
цамаСФГ.

Биро се сагласио са оснивањем специјалног
фонда за помоћ земљама у развоју “Антонио
Магарото” уз припрему пословника о раду
тог фонда. Такође је донета начелна одлука о
оснивању

. За
тај будући институт је постојало велико инте
ресовање код многих стручњака, а уз то су
били обезбеђени и одговарајући савремени
простор и опрема. У току је била израда про
позиција за рад института, с тимшто се дефи
нитивна одлука о свему томе очекивала нак
наднонанаредномконгресу.

Одлучено је да СФГ од ове године уведе оба
везну котизацију по једном учеснику на ску
повима под њеним патронатом или организа
цијом у висини од два (2) америчка долара.
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Међународног института за про
учавање глувоће са седиштем у Риму
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Сматрало се да ће то допринети побољшању
финансијског положајаФедерације.

Биро је прихватио прелиминарни извештај о
организационимприпремама за следећиСве
тски конгрес глувих у Вашингтону, 1975. го
дине.Извештај је, поред осталог, обрађивао и
рад комисија са предлогом тема.Много се по
лагало на могућност проналажења повољних
финансијских услова за учешће посетилаца и
делегата у трајањуод10дана

Након дуже дискусије дошло се до знатне из
мене постојећих комисија Светске федераци
је које су биле у саставу Научне секције. Сва
ка комисија од сада је у свом руководећем јез
гру требала да има по три члана. Претпостав
љало се да ће то допринети самој оператив
ности, а уз тои квалитетнијемраду.

За нове чланове Светске федерације глувих
једногласно су примљене следеће земље: По
ртугал, Бангладеш, Боливија иКувајт, са који
ма је укупно била 51 земља чланица, не рачу
најући придружне и друге чланове, којих је
био већиброј.

Биро је примио на знање и обавештење да је
Светскафедерација глувих од странемеђуна
родних институција и других предложена за
награду Алерта Ласкера , која доноси 5.000
долараи сребрну статуету.

Као што је уобичајено, формално је прихва
ћен извештај Организационог комитета
светског конгреса глувих, а француској Вла
ди и Федерацији глувих Француске одато је
признање за допринос који су дали његовом
организовању.

Активност Федерације је полако, али сигур
но попримала све више маха и њен углед је
прилично порастао, чему је доприносила и
успешна сарадња са заинтересованим факто
рима на међународном плану, као и многим
истакнутим стручњацима који су се ангажо
валиураду.

-
-

-

-
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Састанак Бироа СФГ у Варни

Међу глувима Израела
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састанак Бироа СФГ одржан је
25. и 26. октобра 1972. године у Вар
ни (Бугарска). Седници су присус

твовали Д. Вукотић, В. Јерела, В. Фуфајев, З.
Биелонко, В. Панев, Г. Микле и Рев. Сут
клиф. Вукотић је детаљно информисао при
сутне о активностима СФГ, истичући њен уг
лед који има на међународном плану и све из
разитију везу са органима Уједињених наци
ја у слању информација и предлога, затим са
КВОИХ (

) и осталим организаци
јама.

Молбу за редовно чланство уСФГподнеле су
Етиопија, Судан,Иран,Нови ЗеландиМалта.
Захтеви су прихваћени, са тим да следећи са
станак Бироа у Копенхагену 1973. године и
формално потврди пријем. Са новопримље
ним чланицама, СФГ је у то време бројала
укупно 56 чланица. Од осталих занимљиво
сти ваљанапоменути да је: дата сагласност на
писменипредлогС.Антоина о оснивању сек
ције родитеља глувих при СФГ; прихваћен
предлог предузећа ” из Рима за ку
повину опреме за музеј СФГ, уз чињеницу да
би Организација глувих Италије ( ) пар
тиципирао у тој куповини. Одлучено је да се

Магарото, Цветана Маринова,
начелница Министарства социјалног старања

Владе Бугарске, Вукотић и Панев

прво уради пројекат нове установе Музеја
СФГ са свом потребном опремом, с тим да се
дефинитивна одлука донесе на следећем сас
танку Бироа. Биро СФГ се сагласио са осни
вањемМеђународног туристичког клуба глу
вих према датим информацијама, а Генерал
ни секретаријат ће накнадно члановима Би
роа доставити податке који се тичу организа
ције клуба.

-
-
-
-
-
-

П
рограмом рада Светске федерације
глувих предвиђено је да се у периоду
1972-1975. организује више међуна

родних састанака посвећених актуелним пр
облемима глувих и наглувих па је у том сми
слу прихваћена кандидатураИзраелске наци
оналне организације глувих да 1973. године
буде домаћин једне међународне конферен
ције. Због тога је Вукотић крајем априла и по
четкоммаја 1972. године боравио уИзраелу у
својству председника СФГ, како би сагледао
услове за одржавање таквог међународног
скупа.

-
-
-
-

-
-

Вукотићеви домаћини су се потрудили да за
осам дана упозна њихов град, да дође у непо
средан контакт са члановима организације,
да види њихове друштвене домове и разгова
ра са одговорним особама у чијој је надлеж
ности заштита глувих.

По Вукотићевом казивању “Организација
глувих Израела се још од свог оснивања суо
чила са многим проблемима, а највећа брига
је била о досељеницима из разних земаља св
ета, обезбеђење нужног смештаја и запосле
ња, настава хебрејског језика кроз течајеве и
школе. Ти напори нису још престали због

-

-
-

-

-
-

сталног досељавања Јевреја из разних зема
ља. Према статистици у Израелу је око 3.200
глувих лица. Она су, углавном, запослена и
самостално привређују, учлањена у органи
зацију у Тел Авиву, где живи преко 600 глу
вих лица. Седиште организације је у веома
лепом модерном дому које носи име “Хелен
Келер”. У дому се налази велика сала и прос
торије за смештај ученика упривреди.

Чланови организације, иако живе у удаље
ним местима у свом раду су веома активни
како на друштвеном тако и на спортском по
љу. У слободно време израђују предмете до
маће радиности, јер им то доноси приходе. У
Тел Авиву и Хаифи, изгледа, располажу нај
бољим условима за то, организација често
приређује и симпозијуме са актуелним тема
ма уз присуство позваних стручњака. Разви
јена је сарадња са школама за глуве, дечјим
вртићима, клиникама за уво, нос и грло, као и
установама које се баве професионалном ре
хабилитацијом.

Школа за глуве, дечји вртић уТелАвиву и две
школске радионице за професионално оспо
собљавање које сам посетио, изграђене су у
савременом стилу и добро опремљене. Посе
бна установа за професионалну рехабилита
цију која ће да оспособљава ученике из обла
сти електронике треба управо да се отвори.

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

Једнамања радионица за ученике са слабијом
спремом (деца досељеника-делимично у
заостатку и са недовољним знањем језика)
оспособљава ученике у столарији. Сличних
имаиудругимвећимместима.

Организација улаже много напора да глуве
особе афирмише у друштву и кроз драмско-
пантомимску групу “Демама”. О њој и ње
ним успесима много се говори у јавности,
имала је доста успеха, снимљен је и један
филм о тој групи, а наступи на телевизији до
нели су јој популарност.

Приликом посете Назарету био сам у школи
за дефектну децу, у којој у два одељења глува
деца арапске националности посећују наста
ву на свом матерњем језику. Школа само за
глуву децу арапске националности, која носи
име папе Павла , налази се у Витлејему,
близу Јерусалима, којом руководи посебно
обучени кадар часних сестара. Школа је су
пер модерна са свим могућим електронским
помагалима за наставу.

Приличан број глувих лица рођен је у кибуц
има, или су касније прешли у кибуце. Кибуци
су нека врста колективног живота и рада у је
дном насељу. Постати члан кибуца је проце
дура пробни рад, придржавање одговарају
ћим нормама понашања, с тим што кибуци

-

-

-
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Министар здравља Изреала Мишел Хазани ) у разговору са Вукотићем(Michael Hazani
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воде целовиту бригу о своме члану и о кори
шћењу његовог дохотка стеченог радом. Ву
котић је једну ноћ провео у киб цу, у близини
Хаифе, у једној породици глувих, интересу
јући се за њихов живот и рад. Иако могу да се
у оквиру кибуца баве друштвеним активно
стима, после редовних обавеза (осмочасовно
радно време), одлазе у Хаифу где проводе
своје слободно време са осталим члановима
оганизације. Задовољни су начиномживота у
кибуцу, иако њихово мишљење не деле оста
ли глуви који раде у граду, који не желе да бу
ду подређени нормама клективног живота и
рада.“

Један део државне администрације Израела
налази се у Тел Авиву, док је главни део у Је
русалиму. Вукотића је приликом посете Из
раелу примио министар здравља Шемтов,
помоћник министра просвете др Шаки, ми
нистар социјалног старањаХазани, директор
телевизије Еитан и директор за туризмГалор.
Циљ посете је био да их Вукотић упозна са
предстојећом конференцијом која треба да се
одржи уТелАвиву. Томприликом су изнети и
планови неких акција које су од интереса за
унапређење рада организације глувих Израе
ла. Надлежни министри су обећали пуну по
дршку одржавању конференције, као и помоћ
својој оранизацији глувих да неке проблеме
реши,међу којима су слушнапомагала за глу
ве, затим постављање социјалних радника у
већим центрима за глуве, плаћени преводио
ци за глува лица и посебан програм на ТВ за
глуве.

-
-

-

-

-
-
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-

-

у

Вукотић је за време боравка у Израелу имао
безброј занимљивих сусрета са члановима
организације глувих који су углавном били
досељеници из разних земаља. Већинањих је
имала животне проблеме због свог порекла,
па су изражавали задовољство што су на кра
ју у својој земљи, којој су итекако привржени.
Њихов социјални положај био је веома добар
и нису имали много проблема (запослење,
стан и сл.). Међутим, комуникација са околи
ном још увек за њих представљала потешко
ћу, и то углавном због недовољног знања хеб
рејског језика. То се настојало донекле убла
жити кроз систем течајева и вечерњихшкола.

Агилно руководство организације глувихИз
раела, на челу са председникомМошомШам
птовим, много је допринело стварању солид
них основа за решавање проблема глувих у
овој земљи.

На једног учесника овог боравка психијатра
из Престона, Џона К. Денмарка (

), изузетно снажај утисак је оставио до
гађај који се десио задњег дана боравка у
Израелу, па је у писму упућеномВукотићу по
повратку, између осталог рекао:

-

-
-
-
-
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-
-
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Приликом
посете школи за глуве у Тел Авиву више нас
тавника ми је пришло да ми кажу како су из
ненађени да виде како смоФр нк Ворен

) и ја, иако не знамо јеврејски језик,
у стању смо да комуницирамо са ученицима,
док они (наставници) који користе чисту ор
алну методу комуникације наилазе на велике
потешкоће у споразумевању сањима”.

Четврта међународна
кoнференција о глувоћи

У
ТелАвиву је од 18. до 23. марта 1973.
године у организацији Светске феде
рације глувихиИзраелског удружења

глувих одржана Четврта међународна конфе
ренција о глувоћи, посвећена питањима из
области професионалног оспособљавања,
социјализације и менталног развоја глувих.
Она је, уз учешће 319 делегата из 22 земље,
послужила као увод у следећи Светски конг
рес глувих. Прва конференција је одржана у

-

-

-

Риму 1957. године; друга такође у Риму 1961.
године, а трећа 1969. уБуеносАиресу.

Конференцију је отворио проф. др А. П. Бо
денхајмер, шеф Психијатријске клинике у
Тел Авиву. После поздравних говора, струч
ни део конференције почео је уводним рефе
ратом председника Светске федерације глу
вихДрагољуба Вукотића: “Глуви у модерном
друштву”. По извештају члана југословенске

-

-
-
-

делегације др Славча Керамитчиевског,
конференција је радила по цео дан, пленарно
и у комисијама. Пријављено је 90, а прочитан
је 71 реферат. У пленарном делу поднети су
реферати и кореферати: Глуви и удар модер
не технологије Глуви и држава Глуви у зем
љамауразвоју иРодитељи глувог детета

Радило се у четири комисије. Тема је била
комплексна и актуелна. обухватала је, углав
ном, пет области: интеграцију предшколско
глуво дете и његова породица, Глуво дете у
школи, Глуви на раду, Породични живот и
Социјални живот; комуникацију -Методе ко
муникације, Улога преводиоца; Професиона
лне аспекте Професионално оспособљавање
глувих у земљама у развоју, Професионално
оспособљавање глувих са комбинованим хе
ндикепом, Професионална оријентација и
избор занимања глувих, Глуви професиона
лац; ментални аспекти Проблемипонашања,
Личност глуве особе, Психијатријски и пси
холошки третман глуве особе. улога социјал
ног радника Стручни део програма завршен
је рефератом професораМакВернона на пле
нарном састанку: “Будућност глуве особе у
два света свет чујућихи свет глувих”.

По садржини, прилазу проблемима, органи
зованости и једноставности у ставовима, из
гледа да је ова Конференција отишла најда
ље. Није тешко извући закључке о есенцијал
ним проблемима и издвојити дефинисане ст
авове, о којима треба више писати и које тре
ба даље разрађивати и остваривати у живот
ној пракси:
1. Глувоћа је комплексни проблем друштва и
науке у ширем смислу речи. То није, не мо
же и не сме бити само проблем организаци
је глувих, отологије и сурдологије. После
дице глувоће су соматске, менталне и соци
јалне природе које погађају целокупну ли
чност а не само слушни орган. Према томе,
глувоћа је проблем личности слушно хен
дикепираног који треба бити предмет науч
не, професионалне и друштвене преокупа
ције;

2. Слушно хендикепирана особа је објекат и
субјекат проблематике. Према томе, она не
може бити само објекат третмана већ и ак
тивни субјекат у решавању целокупних
проблема. Због тога ова Конференција није
била скуп о глувој особи, већ скуп глувих и
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чујућих који су покушали да заједно и рав
ноправно погледају ствари у очи, отворено
се изјасне и покушају да нађу адеквантнија
и ефикаснија решења;

3.Организација глувих треба да буде асоција
ција активног објекта и субјекта чији су
програм рада и активности перманентна и
ефикасна битка са глувоћом. Она не може
бити пасивни посматрач на било ком под
ручју научне и друштвене активности која
се тиче глувоће;

4. Не постоје два света: свет чујућих и свет
глувих. Постоји само један свет свет дру
штвених бића. Глуви треба да се оспособ
љавају за живот и комуникацију са чују
ћим, али истовремено глуви треба да се
припремају за живот и комуникацију са
глувима. Према томе, и чујући и глуви тре
ба да се на одговарајући начин припремају
за заједнички живот и ефикаснију интер
персоналну комуникацију;

5.Методе развоја комуникативних способно
сти глувих и наглувих треба валоризовати
према крајњим резултатима на међународ
ном плану, а не на основу спородичних и
изолованихуспеха;

6. Родитељи слушно хендикепиране деце и
омладине треба да се адеквантније органи
зују у систему рехабилитације и да добију
одговарајућеместоиулогу.

онференциј je била прилика да се предста
ви једна нова организација, боље рећи пок
рет, “ ”, у преводу “Продор”-
”пробијање ограда” из Велике Британије, у
којој су активни и глуви и чујући, а чији је
главни циљ подстицање и помагање индуви
дуалног и колективног учешћа глувих у раз
ним облицима друштвеногживота. К нфере
нција је, према извештају другог југословен
ског делегата АндријеЖица, такође показала
да глуви у светупоч да се будеипреузи
мају вођство, да чујући стручњаци уме
то да цене а напушта “душебрижнич
ке” методе и више н е пада на памет
да глуве упоређују са пацијентима које не
треба питати за мишљење. Општи закључак
је био да Светска федерација глувих треба је
дним редовним, добро уређеним путем пру
жити могућност за изношење идеја све број
нијим ауторима који се баве проучавањем по
ложаја глувих удруштву.
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Вукотић на првом састанку
стручњака за образовање глувих

П
рви специјални састанак стручњака
за образовање хендикепиране деце и
омладине Одељења за програм стру

ктуре и методе образовања при Унеску одр
жан је од 30. септембра до 4. октобра 1974.
године у Паризу. На овај скуп стручњака из
12 земаља специјално су позвани представ
ници Светске федерације глувих, у чије име
су учествовали др Чезаре Магарото и Драго
љубВукотић.

Састанком је руководио дрИнварНилсСанд
берг ( ), шеф поменутог
одељења Унеска. Сваки учесник имао је по
један реферат из одређене области образова
ња, па све до интеграције глувих у школи и
друштвеним сферама живота. Били су засту
пљени сви профили стручњака са гледишта
искључивог орализма, затим комбиноване
методе и стручњаци за предшколско образо
вање глувих. После сваког реферата вођена је
дискусија ради изналажења заједничких ста
вова, које је требало преформулисати у пре
поруку.

Врло жива дискусија била је између приста
лица оралне методе, тј. њене искључивости и
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оних који у методи тоталне комуникације ви
де боље услове за образовање глувих, диску
сија о образовању будућих наставника за глу
ву и наглуву децу, затим о програмирању нас
таве такође је била интересантна. Расправа о
програмима, структурама и методама уз до
кументовано изношење искуства, резултата и
сл. избацила је на површину многе закључке,
које је потом у виду препорука Унеско до
ставио владама земаља чланица. Током овог
састанка многим учесницима је постало јас
није о ширим могућностима образовања глу
вих, јер је мото састанка био да је школа у ст
вари, “школа која припрема будућег грађани
на за живот” и да она треба да образовање
глувих лица посматра много шире, а не да се
круто придржава искључиво једне методе
коју користи.

Донете препоруке су обухватале многе зна
чајне компоненте образовања као система,
почевши од предшколског образовања па до
интеграције у друштвени живот. По њима,
програмушколама за образовање глувих тре
ба прилагодити програму редовних школа,
при чему се предметна настава такође препо
ручује. Затим се констатује да није битно да
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се деца и омладина школују у специјалним
школама, већ се предност даје одељењима
при редовнимшколама. Разуме се, томе треба
да претходи систем предшколског образова
ња, које има интенцију да децу припрема за
школу и пружи им још од најранијег доба мо
гућност социј лизације.

Образовање наставника, према препорукама
овог скупа, не би требало изводити кроз по
себне више школе или факултете, катедре за
сурдопедагогију, већ би требало сви настав
ници да се припремају као и остали који се
оспособљавају за редовне школе, с тим што
би били обавезни да посећују шестомесечни
или једногодишњи курс ради упознавања са
специфичностима образовања глуве деце,
што је у ствари једна врста хоспитализације.
Таква препорука тумачи се претпоставком да
су тадашњи наставници, захваљујући систе
му свога образовања, донекле оптерећени ра
зличитим предиспозицијама према деци ош
тећеног слуха и да им велики проблем ствара
недостатак ширине образовања. Искуство на
том плану из скандинавских земаља је било
врло драгоцено, а успеси видљиви. Поред то
га, на тај начин се и само друштво растерећу
је обавезе да формира такве више или високе
школе.
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Стоје: руски преводилац, А. Б. Хајхарст, Панев, Миклеа, Бјелонко,
седе Манзенедо, Фуфајев, др Магарото, др Вукотић, Машрс, Шрајбер и Јерала:

Дате су и одређене препоруке које се односе
на боље учење језика, односно говора код
глувих, али да је примарно стање потребног
знања у систему образовања. Такође су врло
корисне препоруке усвојене у систему ране
детекције глувоће, оријентације родитеља у
припремама детета за образовање и њихова
улога у томе.

Појам интеграције глувих у нормалну среди
ну, који је Вукотић у свом реферату обрадио,
био је с пажњом прихваћен уз напомену да је
о том појму потребношире продискутовати и
са социолошко-психолошког аспекта, а не са
мо са аспекта образовања, јер успешност ли
ца оштећеног слуха морамо тражити не само
у систему образовања које даје знање и стру
чност глувом човеку, већ и у другим аспекти
ма који доприносе његовом лакшем егзисти
рањуудруштву.

По завршеном састанку, његови учесници су
се разишли у нади да ће стручњаци показати
интересовање за начела и препоруке које су
овде нањему усвојене у 38. тачака, јер задиру
у њихову праксу и дају повода за размишља
ње, ради пилагођавања система образовања
концепцији односно схватању “да је образо
вање у виду оптималног знања најбоља прип
рема будућег грађанина заживот ињегово ег
зистирањеудруштву”.
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Састанак Комисије
за покретање туристичке активности глувих

К
омисија Светске федерације глувих за
покретање туристичке активности гл
увих састала се 20. и 21. октобра 1974.

године у Дубровнику. Састанку су присус
твовали Драгољуб Вукотић, Оле Плум (Дан
ска), Виторио Јерала (Италија), Џемс Хадсон
(Енглеска), Волфганг Земпин (СР Немачка),
Милка Поповић, представница београдске
туристичке агенције “Центротурс и Силва
но Парис (Италија) одржан је у дубровач
комхотели “Леро”.На дневномреду састанка
биле су следеће теме: туристичке активности
за глуве у 1975. години; оснивањеМеђунаро
дног туристичког клуба глувих; програмпута
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уСАДнаконгресСФГ.

На састанку је између осталог закључено да
се обзиром на интересовање које влада у Ен
глеској и СР Немачкој изради понуда за зим
ски туризам глувих старијих особа, кроз па
кет аражмане, где би био укључен превоз и
комплет пансионских услуга. “Центротурс”
из Београда прузео је на себе обавезу да при
преми понуде и програм тих услу

), да се испита могућност локације и оба
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(International Youth center for the
Deaf -

га. Предло
жено је да се приступи оснивању Међуна
родног омладинског центра глувих у Југо
славији

-
-
-
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весте заинтересоване земље, са тим да О.
Плум изради предлог програма рада једне та
кве институције, која би имала за циљ: одмор
и рекреацију глуве омладине, културне и за
бавне активности, размену искустава међу
младимаиповременапредавања.

Закључено је такође да се приступи оснива
њу

. Дати су предлози, који су требали да се
проуче од стране Ј. Ф. Хадсона преко пред
ставништва “ ” из Енгле
ске, који се обавезао да припреми и посебан
нацрт Правилника о раду те међународне ин
ституције. Договорено је и да се успостави
координација међу европским земљама чла
ницама СФГ која ће омогућити успешнију
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Међународног туристичког клуба глу
вих

организацију превоза на релацији Европа
САД, како би се обезбедилинајповољнији ус
лови за путнаКонгрес уВашингтону.

На састанку је са жаљењем констатовано да
Вукотићева иницијатива, да се преко Савеза
глувих и наглувих Југославије у заједници са
Светком федерацијом глувих, изгради

(Црна Гора), за шта је била обезбеђена лока
ција и партиципација Владе Југославије у из
носу од 350.000 нових динара, није могла би
ти реализована због тога што остале чланице
Светске федерације глувих, изузев Италије
која је била обезбедила 20 милиона лира, ни
су показале неку посебну активност, због че
га се одустало одове акције
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међу
народно летовалиште глувих у Бечићима
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Састанак Бироа СФГ у Риму

Г
лавна тема састанка Бироа СФГ, који је
одржанод12. до 14. марта 1975. године
у Риму, била је припреме за свет

ски конгрес. У раду седнице учествовали су и
представници Организационог комитета
конгреса као иМинистарства образовања, зд
равља и социјалне заштите Владе САД. Били
су присутни такође и представници комисија
СФГ за културу, уметност, комуникацију, об
разовање, социјалне проблеме, медицину и
аудиологију.

Томприликом је прихваћенизвештајОргани
зационог одбора, пошто није било неких по
себних измена у структури самог програма
који је раније утврђен. Међутим, највише је
дискутовано о детаљима, нарочито о матери
јалу који је био намањен за презентацију кон
греснимкомисијама.

ЗабавнипрограмКонгреса био је уфази кона
чне израде. До тада су организатори обезбе
дилиучешће уметничких група (пантомимаи
драма) из Пољске, Израела и СР Немачке.
Организатор конгреса је имао проблема
због општих поскупљења у свету, па је радио
на томе да се то не осети у великој мери, због
чега је било извасних смањивања у програму,
премда она нису задирала у квалитет саме ор
ганизације.
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У редовно чланство СФГ примљене су наци
оналне организације глувихАустралије и Ка
наде. Показало се да активности СФГ на ме
ђународном плану у сарадњи са специјализо
ваним организацијама Уједињених нација
све више доприносе порасту броја редовних
чланова, тако да је СФГ у то време у својим
редовима имала 57 земаља чланица са свих
континената.
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Вашингтон

ветски
конгрес
глувих

у у

Седми конгрес СФГ одржан је од 31.
јула до 8. августа године у
Вашингтону, у репрезентативној
сали хотела “Хилтон”, уз учешће
глувих из 64 земље чланице Светске
федерације глувих. Свечаност је у
име Организационог комитета от
вориоФредерикШајбер, председник
Асоцијације глувих Америке. Изразе
добродошлице свим учесницима
упутио је заменик градоначелника
Вашингтона Алберт Русо, а у име
домаћина, Националне асоцијације
глувих САД, Конгрес је поздравио
Џемс Смит. У име СФГ, Конгресу се
најпре обратио Драгољуб Вукотић,
да би потом уследио читав низ поз
дравних речи говорника са списка и
на крају пригодни уметнички про
грам, чиме се завршио први пленар
нидан.

По речима учесника овог скупа, и
уједно једног од аутора ове моногра
фије др Љубомира Савића, обимне
припреме обавио је Организациони
комитет на чијем челу су се налази
ли др Дино Рид, шеф Служе за реха
билитацију и међународну сарадњу
Департмента за образовање, здрав
ље и социјалну заштиту владе САД
и Фредерик Шрајбер, секретар На
ционалне организације глувихСАД.

1975.
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Б
ројне службе конгреса беспрекор
но су функционисале, као на пример
служба информација, регистрације,

транспорта и превођења, јер није било лако
опслужити велики број домаћих и страних
гостију, споразумевати се на многим језици
ма, иако је француски, поред енглеског, био
служени језик Конгреса. Посебан проблем
представљали су преводиоци, јер се америч
ки знаковни језик разликовао од европског, а
многе делегације су морале да на своје наци
оналне језике преводе са међународног зна
ковног језика, тако да су се често за говорни
цом појављивало више преводилаца. Због ве
ома великог броја разних манифестација на
Конгресу се истовремено одвијало по неко
лико програма. Тако, на пример, док су траја
ла предавања по комисијама, приказивани су
филмови, демонстрирана је употреба разних
апарата и техничких помагала, наступале су
разне уметничке групеитд.

Рад Конгреса се одвијао у осам комисија: за
техничку помоћ глувима у неразвијеним зем
љама, за комуникацију, за медицину и аудио
логију, за социјалне аспекте глувоће, за про
фесионалну рехабилитацију, за духовно ста
рање и у поткомисији родитеља глуве деце.
Две последње комисије су биле први пут ук
ључене у рад Научне комисије СФГ и имале
су привремени карактер. Свака комисија је
имала два руководиоца председника, од ко
јих је један био међународни а други нацио
нални председник тј. један је био стални члан
Научне комисије а други привремени, само за
време овог конгреса.

VII -

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

150 151

Вукотић предаје медаљу I класе Ђузепе Таричелију,
члану Парламентарне групе пријатеља глувих
на Међународној конференцији 1976. Године



Теме свих комисија биле су усредсређене ка
једном основном проблему и имале су за циљ
да разраде девизу конгреса

. Свака комисија је имала свакодне
вно по два програма. Пре подне је одржавана
“панел дискусија округлог стола” о једној
кључној теми. Модератор, организатор дис
кусије, излагао је о једном од кључних пита
ња комисије, док су сви други учесници има
ли слободну дискусију о тој теми. Мишљења
су се кристалисала, јер је опонент, онај који је
постављао питања, усмеравао ток дискусије
ка одређеномциљуи тако се долазило до заје
дничког закључка. Укупно је одржано око
осамдесет предавања, а два пута толико је
билодискусаната.

У овој монографији поменућемо само неке
теме које су привукле нарочиту пажњу учес
ника: Комисија за техничку помоћ глувима у
земљама у развоју, Глуво дете ињегово право
на образовање; Образовање у земљама у раз
воју; Слух и говорни развој код одраслих глу
вих; Читање са уста и очување говора; Међу
народни преглед у савлађивању глувоће; На
ционалницензус о глувој популацији итд.

била је једна од
најактивнијих. У њој се водила права борба
између застарелих тзв. “чистих” метода и са
времених стремљења ка тоталној комуника
цији. Најинтересантније теме су биле: Изве
штај о раду на међународном речнику за зна
ковни језик, Учење знаковног језика од стра
не одраслих лица која чују, Лингвистичка гл
едишта на мануелни језик, Национални кон
зорцијум преводилаца, Телевизија у служби

“Пуно право
грађанства за све глувељуде у свим земља
ма света”

Комисија за комуникацију
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комуникације глувих, Еволуција у телефон
ској комуникацији међу глувима, Будућност
комуникације глувих, Тоталнаметодаитд.

првог
дана рада имала је интересантну и неуобича
јену тему “Латентне могућности глувих осо
ба као професионалаца и техничара на меди
цинскомпољу”.Наиме, овимрефератом, који
је уједно био и уводни, поставило се питање
могу ли глуви да се баве и лекарским пози
вом, јер постоје многе медицинске гране и
послови у којимамогу да раде глуви као лека
ри или као помоћно медицинско особље. Ос
тала предавања одржана у овој комисији су:
Преглед потреба глувих као пацијената у ме
дицинском центру у Рочестеру, Избор слуш
них апарата за глуве, Примена говорне пато
логије и аудиологије у менталном раду, Глуве
особе и право на адекватну медицинску по
моћи третманитд.

, по свему судећи,
била је најпосећенија јер је велики број глу
вих наставника желео да изнесе своје искус
тво у раду са глувом децом. Првог дана осно
вна тема је била “Педагошкоправо и одговор
ност”, да би се затим смењивале: Образовање
слушно ометеног детета у редовној школи,
Говорна способност одраслих глувих у Шве
дској, Вишешколе за глуве у Италији, Искус
тво у образовања глувих у земљама у развоју,
Прве године образовања глувог детета, Про
грам радног студирања, Продужно образова
ње одраслих глувих, Образовање одраслих
глувих итд. У оквиру ове комисије радила је
поткомисија за родитеље у којој су најинтере
сантније теме биле: Родитељска улога у вас
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Комисија за медицину и аудиологију

Комисија за педагогију

питању и образовању глуве деце, Односи са
људима у друштву, Родитељско искуство у
образовању глуве децеитд.

је изазвала посеб
ну пажњу и била је једина комисија која је
због великог интересовања стално мењала
салу, јер се често дешавало да у одређену са
лу нису могли да стану сви интересовани за
проблеме из ове области. Генерална тема је
била “Став према глувоћи” са подтемама:
Став према глувоћи некад, сада и убудуће;
Став према глувоћи од стране родитеља; Чу
јућа деца глувих родитеља; Психологија и
структура руковођења; Психолошки аспекти
глув ; Проблеми глувих у Африци;
Значај разних метода у аудиолошкој дијагно
стици за превенцију глувоће и за аудио педа
гошку рехабилитацију; Психологија говора и
комуникације и њихов однос према глувоћи
итд.

на
својим састанцима је расправљала о следе
ћим темама: Предшколске године и социјал
ни проблеми; Школске године и социјални
проблеми; Социјални проблеми вишеструко
хендикепираних глувих особа; Службе за
слепоглуве особе у САД; Образовањље сле
поглуве децеСАД;Права глувих особа;Оста
рели глуви заборављени грађани;Политичка
права глувих уГрчкој; Зреле године;Културо
лошки конфликти међу чујућима и глувима;
Социјалнамобилност остарелих глувихитд.

радила је под основним геслом: “Про
фесионална рехабилитација основнипреду
слов оптималног индувидуалног развоја глу
ве личности”. То је истовремено била тема и
прве панел дискусије на којој су говорили
представници Источне Немачке о “Професи
оналној рехабилитацији глувих у Немачкој”,
представник СССР-а о “Професионалној ре
хабилитацији уСовјетскомСавезу”; предста
вник Нигерије о “Професионалној рехабили
тацији као фундаменталном предуслову раз
воја глувих у Нигерији”, затим “Образовање
и избор професије”, “Фактор глувоће” и дру
го.

Сагледавајући у целини рад ових комисија,
пада у очи неколико момената. прво, да су те

Комисија за психологију

Комисија за социјалне аспекте глувоће

Комисија за професионалну рехабилита
цију
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ослепих

ме биле савремене, и друго, да је изразито ве
лики број глувих људи дискутовао о њима,
јер је за њих био заиста животно заинтересо
ван; треће, да је био велики број глувих пре
давача, што до сада није био случај; четврто,
да је сваки реферат одражавао социјално-еко
номско-образовни моменат земље одакле је
предавач потицао; пето, да је доминирајући
број реферата и дискустаната био из САД,
што је и сасвимразумљиво.

Поред научног, Светски конгрес у Вашингто
ну имао је и програм који се састојао од кул
турног и забавног дела. У пространимизлож
беним просторијама хотела Хилтон, налази
ле су се изложбе књига и публикација, пома
гала и апарата за образовање глувих, слуш
них апарата као и изложба уметничких и по
себно сликарских радова глувих САД и дру
гих земаља. Око тридесет разних организа
ција и издавачких кућа изложило је своје пуб
ликације из облаасти глувоће, међу којима се
нарочито истицао штанд Галодет колеџа, чи
ја је изложба била и продајна. Вредан је поме
на и штанд Издавачког педагошког завода
“Лајф” (Живот) који је издао низ уџбеника за
почетно учење језика. Национална организа
ција глувих САД је изложила дијапројекторе,
дијафилмове и апарате за лако и брзо учење
знаковног језика.

Изложба апарата и помагала за глуве била је
посебно посећена. Нарочиту пажњу су прив
лачили апарати за комуникацију глувих на
даљину под називом “интерпретер” прево
дилац и “акустифон” - система телепринтер,
који су се могли користити на обичном теле
фону а били су у облику портабл писаће ма
шине. Другу групу апарата је приказала фир
ма “Маико фоник” ( ) за индуви
дуално обучавање глуве деце. Многобројни
дијапројектори су све време приказивали ра
зне филмове намењене телевизији, у настави
или су пак били тематског садржаја. Нису
изостале ни фабрике слушних апарата које су
приказале своје најновије серије.

Кад су у питању, филм и позориште треба ис
таћи је да је филм био сврстан у оквир рада
VII конгреса, за разлику од позоришта који је
третиран као саставни део забавног живота
ове манифестације светских размера. Прија
вљено је било 76 филмова из десетак земаља.
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Maiko Phonic -
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-

Свечано отварање Светског конгреса у Вашингтону
Драгољуб Вукотић за говорницом
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Упоређујући позоришна остварења која су
приказале поједине уметничке групе, стиче
се утисак да је готово све било организовано
на чисто аматерској основи, изузев Национа
лног театра за глуве САД, да се често прибе
гавало подражавању радњи, да је било поку
шаја инапора да се глумаподигнена један ви
ши ниво, али да још увек требало много ра
дити са појединцима који интуитивно осећа
ју потребу за глумом.

Завршетку радног дела конгреса предсе
давао је Драгољуб Вуктић. На пленарном са
станку је сумиран рад у протеклим данима, у
извештајима председника комисија, који су
поднели предлоге резолуције. На Конгресу
су одата признања, у име Светске федерације
глувих, истакнутим појединцима из више зе
маља у виду медаља са дипломом. Медаље
највише класе примили су Национална орга
низација глувих САД за успешну организа
цију светског конгреса глувих и Галодет
колеџ за његов допринос образовања глувих
уСАДи ванње. ПредседникВукотић је пред
ставио новоизабрани бироСФГ, који ће у сле
дећем мандатном периоду водити послове
СФГ. Предајом заставе СФГ од стране Наци
оналне организације глувих САД председни
ку Савеза глувих Бугарске Василу Паневу,
домаћину наредног светског конгреса
глувих, ова манифестација је завршила свој
рад.

Био је ово, слободно се може рећи, први кон
грес који су организовали сами глуви. Глуви
уАмерици, уједињени у јаку заједницу, прих
ватили су методе борбе које воде етничке ма
њинеи збијени у “ ” (Снага глувих)
спровели сумноге колективне акције не би ли
постигли и најмањи део оног што имају. То
тална комуникација била је присутна на свим
местима све време трајања Конгреса. Девиза
глувих Американаца је одувек била

. Полазећи од таквих
принципа кад је у питању знаковни језик, глу
ви са Галодет универзитета нису имали онај
осећај стида, нити комплекса какав су на при
мер имали њихови градски ривали оралисти,
из организације “Александар Грахам Бел”
( ) која је један од глав
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Deaf Power
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Alexandar Graham Bell -

“Није
срамота бити глув и то не треба крити, а
ако се глувом ускрати право да се изража
ва знаковним језиком, то значи да га не
признајете за глувог”

них стожера оралистичког приступа у обуци
глувих. Сви ти глуви оралисти, међу којима
има је било доста интелектуалаца, виђали су
се и на ранијим конгресима и конферанција
ма, док их на овом нигде није било, а нису
примећени ни заклети стручњаци који подр
жавају орализам - педагози, аудиолози и др.
Занемарена је била и писана реч, која спада у
концепт тоталне комуникације.

На крају се испоставило да је било и много
критика на рачун конгреса, обзиром да су
учесници неких земаља поставили питање
партиципације и једнакости јер се он претв
орио у мерички конгрес глувих,што није би
ло у духу тоталног приступа који су сами глу
ви мериканципропагирали.

-

-
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Драгољуб Вукотић
шести пут изабран
за председника СФГ

Првог и другог августа 1975. године у Ваши
нгтону је одржана генерална скупштина
Светскефедерације глувих, којој је претходи
ла седница Бироа СФГ. Генералној скупшти
ни су присуствовали представници из 49 зе
маља од укупно 64 редовна члана. Дневни
ред није био обиман, али су се делегати дуго
задржалиуоцењивањурадаСФГзапротекли
период а затим је дискутовано о програму за
следеће четири године. Делегати су у диску
сији износили предлоге о већој размени ин
формација и искустава међу земљама члани
цама, што је усвојено и предвиђено програ
мом. Усвојен је предлог скандинавских зе
маља о одржавању међународне конфе
ренције о глувоћи у Копенхагену 1977. годи
не, као и предлози појединих земаља да седео
активности СФГ изводи у изабраним зем
љама, а у сарадњии смерницама које буде дао
Биро СФГ. Подржани су захтеви грчке деле
гације да се преко Унеска интервенише код
турске Владе у погледу побољшања статуса
грчке деце која су исељена из своје школе у
Никозији, на Кипру. Усвојен је и предлог који
је поднела бугарска делегација да буде дома
ћин светског конгреса глувих 1979. годи
не уСофији.

Предложени програм активности СФГ за на
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редни четворогодишњи период усвојен је са
допунама, као и извештај о раду за протекли
периодифинансијскиизвештај.

Избор чланова новог Бироа СФГ, према Ста
туту, почео је бирањем председника и генера
лног секретара, а затим осталих чланова Би
роа. За председника и генералног секретара
једногласно су акламацијом поново изабрани
Драгољуб Вукотић и др Чезаре Магарото. За
потпредседника, према резултатима гласања,
изабрани суВиторио Јерала (Италија),Андре
Сент-Антонен (Француска), Јеркер Андер
сон (САД) иВасилПанев (Бугарска), а за чла
нове Бироа: Владимир Фуфајев (СССР), Тео
доро Манзенедо (Аргентина), Дилип Нанди
(Индија), Томас Сатклиф (Енглеска) и Здис
лавБјелонко (Пољска).

-
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Високо признање
Галодет колеџа Драгољубу Вукотићу

У време одржавања светског конгреса гл
увих, на Галодет колеџу у Вашингтону, 5. ав
густа је била уприличена церемонија додела
високих признања истакнутим јавним рад
ницима који су свој живот посветили глуви
ма. Овој свечаности је, у складу са статутом
Галодет колеџа, требало да присуствује и по
часни председник Директоријума колеџа,
председник САДЏералФорд.Међутим, како

VII -
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је он баш тада боравио у Југославији, заме
нио га јеНелзонРокфелер.

У препуној сали Галодет колеџа, након уоби
чајене церемоније, уводно излагање одржао
је др Бојс Вилијамс, директорОдељења за ре
хабилитацију глувихМинистарства здравља,
образовања и социјалне заштите САД. Затим
је потпредседник САД Нелзон Рокфелер у
својој беседи изразио задовољство што се у
САД одржава највећи скуп глувих света и ис
такао улагања која Влада САД чини за добро
бит глувих, и обећао и даље, још успешније
унапређењешколовањаи заштите глувих.

ПовељаГалодета, те године по први пут уста
новљена, додељена је Андреју Фостеру (Ни
герија), Драгољубу Вукотићу (Југославија) и
др Бојсу Вилијамсу (САД). Први пут је доде
љена и златна медаља “др Поври В. Доктор”
истакнутим наставницима за глуве као успо
мена на доајена професорског кора Галодет
колеџа Поврија Доктора који је свој живот
посветио образовању глувих.

На крају свечаности извршена је и промоција
новихпочасних доктораГалодет колеџа, при
знања које се додељује најистакнутијим глу
вим особама за њихов рад на пољу уна
пређења права и заштите интереса глувих.
Оно се ретко даје и чујућим лицима, и то само
онима који се својим радом посебно истичу
на пољу старања, заштите и рехабилитације.
Почасни докторати су додељениД. К.Нанди
ју (Индија), Оле М. Плуму (Данска) и др Че
зареМагароту (Италија).
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Вукотић прима признање
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Међународна конференција СФГ

Седница Бироа СФГ у Атини

У
оквиру прославе 25-тогодишњице
оснивања Светске федерације глу
вих, у Риму је од 22. до 25. октобра

1976. одржана Међународна конференција о
актуелним питањима глувих, “Прелингвална
рана глувоћа”. Премда је овај јубилеј, на коме
су били присутни представници из 17 зема
ља, требао да буде више свечаног, манифеста
цијског карактера, он је ипак првенствено
бионаучног.

Свечани део са церемонијом отварања одр
жан је у раскошној сали Промотека на Капи
толу, где су учеснике Конференције поздра
вили уз функционере Светске федерације
глувих и италијанског Савеза глувих углед
ни гости из италијанског јавногживота и пре
дставници појединих међународних органи
зација (Унеско, ИЛО). Конференција је одр
жана под патронатом председника Републике
Италије, а у почасниодбор ушла је практично
читава италијанска влада и десетак чланова
Парламента.

У радном делу Конференције учествовало је
око 250 особа. Организовано је било “три ок
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-
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ругла стола”: за медицинско-аудиолошка пи
тања; за образовање, и за социјална питања.
Сала, у којој је заседао округли сто замедици
ну и аудилогију, била је полупразна чиме су
се обестинила запажања са последњих светс
ких конгреса глувих да се људи при Светској
федерацији глувих све мање интересују за
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-

-

Вукотић говори
на свечаном отварању Конференције

Учесници Конференције
на пријему код Папе Павла ,

Вукотић, други с десна
VI

третман слушног дефекта уз помоћмедицине
и аудиологије, а све више се занимају за пси
холошка, образовна и друштвена питања глу
вих.

Код друга два округла стола: у Комисији за
социјална питања показало се да су преживе
ле досадашњеформе рада у комисијама стру
чњака појединих типова, док је у жаришту
данашњег интереса у првом реду комплетна
особа, појединац анењеговидефекти.

Затражено је од Светске федерације глувих
да владама земаља у развоју препоручи прог
раме образовања глувих који ће укључити све
методе ињихове комбинације, јер би било не
реално све стављати на једну карту и ствара
ти образовне системе са монополом једне ме
тоде. Све су методе у развоју ниједна није
савршена, нити довршена. Сличну флекси
билност препоручио је и дрМагарото, који се
залаже за прихватањешведског модела који и
у погледу начина комуницирања у образова
њу (орално-мануелно), у погледу пласмана и
других модалитета осигурава особама оште
ћеног слуха широк избор могућности. Инте
ресовање је изазвао и нови амерички Закон о
образовању хендикепираних (проглашен
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крајем 1975.), посебно његове одредбе о тзв,
“индивидуалном програму образовања”
(

На Конференцији је указано и на све снажни
ји покрет интеграције у целом свету кроз ук
ључивање глувих у матична удружења. Иако
се знало за та гибања у свету, није се очекива
ло да ће овај покрет доћи до изражаја баш у
редовима чланова Светске федерације глу
вих. На Конференцији је такође било још
продора многих модерних идеја, које би у
својим сажетим темама биле преобимне за
ову документарну биографију. Морамо иста
ћи да су и овом приликом потврђени велика
улога, углед и симпатије које је уживао пред
седник СФГ Драгољуб Вукотић, заузимајући
свакако средишње место у организацији глу
вих у свету. Рад свакогКонгреса и БироаСФГ
само је проверавао и потврђивао активности
председника и секретара, Вукотића и Мага
рота, и одавао им признање зањихов рад и за
лагање. Након 25 година рада у СФГ,

Induvidual EducationProgram)
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Вуко
тић је добио прво признање “Златну меда
љу за заслуге прве класе СФГ”, коју му је
уручио Ђузепе Терачини, члан Парла
ментарне групе пријатеља глувих Итали
је

“ -
-

”.

У
Атини је 30. и 31. маја 1977. године
одржана седница Бироа Светске фе
дерације глувих, на којој су усвојени:

информација о досадашњој активности пред
седника и генералног секретара СФГ и фина
нсијски извештај за протекли период. Посеб
на пажња на седници била је посвећена међу
народној години инвалидних лица, којом је
требала бити проглашена 1981. година, на
предлог Организације уједињених нација.
Дати су предлози за саму концепцију програ
ма, који супотомдостављениуОУН.

Главна тема ове иницијативе носила је нас
лов “Пуна партиципација” што је било од по
себног значаја за потпуније укључивање глу
вих у све друштвене токове на начин који им
највише одговара, с обзиром на своју инвали
дност.
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Прихваћен је програм одржавања Светског
конгреса глувих у Варни (Бугарска) од 20. до
27. јула 1979. године. Програмом су утврђене
теме које ће бити предмет дискусије на Кон
гресу. Биро је такође усвојио информације о
томе докле се стигло са припремама, које су
дали представници Савеза глувих Бугарске у
својству организатора овог међународног ск
упа.

На седници је усвојен нацрт правила о раду
Међународног центра за стручни рад за глуве
у Риму као и ацрт упитника, на основу кога
су се требали у нешто скраћеном обиму при
купити потребни подаци о глувима у свету, о
њиховом положају и правима, а што је пред
стављало једну од најважнијих акција Свет
ске федерације глувих у наредном периоду. С
обзиром на општи пораст цена у свету,што се
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директно одражавало и на пословање СФГ,
одлучено је да се годишња котизација за чла
нство у Светској федерацији глувих повећа,
тако да за редовне чланове она износи 120
(уместо дотадашњих 90), за помажуће 80
(уместо 60), а за индувидуалне 15 САД дола
ра (уместо 10). То повећање ће се примењива
ти од1. јануара 1978. године.

Прихваћен је предлог Савеза глувих ДР Не
мачке о одржавањумеђународног симпозију
ма о проблемима слушно оштећених, који је
предвиђен да се одржи уЛајпцигу 1978. Сим
позијум се организовао у оквиру прославе
200-годишњице прве школе у ДДР која је ка
сније названа по оснивачу Самјуелу Хејни
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Вукотић на седници Бироа у Атини

кеу. Једногласном одлуком чланова Бироа
Турска асоцијација за помоћ глувима прим
љена је за придруженог члана СФГ. Посебна
пажња на седници је посвећена одржавању
међународне конференције о глувоћи, која се
требала одржати тог лета у Копенхагену. С
тим у вези, Биро је препоручио да се уједно
одржи и састанак Радне групе за израду прог
рама њеног рада, при чему су поједини чла
нови Бироа добили и конкретна задужења.
Исто тако је дискутовано о програму следе
ћих заседања појединих комисија СФГ, чији
се састанци били предвиђени да се одрже у
1978. години. Том приликом је утврђен само
састанак социјалне комисије који се требао
одржати у Кијеву, док ће се за остале, време и
место одржавањаутврдитинакнадно.
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Пета вропска конференција о глувоћие

На Првом регионалном семинару у Техерану

П
одпокровитељством данске краљице
Ингрид, Асоцијација глувих Данске
је у сарадњи са Универзитетом у Ко

пенхагену и Светском федерацијом глувих,
од 9 до 12. августа 1977. године организовала
европску конференцију о глувоћи.

Конференција је одржана на теме “Живот у
породицама са глувим члановима” и “Поро
дица саветовање и терапија” уз учешће де
легата и стручњака из 33 земље. После поз
дравне речи председникаАсоцијације глувих
Данске Плума, Конференцију је у име Свет
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ске федерације глувих поздравио Драгољуб
Вукотић, који је том приликом указао на њен
значај, која је требала да размотри неколико
најактуелнијих проблема са којима су се глу
ви у свету свакодневно сусретали. Он је тако
ђе подвукао и значај исте за размену искуста
ва међу стручњацима, јер је умногоме допри
нела да се нова искуства ефикасније приме
њују у свим земљама широм света, а што је
убрзало и унапредило рехабилитацију и заш
титу глувих.
У оквиру поменутих тема, проблеми су обра
ђивани претежно са социјално-психолошког
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аспекта, са тендецијом да се омогући глувој
особи да што више дође до изражаја као пу
новредна јединка у свим друштвеним актив
ностима, при чему су се имале у виду и извес
не специфичности које се манифестују као
последица недостатка слуха. Главни говор
ник била је ХилдаШлезингер, директор про
грама за ментално здравље глувих из Сан
Франциска.

Конференција је радила свакодневно у пле
нуму, који је одржаван два пута, док је, тако
ђе, за време паузе коришћено време да би се
по групама разматрали поједини проблеми.
Конференција је побудила велику медијску
пажњу, толику да су средства јавног инфор
мисања свакодневно извештавали о њој. У
њеном склопу организована је и изложба под
слоганом: “Глуви у Данској”, која је била ве
ома добро организована, па је као таква омо
гућила широј јавности да се потпуније упоз
на са глувоћом и њеним последицама, али и
акцијама које најефикасније доприносе пре
венцији глувоће и отклањању последица кад
је она већ наступила (лечење, рехабилитаци
ја, школовање, живот и рад, адаптација на но
ве услове итд.). Истовремено, јавности је
кроз изложбу омогућено да се упозна са начи
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номкомуникације глувихмеђусобно, али и са
чујућомсрединомукојојживеираде.

После Конференције одржан је дводневни
симпозијум о превођењу на знаковни језик
глувих са темом “Превођење као професија”.
На симпозијуму био мањи број учесника, а
расправљало се о начину превођења оралног
говора на знаковни језикидат је предлог да се
превођење на знаковни језик глувих призна
као посебна професија, те да се формира по
себна међународна организација преводила
ца знаковног језика.

Захтев за формирање посебне организације
није прихваћен, јер се сталона становиште да
при Светској федерацији глувих већ постоји
комисија “Гестуно” (“ ”) која се бави
проблемом комуникације глувих. Међутим,
по питању признавања превођења на знаков
ни језик као посебног вида професије, у то
време ставови нису били потпуно издифере
нцирани, јер док су неке земље то санкциони
сале (Данска, СССР) друге су сматрале да ту
службу са успехом могу да спроводе специја
лизовани социјални радници, или пак неки
нови који би имали звање “сурдопреводи
лац

je
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П
од покровитељством иранске царице
ФарахПахлави, у Техерану је од 5. до
9. новембра 1977. године одржан Пр

ви регионални семинар посвећен проблему
образовањаирехабилитације глувих

Нањему су поред представникаСФГВукоти
ћа и Магарота учествовали стручњаци са Бл
иског истока, Азије, Африке, Европе и Аме
рике, док су у току његовог рада до изражаја
дошли најактуелнији проблеми глувих на по
дручју земаља у развоју. Препоруке, које су
заједнички усвојене, несумњиво су доприне
ле да се проблеми о којима је било речи, убу
дуће успешније решавају, уз пуну сарадњу
заинтересованихфактора.

Семинар је истовремено омогућио да се пос

-

.

-
-
-

-

-
-

-

Вукотић приликом посете школи за глуве у Техерану
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тигне договор између представника 23 земље
Азије и Африке претежно са Блиског истока,
о оснивању и раду Регионалног центра СФГ
за то подручје, а ради организованијег рада и
међусобне разменеискуства.

Приликом одржавања семинара прославље
на је и 50-тогодишњица првешколе за глуве у
Ирану “Бергсебан школа за глуве”, која је до
била име по оснивачу исте Јабар Багсебану, а

-

-

у којој једну од функција сада обавља његова
кћеркаСаминехБагсебан.

За време боравка у Техерану, учесницима се
минара било је омогућено да посете неке од
институција за рехабилитацију глувих, за
које се са пуним правом може рећи да су на
веома завидном нивоу јер користе савремена
средства у раду, а располажу и солидним
кадровима.

-

Седница Бироа СФГ у Падови

С
едница Бироа СФГ са веома опшир
ним дневним редом, одржана је од 12.
до 15. марта 1978. године у Падови

(Италија). Значајноместо заузимала је диску
сија о изманама и допунама Статута СФГ и
њеног Правилника о унутрашњем раду, као и
припреме за следећи светски конгрес
СФГиДесету генералну скупштинуСФГ.

У чланство СФГ, са својством пуноправног
члана примљене су организације глувихХонг
Конга, Велса и Бенина. Истовремено из члан
ства је суспедована Јужноафричка Републи
ка, која неће моћи да постане пуноправни
члан све док не престане са спровођењем се
грегације и апартхејда на својој територији.
Просто речено, искључење из чланства СФГ
је учињено потпуно у складу са праксом дру
гихмеђународнихорганизација.

Извештај о раду и финансијски извештај за
протекли период су прихваћени уз мање ко
рекције, а уједно је прихваћен и програм рада
СФГза следећичетворогодишњипериод.

Посебну пажњу су изазвали предлози за из
мену и допуну статутаСФГ, као и предлози за
његово што јасније тумачење. Примедбе да
се из њега избаци одредба о седишту СФГ (у
то време у Риму) и да се прецизирају поједи
не функције у СФГ (генералног секретара)
нису прихваћене, али је дата препорука да се
оне изнесу на десетој генералној скупштини
СФГ, која би формирала комисију за измене и
допунеСтатута, с тим да и остале земљемогу
да доставе своје ставове по томпитању.Кона

-

-
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чна одлука о изменама и допунама статута
СФГ као и усвајању новог правилника о уну
трашњем раду биће донета тек на генерал
ној скупштини СФГ. Предлоге за измену и
допуну статута поднели су СССР (заједно са
Украјином и Белорусијом које су имале ста
тус редовног чланства у СФГ), Бугарска и
Француска.

На седници је разматран и ток припрема које
се односе на процедурална питања за десету
генералну скупштину СФГ, као и листа кан
дидата за нови Биро СФГ, која је већ била ут
врђена. На њој, међутим, није било довољно
новопредложених кандидата с обзиром да су
их могле предложити само земље које су ре
довне чланице СФГ и искључиво кандидата
из своје земље.

Посебна пажња посвећена је питањима која
су се односила на одржавање светског
конгреса СФГ и рад његових комисија. Има
јући у виду проблеме превођења, као и начи
на комуникација уопште, организатор је из
дао посебну публикацију са око 160 најфрек
вентнијих појмова гестова, чиме би се олак
шала комуникација између самих учесика и
тако дао допринос успешнијем праћењу кон
греса. Упоредо са тим, једна посебна група
људи се оспособљавала за послове преводио
ца како би се и на тај начин помогло глувим и
чујућим људима да што успешније прате рад
онгреса.
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VIII с

Варни

ветски
конгрес
глувих

у

Осми светски конгрес глувих одр
жан је у Варни, Бугарска, од 20. до
27. јуна 1979. године. Конгрес је одр
жан у Палати спортова и културе,
лепомархитектонском здањукоје је
свим учесницима пружило све усло
ве за рад. Сва излагања која су до
лазила са конгреснетрибине била су
симултано превођена на енглески,
француску, руски, шпански и бугар
ски језик уз знаковно превођење. Ор
ганизатор је импресирао све учесни
ке екипом преводилаца за знаковни
језик која је месецима припремана
затај задатак.Церемонија отвара
ња дуго се памтила како због лепог
амбијента, а тако исто и због нас
тупа глуве деце и омладине, какав се
могао видети само на изузетним
светскимдогађајима.

Слободно се може констатовати
да је овакав скуп глувих значајан, на
њима долази до изражаја солидар
ност глувих са свих меридијана; ск
лапају се и потврђују пријатељ
ства; присутно је све више струч
њака и друштвених радника из це
лог света где се размењују искуства
ирешавају проблеми глувих.
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К
онгресу је присуствовало 257 делега
та и преко 2.500 других учесника из
60 земаља. Сви они, иако из различи

тих земаља, које се међусобно разликују и по
економској развијености и по политичким
определењима, имали су овде исти циљ: да се
глувима широм света помогне у њиховој ин
теграцији у савремене токове живота, да им
се обезбеди место у друштву које им и при
пада, гледајућињихове реалне способностии
могућности.

Главна тема Конгреса је била
. Оно што се од конгреса

очекивало да се дође до нових решења на по
љу рехабилитације, интеграције, комуника
ције, едукације и др. је и остварено.

Стручњаци и научници из целог света раде
ћи у девет комисија за време онгреса су из
нели своја запажања, оценили достигнути
ниво и указали на путеве како би се лицима
оштећеног слуха помогло да њихов проблем
буде што мањи. Конгрес је према утврђеном
програму радио у осам комисија, које су обу
хватиле главне теме: 1. комисија за медицину
и аудиологију: “Достигнућа у борби против
глувоће”; 2. едукациона комисија: “Савреме
не тенденције и развој оразовања глувих”; 3.
комисија за психологију: “Психолошке осо
бености лица са оштећеним слухом ињихово
учешће у савременом животу”; 4. комуника
ције: “Комуникација-важан фактор у форми
рању глуве личности”; 5. комисија за умет
ност и културу: “Улога уметности у естетс
ком и моралном образовању глувих у модер
ном друштву”; 6. социјална комисија: “Соци
јална сигурност глувих у савременом друш
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“Глуви људи у
савременом свету”

160 161



тву”; 7. професионална комисија: “Утицај те
хнолошког процеса у савременомдруштвуна
професионално оспособљавање и запошља
вање слушнооштећенихлица”; 8. комисија за
земље у развоју: “Актуелни проблеми глувих
у земљамауразвоју”.

На затварању Конгреса, председници свих
комисија су саопштили закључке који су уне
ти уРезолуцију светског конгреса.

У пратећем програму конгреса наступи
ла су и три југословенска културно уметни
чка друштва: “Радивој Поповић” (Београд)
које је освојило прво место, “Јосип Медвед”
(Загреб) и “МирчеАцев” (Скопље).

Занимљиво је да овом приликом није поднета
кандидатура за домаћина следећег Светс
ког конгреса, те је Генерална скупштина ов
ластила Биро СФГ да у року од 6 месеци до
несе одлуку оместуњеговог одржавања.

Касније, у том раздобљу, обављене су многе
консултације са земљама чланицама СФГ ко
је су биле заинтересоване за организацију
овог светског скупа. Један од услова био је да
влада дотичне земље достави и писмену га
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Вукотић отвара конгрес у ВарниVIII

Драгољуб Вукотић по седми пут
изабран за председника СФГ

На Генералној скупштини светског кон
греса за председника је акламацијом по сед
ми пут изабранДрагољубВукотић, за генера
лног секретара др Чезаре Магарото, за пот
председнике Васил Панев (Бугарска), Јеркер
Андерсон (САД), др Дилип Кумар Нанду
(Индија) и Владимир Фуфајев (СССР), а за
остале чланове Бироа Здислав Билонко (По
љска), Андре Сент Антонин (Француска),
Милада Смутна (Чехословачка), Том Сутк
лиф (В. Британија) и Теодор Манзенедо
(Аргентина).

По речимамногих, овај Вукотићев избор није
био случајан. Он је у суштини представљао
изванредно признање Вукотићу, његовој по
литици и односу према борби за право глувог
човека и његову бољу сутрашњицу. Вукотић
је безброј пута показао како треба радити
указујући у исто време на главне проблеме и

VIII -
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Председништво Конгреса у Варни

путеве њиховог решавања. Визионарског по
гледа на свет је гледао нешто даље од непос
редне сутрашњице. Тражио је и увек чинио
да сешто већи број проблема везаних за глуве
што пре реши, али да та постигнута решења
не буду кратког даха, већ да егзистирају један
дужиниз година. Зато је увек и инститирао на
студиозном и темељном раду, на проналаже
њу стварних решења за проблеме глувог чо
века.

Јошодпрвог дана рада уСветскојфедерацији
глувих, он је био свестан чињенице да народи
света (међу њима и глуви) немају заједничку
прошлост, али, да ће, захваљујући све већем
интегрисању светске заједнице, имати зајед
ничку будућност. Упркос јасној свести о свим
тешкоћама које време доноси, он је увек био
оптимиста, веровао у глувог човека, радио у
његовом интересу, знајући да ће време лише
но свих предрасуда и диференцијација у од
носу на глувог човека, неумитно једног дана
доћи.
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Међународна онференција
о проблемима глувих

к

М
еђународна конференција са темом
“Глувоћа и Међународна година
инвалида” на којој је било присут

но око 180 представника из 28 земаља орга
низована је од стране Светске федерације
глувих у Риму, од 26. до 30. јануара 1981. го
дине.

Конференција је одржана у палати Барбери
ни, на истом месту где је 1951. године осно
вана Светска федерација глувих. Отворио је
Драгољуб Вукотић, који се у свом говору по
сено осврнуо на овај јубилеј захваливши сви
ма који су учествовали у развоју и програми
ма Светске федерације глувих у протекле три
деценије.
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Опсежну проблематику глувих у свету, оно
што је СФГ урадила и што треба даље чини
ти, приказао је у свомреферату дрЧезареМа
гарото, а од многих реферата споменућемо
само неке наслове: Савремена оријентација у
дијагностиковању и раном третману глувоће
(проф. др Фјори Рати, Италија), Модерне ус
танове и клинике за глуве Темељни принци
пи конструктивне сарадње између стручњака
за рехабилитацију глувих и родитеља глуве
деце (проф. Робинсон, САД), Образовање и
одгој у прелингвалном добу - Глуво дете из
међу знаковног језика и говора (проф. Е. Ц.
Мерил, САД), Образовање, комуникација и
језик глувог детета (дрВолтер,Италија).

-
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ранцију да ће пружити моралну и материјал
нупомоћоранизатору конгреса.
Обзиром да је једино Италијанска национал
на организација глувих (ЕНС) обавила потре
бне предрадње и обезбедила гаранције, њој је
и поверена организација следећег, светс
ког конгреса Светске федерације глувих. Та
одлука је донета на седнициБироа која је одр
жанапочеткоммарта 1980. Године.

-

-
-

IX -

-
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IX с

Палерму

ветски
конгрес
глувих

у

Палермо град уметности, био је од
28. јуна до 6. јула 1983. године до
маћин светског конгреса глувих.
Више од 2.000 глувих и преко 190
стручњака за глувоћу (лекара, педа
гога, психолога, правника, социјал
них радника, лингвиста, свештени
ка и др.) обрело се на овом импозан
тномскупу.

По извештају Марије Л. Фурнијер,
који је објављен у часопису “

”, на програму Генералне ску
пштине која је одржана 29. и 30.
јуна уз присуство делегата из 37 зе
маља, од 69 сталних чланица Свет
ске федерације глувих, био је извеш
тај о активностима у периоду 1979
- 1983; активност у вези са Годином
инвалида (1981.) у којој је остварено
повећање субвенција и тиме сани
ранефинансијеСФГ.

На програму је било и иновирање
Статута, о чему је донета начелна
одлука наКонгресу уВарни, али како
је истипослат сувише касно земља
ма чланицама, није ни могло да се
гласа о њему, те је одложено за сле
дећи пут. У њему је било предложе
но низ нових и занимљивих струк
тура: прегруписавање земаља чла
ница у регионалне савезе, каонапри
мер: европска област, скандинавске
земље, латинске земље, англо-саксо
нске земље, земље Блиског истока,
земље Азије, Северне Америке, Јуж
не Америке, Океаније итд. А у циљу
чвршћих и дубљих веза као и ради
бољег представљања и функциони
сања у Светској федерацији глувих.
У то време већ су постојали Савез
глувихАзије иСавез глувих арапских
земаља.

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
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IX

Le Me
ssager Вукотић

последњи пут
на челу СФГ

Драгољуб Вукотић, који је председовао
Светском федерацијом глувих пуних
28 година, изразио јежељуда се повуче

са тог положаја, али уз прихватање захтева
делегата да остане у Бироу. У борби за њего
вог наследника нашла су се три кандидата др
Јеркер Андерсон (САД), Васил Панев (Бу
гарска) и Патхе Самб (Сенегал). Од 74 гла
соваАндерсон је добио 37, Панев 34 иСамб 5
гласова. Како је већина успостављена на 38
гласова, било је потребно и друго гласање. У
другом кругу Андерсон је изабран за новог
председника пошто је добио 42 гласа, док је
Панев поново добио 34. гласа. Било је то ола
кшање за све делегате, јер је већ почело да се
осећа да се ради о политичкој игри. Затим је
приступљено избору Бироа СФГ. Од 14 кан
дидата изабрани су: Вукотић (Југославија) 73
гласа; Лиза Каупинен (Финска) 65; Панев
(Бугарска) 53; Нанду (Индија) 48; Фуфајев
(СССР) 45; Холмс (В. Британија), нови члан
42; Милада Смутна (Чехословачка) 41, Ман
занедо (Аргентина) 39. Мање гласова су до
били такође Сондегард (Данска), Абден (Ку
вајт), Пинео (Шпанија), Сент-Антоин (Фран
цуска) и Диехл (Пољска). Ова двојица доса
дашњих чланова Бироа нису поново изабра
на.

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
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Запажено је изванредно исказано поштовање
према бивш м председнику Вукотићу (73
гласа од 74) и улазак Лизе Каупинен ( 65
гласа). Такође је констатовано да су све обла
сти света заступљене у овомтелу.

Околности које су довеле до тога да се Вуко
тић више не кандидује за председника СФГ
су вишеструке. Пуних двадесет осам година
он је заједно са др Чезаре Магаротом, уз по
моћ чланова Бироа, водиоСветску федераци
ју глувих. Успех је био очигледан. Но, сваки
успех прати и сујета и суревњивост, нарочито
младих којимисле да знају вишеидамогу бо
ље. То се касније осетило нарочито пред
светски конгрес који је одржануФинској (Ес
по, од 20. до 28. јула 1987. год.). Предкон
гресно комешање се посебно осетило у редо
вима глувих представника из скандинавских
земаља и САД који су се, како пише у извеш
тају до којег смо дошли, у задње време хлад
но и резервисано држали према дотадашњем
руководствуСветскефедерације глувихиње
говом стандардном Бироу (Италија, Русија,
Пољска,Француска, Бугарска,Индија...).

Готово идентична ситуација је била и у тада
шњој Југославији, а посебно у Србији због
које јеВукотићнапустиопредседничкуфунк
цију у СФГ. Вукотић као члан владајуће пар
тије поштујући процедуру избора за неку ру

е
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-
-

-
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-
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-
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-
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ководећу функцију, 1983. године је тражио
сагласност Социјалистичког савеза радног
народа Србије, тачније његове Комисије за
међународне везе, “да може да се кандидује и
овог пута за председника СФГ”. Ова саглас
ност је била базирана на основу Самоуправ
ног споразума о удруживању Републичког
одбора Савеза глувих Србије и Социјалисти
чког савеза радног народа Србије у јединс
твену организацију, чиме је “Савез глувихпо
стао конститутивни члан Социјалистичког
савеза Србије” (чл. 3 од 21. јуна 1983. годи
не). Председник Комисије за организациони
развој и кадровска питања Председништва
Савеза глувих Србије били су Данило Попо
вић, председник и Љубомир Вељковић, сек
ретар. Комисија је том приликом констато
вала, аИзвршниодборСавеза глувихинаглу
вих Србије потврдио “да се мора поштовати
принцип ротације кадрова” и да “не може
једно исте лице да врши стално исту функци
ју, те “се не даје сагласност да се Вукотић по
ново кандидује за председникаСветске феде
рације, јер се на истој дужности већ налази
више од двадесет година”. Такође је предло
жено “да се за Биро Светске федерације
глувих изабере друго лице из Србије пошто
Вукотићу истиче мандат и не може поново да
се кандидује за исти Као дисциплинован
члан владајуће партије, Вукотић је стојички
прихватио такву одлуку и само рекао: око
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мог питања ради избора у СФГ, чини ми се
да Комисија није била довољно упућена, јер
није ствар “у питању наметања нашег само
управљањаСветској федерацији глувих”, већ
је требало једноставно само да подрже моју
кандидатуру, међутим они су “иза леђа или
испод стола” сугерисали друго решење у
смислу “ротације и реизборности”. “Ко су
актери мени је небитно, али су присутни ар
ументи, и треба их пред очима наше јавно
сти открити и осудити, да се не понавља сли
чно нашим будућим генерацијама. Ја лично
сам већ платио високу цену те неозбиљнос
ти. О томе је обавестио генералног секре
тара дрЧезареМагарота и захвалиона канди
датури за председника

Престанак функције председника Вукотића у
СФГ врло се негативно одразио у Србији, а
посебно на реноме Савеза глувих Југослави
је. То није био само губитак рејтинга у међу
народним оквирима, већ и у самој земљи.
Престале су дотације које је Савез имао, пре
стали су контакти са многим организацијама
широм света, престала је размена информа
ција (новина, часописа, билтена, књига, фил
мова и друго), престале су посете делегација
и појединаца, једном речју, наш Савез је па

г

дао све нижеиниже.Додуше, треба рећи да је
тој декаденцији допринела и економско - по
литичка ситуација у земљи. Настала је поли
тичка и економска криза, тако да нисмо има
ли средства ни чланарину да плаћамо у поје
диним међународним организацијама, као
што су Међународни спортски савез глувих
ЦИСС (

), Међународни шаховски савез -
ИЦСЦ ( Committee of Silent
Chess) нисмо имали средства да пошаљемо
наше делегате ни на светске конгресе. Тако
смо полако били искључивани из тих фору
ма, и то највише захваљујући распаду Југо
славије, као и доласку на чело Савеза лица
која су гледала само личне интересе. Дошли
смо до тога да је и Дом глувих (власништво
Савеза) од истих тих лица поклоњен држави.
Све то је 2001. године довело до збацивањ

ог руководства организације и до
ласка сасвим нових људи, који још и данас

санирају прилике у
овој, некада највећој и најстаријој друштве
ној организацији особа са инвалидтетом, та
ко да Савез полако поново добија оно место
које му је некада припадало и враћа реноме
који је имаопод руководствомДрагољубаВу
котићаи ЈованаОдавића.

-
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Последњи пут на челу Бироа СФГ: Са седнице Бироа у Падови

Вукотић, Андерсон, Сент Антоин и Фуфајев у Падови
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Вукотић је успоставио контакте са више од
хиљаду глувих и великим бројем научних и
хуманитарних установа, али и са великим
бројем високих руководилаца у државној уп
рави, посебно у Департману за образовање,
здравље и социјалну заштиту ХЕВ

Била
су му отворена врета државника и државних
службеника свуда у свету, чак је и код нас у
Србији имао утицај. Ти контакти ће касније
бити од великог значаја како за Светску феде
рацију глуви, тако и за Савез глувих Југосла
вије у периоду оснивањаЦентра за рехабили
тацију глувих.

Вукотић је био веома цењен и уважаван у
САД, о чему сведоче и бројна признања која
је тамо добио, али ће стећи и велики број при
јатеља у многим градовима широм Америке,
почевши од оних са готово читавим колегију
мом професора на Галодетовом колеџу Мер
вином Геретсоном, Федериком Шрајбером,
председникомНационалне организације глу
вих Америке (НАД), професорима Њујорш
ког универзитета психолозима др Едном Ле
вине, др ЏеромШеином, а посебно уМинис
тарству социјалне политике са др Дином Ри
дом, др Бојс Вилијамсом, Едном Адлер, и ко
месаром др Мери Швицер, директором Др
жавне управе за професионалну рехабилита
цију Владе САД. Захваљујући тим својим ве
зама и контактима, Вукотић је много учинио
заСФГиСавез глувих Југославије.

Било је много примера како и на који начин је

-

- (Departe-
ment of Health, Education and Welfahre).
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Вукотић помагао глувим људима да остваре
своја права или да реше своје приватне проб
леме. Тако је рецимо Организација глувих из
Минхена ( )
тражила од Вукотића да њиховом члану Јозе
фу Мејзеру који је пребегао из Чехословачке
у СРНемачку помогне у посредовању код че
хословачких власти да се његовој жени Ило
ни одобри излазна виза за СР Немачку. Или
кад је у Индији током 1970. године основан
Центар за глуве (

) са којим је захваљујући Вукоти
ћу вршена размена глувих особа које су обу
чаване у сличном центру у Београду. Један од
њих је био Амија Р. Дас из Калкуте, који се
после успешног трогодишњег обучавања у
Штампарији Космос вратио у своју земљу
даби тамопостао квалификовани стручњак.

Вукотић је дефинисао појам сурдошовиниз
ма , одбојности према глувима и цео живот
посветио борби против ове предрасуде и не
правде. У томе је наравно, имао успеха, а са
глувима се здушно борио против навике соп
ствене гетоизације.

О Драгољубу Вукотићу је врло много писано
у стручним листовима и часописима у САД,
али је и он само томе писао у нашимлистови
ма. Један од писаца ове биографије (проф. др
Љубомир Савић) четири пута је са њим бо
равио у САД и имао је прилику да види са ка
квим је пријатељством, срдачношћу и топли
ном био приман у домове напред поменутих
личности. Ти примери, најречитије говоре о
поштовању и уважавању које је имао у Аме
рици
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Последњи пут на Генералној скупштини СФГ

Повеља Уједињених нација у знак признања

Десета генерална скупштина Светске
федерације глувих је одржана уХелси
нкију 20. јула 1987. године. Присуство

вало је 86 представника земаља (70 редовних
и 16 придружених). На овом састанку генера
лни секретар ЧезареМагарото се захвалио на
даљем избору за генералног секретара, прав
дајући то својим одласком у пензију. За пред
седника је изабран др Јеркер Андерсон, а за
секретара, секретар Финске организације
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глувих Лиза Каупинен. Противкандидат за
председника био је председник Савеза глу
вих Бугарске Васил Панев. На тајном гласа
њу, Андерсон је добио 44, а Панев 42 гласа,
док се за секретара није гласало, већ је пред
лог само акламацијом прихваћен. Одлучено
је да седиште и даље остане у Риму, као и
Документациони центар, а да се у Хелсинки
пресели само “администрација секретара”.
Чланови Бироа су се једногласно сагласили
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да Драгољуб Вукотић буде први почасни
председникСФГ”, а дрМагарото “први поча
сни секретар СФГ у знак признања за њихов
досадашњи рад На жалост, то су били само
титуларни називи без практичне функције и
трајали су само један мандатни период. На
све то, Вукотић коме је ово било последње
присуство у организаци коју је водио пуних
28 година је у једном интервију рекао:

а једном другом прили
ком, упитан како је доживео да већ четири го
дине није на функцији председника СФГ
одговорио:

“
-

”
.
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”
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Ат
мосфера на Бироу била је таква да су наше
шансе за даљи рад у СФГ биле мале. Ми то
нисмо заслужили

“Никакавжал зафункцијом пред
седника код мене не постоји, иако је то сас
вим сигурно оставило последице на мој при
ватниживот

Чланови Бироа СФГ у Хелсинкију

И
удоба кад је Вукотић као пензионер
остао да помаже својој организацији
у Србији и Југославији, стизала су

бројна међународна признања како од међу
народних организација глувих, тако и од по
литичкихфорума.

Повељу је потписао генерални секре
тар Перез де Куељар, а уручена му је у
Амбасади у Београду, новембра 1987.
године.

.

Признања су и дање стизала, тако је између
осталих

Од осталих признања помену

-
-

Повељу Уједињених нација Драгољубу Ву
котићу доделила је Генерална скупштина
ОУН 1987. године “за дугогодишњи успе
шан и пожртвован рад на рехабилитацији
лица оштећеног слуха у свету као и за реха
билитацији осталих лица са инвалидите
том”.

Југословенски одбор за Међунаро
дну декаду инвалида доделио Драгољубу Ву
котићу “повељу Међународне године инва
лида” као “посебно признање за изванредни
допринос унапређењу друштвеног положа
ја инвалида и реализацији програма актив
ноститокомМеђународне годинеУједиње
них нација”.
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-

-
-

-
-
-

-
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-

-
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Ово признање у Србији и Југосла
вијинико семВукотићаније добио

ћемо само оне које је добио од

То исто су учинили немачки и бугар
ски савези глувих, доделивши му

, односно,

, а о повељама и
другим наградама у Србији и Југославији и
да не говоримо, јер готово да нема ни једне
организације која није прогласила Вукотића
за свог “почасног члана”. Сва ова признања, а
добијена након одузимања агремана од стра
не Социјалистичког авеза адног арода Ју
гославије, очито показује да је Кардељева те
орија “о ротацији реизборности” била велика
заблуда.

Предизијума
Сверуског друштва глувих, “Златни знак
ВОГ”.

“Награду
Самјуел Хајнке” “Повељу у знак
признања за допринос на друштвеној реха
билитацији глувих у свету”

-

-

-
с р н -

-
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Драгољуб
Вукотић
директор
Центра за

рехабилитацију
глувих

У Србији није постојао научни цен
тар који би се егзактно бавио ис
траживањима у области глувоће.
Сва досадашња писања о проблеми
ма глувих била су на основу личне
емпирије аутора, или су пак били
преводи, или обрада превода текс
това из иностраних извора. Вуко
тић је први покренуо питање фор
мирања једне институције у оквиру
Савеза, која би на бази научних обје
ктивних истраживања давала ор
ганизацији сугестије шта и како
треба у којим доменима да се ради,
не би ли се побољшала материјална
и социјална егзистенција глувог чо
века

-
-

-

-
-
-

-
-

-
.

Н
а основу својих путовања по свету,
Вукотић је видео да лична емпирија
није довољна а експеримент на соп

ственој кожи” најскупљи и најмање ефика
сан, те да се поједине акције предузимају на
основу научних истраживања која дају пози
тивне резултате. На Пленуму Савеза глувих
Југославије, одржаном на Муртеру 9. и 10.
марта 1967. године, предложио је “да се Са
вез бави и и научно истраживачким радом на
подручју рада са глувим лицима и то на проб
лему професионалне рехабилитације глуве
омладине пошто је то тренутно најактуелни
је, али и на проблемима социјалне адаптације
глувих у што већем броју наших установа”
(тачка 6. закључака). На основу те одлуке зак
ључено је да се Културно-просветни сектор
издвоји из Централног одбора у посебну рад
ну јединицу и оснује Центар за рехабилита
цију глувих као посебна, самостална устано
ва и посебна обрачунска јединица”. На истој
седници је за директора Центра постављен
Драгољуб Вукотић, а за главног истраживача
др Љубомир Савић, дотадашњи руководилац
Културно-просветног сектора, с тим што је
Драгољуб Вукотић и даље задржао функцију
председника Савеза. Њихов је задатак био да
оформе Центар и да раде на реализацији ис
траживачких пројеката. Центар је регистро
ван код општинског суда у Београду
као “установа одширег друштвеног значаја”.

“ -
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
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170 171

Вукотић прима једно од многобројних признања
Мадрид 1986. година



Након овако установљене научно - истражи
вачке установе, Вукотић је отпутовао у Сје
дињенеАмеричкеДржаве уМинистарство за
здравље, образовање и социјалну политику

), код својих старих познаника и при
јатеља др Бојса Вилијамса саветника у Држа

вној управи за рехабилитацију Мери Шви

цер ( ), директора Државне упра

ве за рехабилитацију, др Дина Рида иМек Ка

вит начелника Министарства зд
равља задуженог зафинансирање, од којих је
успео да, на базиКонтрапарт фондова између
Влада САДи Југославије, обезбеди финанси
рање пројекта “Професионална рехабилита
ција и социјална адаптација глувих у отворе
ној привреди”, који је добио званичнушифру

и био финансиран преко Југос
ловенске комисије за међународну научну и
техничку сарадњу. Тек након добијања угово
ра, Вукотић се вратио у Југославију, да би за
почео практични рад на реализацији пројек
та.

Непосредно после Вукотићевог повратка у
Југославију, Центар је отпочео са радом 1. де
цембра 1967. године. Како зграда глу
вих још није била завршена, за ту сврху је из
најмљен велики четворособни стан у Дели
градској улици бр. 25, где е отпоче о са ра
дом. Примљени су и први кадрови - социјал
ни радници, психолози, администратори (се
кретар, благајник, рачуновођа и дактилог
раф), као и већи број спољних сарадника: ле
кара, психолога, психијатара и педагога ауди
олога. Рад се одвијао у два смера, први - нау
чно истраживачки рад у области глувоће; и
други, пружање практичних рехабилитациј
ских услуга глувимаиз читаве Југославије.

Почетак је био врло тежак, будући да није по
стојала концепција организације, није било
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никаквих психолошких тестова, нитимерних
инструмената за испитивање моторике. Због
тога су се морали најпре обезбедити технич
ки уређаји из САД, преко Бојса Вилијамса,
али и изФранцуске. Врло брзоЦентар је пос
тао најопремљенија психодијагностичка ин
ституција у земљи, и то боље опремљена од
многих катедри и института за психологију
Проблем је усложњавао и недостатак струч
не, а посебно психолошке литературе из об
ласти глувоће које до тада код нас није било,
због чега је организовано једно саветовање
10. фебруара 1968. године, посвећено мер
ним тестовима за глуве. Закључак је био да се
преведу капитална дела из области психоло
гије глувоће. Тако је из САД стигла најновија
литература која је најпре преведена и умно
жена, а потом и разаслата школама и психо
лошко-педагошким установама у земљи. То
су биле прве психологије глувих које је Цен
тар поделио школама и другим институција
ма.

Други правац, на који је Центар био усмерен,
била су социолошка истраживања са основ
ним темама: глуви у друштву, у раду, у поро
дици, у широј и ужој социјалној средини. Ту
групу истраживача водио је сам Вукотић.
Тиме је била обухваћена проблематика соци
јалне адаптације глувих разних нивоа старос
ног узраста, све до андрагошких истражива
ња. Тада су се појавиле прве студије “Глуви у
друштву” и “Социјални рад ушколама за глу
ве” Драгољуба Вукотића, “Социјални рад у
заштитиним радионицама” Јована Одавића,
“Социјално-андрагошки проблеми особа са
оштећењем слуха” Миодрага Прекића и Ма
рије Душић. У основи свега била је разрада
методологије професионалне оријентације
глуве омладине по изласку из основне школе
ињихово усмеравањекапрофесији.
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После годину дана рада Центар је већ могао
да одржи и Први инструктивни семинар
професионалној оријентацији и оспособља
вању глувих” на Палићу 20-24. октобра 1968.
године, под мотом “Без доброг избора зани
мања нема успешне рехабилитације”, којем
су присуствовали сви руководиоци заштит
них радионица у Југославији. Већ после дру
ге године рада, у Примоштену је, од 18. до 24.
маја 1969. године, одржан “Југословенски си
мпозијум о професионалној рехабилитацији
глувих особа” на којем су учешће узели и ин
спектори Министарства здравља, образова
ња и социјалне рехабилитације Владе САД
дрБојс Вилијамс, дрКенетАлтшулер, који су
рад Центра веома позитивно оценили. Читав
истраживачки пројекат, комплетно са мето
дологијом истраживања, методама тестира
ња, поступком оријентације и усмеравања,
објављен је у посебној монографији под на
словом “Професионална оријентација и со
цијална адаптација глувих”, Београд 1972.
Истоимено дело је исте године објавило и
Америчко министарство (

) у Вашингтону под насловом: “

Предложени пројекат од стране Вукотића о
професионалној рехабилитацији глувих био
је суштина радне рехабилитације, и то не са
мо глувих, већ и других особа са инвалидите
том, јер је суштински захватао психолошке,
методске и социјалне поступке у професи
оналној информацији, оријентацији и адап
тацији инвалида. Имао је врло великог одјека
у земљи, јер је Центар убрзо од стране Секре
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таријата за социјалну политику СФРЈ добио
лиценцу да врши психолошко испитивање
радних способности глувих и оглувелих ли
ца, и то не само у Србији већ и у Црној Гори,
Македонији и Босни. Одмах затим Центар је
постао седиште Другостепене комисије за
категоризацију хендикепиране деце у Срби
ји, а према Правилнику о категоризацији (ра
зврставању) деце ометене у развоју . Од Ко
мисије за за инвалидско пензијско осигура
ње социјалних осигураника Центар је добио
лиценцу да врши оцену радне способности
социјалних осигураника на бази инвалидите
та оштећења слуха”.Најзад Завод за социјал
но осигурање Београда поверио је Центру
“набавку, дистрибуцију, рехабилитацију, по
правку и одржавање слушних апарата”, што
је то тада била новина. Ове пословеЦентар је
обављао пуних десет година, и тако покривао
један велики сегмент социјалне заштите који
се тицао оштећења слуха уСрбији.

Захваљујући успешном завршетку овог про
јекта и квалитету извршеног рада, Центар је
постао врло реномирана установа, једина те
врсте у Србији са такошироким спектром ак
тивности. Све је то било веома добро познато
финансијерима у САД, па је без проблема до
бијен нови четворогодишњи пројекат Битни
аспекти глувоће

”), који је извођен у сарадњи са Њујорш
ким психијатријским институтом, будући да
смомибили експериметална а они контролна
група пројекта. Пројекат је рађен под шиф
ром а његови супервизори су били тадашњи
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БојсВилијамс ) је истакнута глува личностСједињенихАмеричкихДржава. Рођен је 29. августа 1910.
године у Рајсину ( ) Висконсин. Слух је изгубио у 17 години од менингитиса. Галодет колеџ је завршио 1932.
године и запослио се 1933. године у Висконсиншколи за глуве где је радио до 1935. године када је прешао у Индиана
школу за глуве, најпре као наставник разредне наставе, а затим био унапређен за директора Сектора за професио
нално оспособљавање глуве омладине. Ванредно је студирао на Колумбија Универзитету где је и магистрирао 1940.
године, а докторат је одбранио 1972. године. Од 1945. године је радио у Служби за професионалну рехабилитацију у
федералној Влади, јер је 1943. године донет федерални Закон о професионалној рехабилитацији инвалида. Од тада па
за наредних 38 годинаВилијамс се посвећује искључиво професионалној рехабилитацији инвалида (слепих, глувих и
говорној патологији). Служба је ушла у састав Министарства за здравље, образовање и социјалну заштиту ( ) и
Вилијамс постаје најпре саветник, па начелник те службе, која ради на професионалном оспособљавању инвалида не
само у САД већ и у другим земљама (Пољска, Италија, Израел, Индија, Египат, Југославија). Вилијамс је Југославији
обезбедио трипројекта, пре свега захваљујућиВукотићу.

Вукотић отвара семинар
о професионалној рехабилитациј у Примоштену,

док др Савић преводи на знаковни језик

Колумбус Охајо1975. године:
слева на десно, проф. др Љубомир Савић, проф. др Џон Блек,

директор Института за говорну патологију у Колумбусу,
др хон. Драгољуб Вукотић, директор Центра,
проф. др Миодраг Симоновић, ред. проф.

Медицинског факултета у Београду
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водећи стручњаци у овој области изЊујорка
проф. др Џон Рајнер проф. др Кенет Алтшу
лер проф. дрЏонВолнвајдер а из Енглеске др
ЏонДенмарк Главниистраживач пројекта са
наше стране био је тадашњидоцент дрМиро
слав Антонијевић из Завода за ментално зд
равље у Београду, који је на овом пројекту и
докторирао.

Циљ овог пројекта је био да се утврди да ли
социјална средина и урбана врева негативно
утичу на глуву личност да се код ње појаве
нека психогена стања или не . Београд је
био експериментална, а Њујорк контролна
група.Истраживање је трајало три године.

Овај пројекат је условио да при Центру 1. фе
бруара 1972. године буде отворено Савето
валиште за ментално здравље лица са оште
ћеним слухом” које је примало пацијенте из
читаве Југославије. У то време код нас су се
појавили и први чланци о глувима и ментал
ном здрављу, о менталном здрављу у школа
ма за глуву децу, о проблемима менталног зд
равља у породицама мешовитих бракова итд.
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После годину дана рада на овом пољу, Цен
тар је већ могао да организује еминар о мен
талном здрављу у Херцег Новом
1971. године) где су предавања о менталном
здрављу одржали проф. др Глен Лојд са Уни
верзитета Тенеси, који је био и супервизор у
овом делу пројекта, др Џон Денмарк из Мен
честра (Енглеска) као и низ домаћих аутора
(Антонијевић, Савић, Прекић, Душић и дру
ги). Семинар је имао и практичну функцију,
будући да су у његовом раду учествовали и
сви директори школа за глуву децу из Југо
славије. Тако да су се већ наредне године, у
дефектолошкој штампи, појавили први члан
ци о заштити менталног здравља у школама
за глуве и у основниморганизацијама глувих

Ово истраживање Центра је показало као та
чну прву хипотезу “да глувоћа сама по себи,
под одређеним условима, да се без обзира на
урбану средину из које лице потиче, јављају
одређена одступања у психи глувог човека.”
Резултати и овог пројекта су објављени на
српском и енглеском језику у Београду, и вр
ло позитивно оцењени од стране стручне ре
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визије у Министарству здравља САД, што је
омогућило Центру да у наредној години до
бије новипројекат.

Трећи научно истраживачки пројекат Центар
је, такође, добио од Министарства здравља
САД, који је иначе био посвећен роблему
раног откривања оштећења слуха код ново
рођених беба

и носио је посебнушифру.
Пројекат је био рађен у сарадњи саУниверзи
тетском клиником у Денверу (држава Коло
радо) а супервизор је била проф. др Марион
Донс, док је координатор пројекта с наше ст
ране био проф. др Миодраг Симоновић са
ОРЛ клинике Медицинског факултета у Бео
граду у сарадњи са великим бројем педијата
ра неонатолога, међу којима су др Миодраг
Радовановић из Градске болнице у Београду,
др Добрила Стефановић из Републичког за
вода за здравствену заштиту Србије, као и ве
ликим бројем акушера из породилишта “На
роднифронт” уБеограду.

За три године, колико је пројекат трајао, Цен
тар је у експерименталној групи “испитао
10.000 новорођених беба у првих пет дана
живота и констатовао 0,5% могућно ризич
них случајева оштећења слуха различитог
степена оштећења, која су била након годину
дана ретестирана да би се установило само
0,2% стварних оштећења”. Све то је урађено
у циљу “што ранијег рехабилитационог ауди
олошког третмана који је такође у центру из
вођен”. То је било сасвим ново подручје рада
не само за Центар већ и за медицинске уста
нове, те је тако отворена једна нова страница
унационалној аудиологији.

Резултати овог истраживања су учинили да је
Завод за здравствену заштиту Србије органи
зовао низ регионалних семинара по Србији у
циљу едукације педијатара о могућностима
врло раног третмана предшколске деце. Ру
ководилац ове акције је била дрДобрила Сте
фановић, која је све то организовала, и на ос
нову ових истраживања је објавила четири
зборника радова и књигу “Методологија ране
дијагностике и рехабилитације деце ометене
у психофизичком развоју”, Ниш 1980. годи
не.

Овај пројекат је од стране супервизора у САД
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Вукотић други с лева и проф. др Савић, први с десна
приликом посете проф. др Кенета Алтшулера и проф. др Џона Волнвајдера

позитивно оцењен и објављен на српском и
енглеском језику 1976. године.

Пројекат ране детекције оштећења слуха от
ворио је нови проблем, јер приликом сакуп
љања података о раном оштећењу слуха поја
вило се и питање раног откривања оштећења
и вида, јер је на основу добијених података од
Универзитетске очне клинике Београдског
универзитета, од офтамолошких одељења из
болница у унутрашњости Србије добијен по
датак да у Србији има 230 глуво деце
предшколског узраста о којој нико не води ра
чуна. То је био сигнал за Центар да се повеже
са Институтом за глув Пекинс у Бос
тону (САД) и од њега затражи помоћ и савет
шта и како да ради Одговор је уследио врло
брзо, и Центар је добио стручну методску ли
тературу како да се отпочне рад са децом.
Припремљен је кадар - наставница која је за
вршила два смера на Вишој дефектолошкој
школиуБеограду (ЉиљанаТошић), тако да је
1973. године започет рад са једним глувосле
пим дететом. То је у Србији био други поку
шај обучавања глуве деце (Први је био у
Земуну 1954. год. од стране проф. Петра Ву
каса), но нажалост он није био дугог века, јер
матични Завод за социјално осигурање није
прихватио финансирање рехабилитације
овог детета, тако да је покушај пропао.

Драгољуб Вукотић је веома успешно водио
Центар за рехабилитацију пуних девет годи
на (1967-1975), који је први уСрбији почео да
се бави научно-истраживачким радом у обла
сти глувоће према тачно утврђенимпројекти
ма, пружао услуге по читавомнизу рехабили
тационих сектора рада, чиме је изградио соп
ствени кадар и уврстио своје име међу уста
нове ове врсте у нас и свету, објавио велики
број публикација и био једно време важбао
ница за студенте Дефектолошког одсека Ви
шепедагошкешколе.

Вукотић је настојао да Центар задржи свој
првобитни карактер и “да се бави само нау
чноистраживачким радом у домену глувоће”.
Није желео да се везује ни за социјално оси
гурање, нити за било коју здравствену или
медицинску установу, очекујући сталну суб
венцију од Техничке помоћи иМинистарства
здравља и социјалног старања Владе САД.
Међутим, како су средства контрапарт фон
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дова била исцрпљена, то је Центар морао да
престане са радом, јер Савез глувих Југосла
вије није имао средства да настави са финан
сирањем научних пројеката. И док су други
слични истраживачки центри наставили са
радом везујући се за фондове здравствене и
социјалне заштите (Завод за ментално здрав
ље, Завод за психофизиолошке поремећаје и
говорну патологију, Институт за инвалиде,
Завод за рехабилитацију “ДрМирослав Зото
вић” и други), Савез глувих је на свом Пред
седништву од 9. децембра 1974. године донео
одлуку о престанку рада Центра за рехабили
тацију глувих. Тако је 1. јануара 1975. године
Центар престао са радом као установа Савеза
глувих. Директор Вукотић се вратио на своју
стару функцију за председника Централног
одбора Савеза глувих Југославије, а главни
истраживач др Љубомир Савић је прешао на
дужност “вршиоца дужности директора За
вода за школство Србије”, а потом за профе
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сора на новоотвореном Дефектолошком фа
култету Ун верзитета у Београду. Тако се за
вршила историја једног племенитог подухва
та, који за собомније оставио трага.

Особље Центра се самоорганизовало и скло
пило Уговор о сарадњи са Неуропсихијатриј
ском клиником за децу и омладину др Јован
Јовановић Змај и постало Одељење за дечју
неуропсихологију и менталну хигијену, које
је водио др Светомир Бојанин са циљем “ис
траживања менталног здравља глуве деце и
омладине системом психомоторне реедука
ције”, које је најпре са “ОРЛ оделењем Кли
ничке болнице Др ДрагишаМишовић” (1975
-1986.), а затим са “ОРЛ клиникомМедицин
ског факултета у Београду постало “Оделе
ње за аудиологију и рехабилитацију деце” (од
1986. до данас), остајући у истим просторија
ма у којима јеЦентарнекад радио.
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Вукотић у
међународним

спортским
форумима

Многима је познато да се Драгољуб
Вукотић бавио спортским актив
ностима, али јемалоњих знало да је
једно времено био и активан играч у
београдском фудбалском клубу
“ДЕС” (данас “Олимпија”).

Његове спортске активности биле
су интензивне и одвијале су се на
многим пољима, посебно на нивоу
Србије и Југославије. О томе је већ
писано у разним монографијама,
тако да ће ово поглавље, на основу
документације до које смо дошли,
обухватити само његове међунаро
дне спортске активности. Терми
нологијамонографије је дата у изво
рном облику онако како се налази у
Вукотићевимдокументимаи објав
љенимпубликацијама.
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П
рви пут су наши спортисти учество
вали на светским играма глувих, у
Копенхагену, Данска, 1949. године.

Наступили су само фудбалери и атлетичари,
екипно и појединачно, а не као организована
селекција на нивоу Спортског савеза глувих
Југославије. Због, за оно време великог броја
пријављених репрезентација и лоше органи
зације самог такмичења нашифудбалери су у
току једног дана играли две утакмице што је
довело до повреда неких играча, те је силом
приликаВукотић, који је био један од вођа пу
та наше репрезентације, иако неприпремљен,
морао да игра за репрезентацију у борби за
место против репрезентације Италије (0:1).
Играо је на месту десне полутке, имао је и не
колико изванредних прилика за гол, али се у
завршници увек саплитао. Због недостатка
тренинга није могао да издржи утакмицу, те
га је у другомполувремену замениоШорнко
ји је вукао старуповреду.

На Конгресу Међународног спортског коми
тета глувих ЦИСС (

), одржаном у оквиру све
тскихигара глувих, нашиспортисти, који су у
то време наступали као репрезентација
“ДЕС” Федеративне Народне Републике Ју
гославије, примљени су у редовно чланство
као осамнаеста чланица.

Учешће на овим играма Вукотићу је отвори
ло нове видике. Схватио је да су се наши спо
ртисти на својим првим Светским играма
глувих представили на погрешан начин т ко
да је при повратку са својим сарадницима пр
иступио стварању спортске организације ко
ја би се бавила питањем спорта. Био је то за
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Вукотић (на слици десно)
у дресу београдске Олимпије
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мајац креирања оног чему ненародни режи
ми у нашој земљи нису придавали неки зна
чај. Почеле су да се спроводе и упражњавају
спортске активности умасовном облику о че
му сведоче фискултурни слетови глуве омла
дине, Спортске игре дефектних слухом Југо
славије итд. Масовност је била све већа тако
да је уСуботици26. априла 1953. године дош
ло до оснивања Спортског савез глувих Југо
славије на којем је за првог секретара изабран
ДрагољубВукотић.

Вукотић је други пут као делегат учествовао
на Конгресу ЦИСС у Лозани,Швајцарска, од
12. до 14. маја 1951. године. У свомизвештају
подвукао је да је Конгрес у Лозани, у односу
на онај последњи одржан у Копенхагену
1949. године показао напредак како по квали
тету рада, тако и по прихватању напредних
предлога. На Конгрес нису дошли делегати
источно-европских држава, које су раније ја
виле данемогу слати своје делегате због теш
коћа око добијања одобрења за пут. Енглеска
и САД нису такође послале своје делегате
због далеког пута. Извештај о раду ЦИСС и
финансијском пословању Конгрес је одоб
рио. Пословање је вођено добро, али се сво
дило углавном на административну креспо

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

денцију, без непосредног додира са осталим
земљама.Слабофинансијско стање овемеђу
народне спортске организације је условило
такво пословање и ограничило његову делат
ност на минимум. Питање пријемаНемачке у
чланство је изазвало бурну дискусију, јер су
неки делегати инсистирали на томе да се она
не прими, а неки су пак били неутрални. На
предлог француског делегата приступило се
гласању, које је дало резултат: 18 за пријеми 6
против. Тако је Немачка поново постала члан
ЦИСС. Разни предлози за измену Статута
ЦИССнисубилиуцелиниусвојени, јер јеИз
вршни одбор био против измене, наводећи
као разлог да не постоје услови за то. Вукотић
се, подржан од делегата Аустрије, Италије
Данске иФинске, борио за измену истог. Кон
грес је одлучио да се ова ствар препусти спе
цијалној комисији, којој је поверен задатак да
изради нови статут, са тим да се дефинитивна
одлука донесе на следећемКонгресу у Брисе
лу 1953. године. Предлози Вукотића су изаз
вали интересовање и пажњу, нарочито они у
вези материјалног ојачања ЦИСС и укидања
сваке дискриминације према другим земља
ма. Избори за Извршни комитет нису донели
ништа ново. Комитет је попуњенизборомКа
рла Берете (Швајцарска), уместо Кантеа
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(Француска). Унете су нове одредбе у Прави
лник олимпијаде глувих. На захтев делегата
Аустрије и Данске усвојен је предлог да се
етње и имске игре одржавају одвојено и то
неизменично сваке две године, а не као раније
у истој години. Од нових спортских грана
прихваћен је шах. Одлучено је да се Шаховс
ка олимпијада одржава редовно у оквиру Зи
мске олимпијаде. Предлози за увођење били
јара и стоног тениса у програм олимпијаде су
одбијени.

Сам Конгрес је показао да ЦИСС треба још
више да ојача свој ауторитет, јер већина зема
ља чланица још нема довољно поверења у
његов рад, што се одразило и у слабом руко
вођењу радом Конгреса. Кривица лежи на
председнику ЦИСС који је водио Конгрес без
ауторитета и допуштао непотребне полемике
међу делегатима, што је оставило ружан ути
сак.

На конгресу ЦИСС који је одржан у Бри
селу, 19. августа 1953. године по завршетку

светских игара глувих, Вукотић је изаб
ран уИзвршни комитет Занимљиво је да је на
тим изборима отпао тадашњи председник
ЦИСС Е. Рубенс-Алкаис За домаћина следе
ћих летњих игара кандидатуру су поднели
Италија и Југославија. Приликом гласања,
Југославија је добила 11 аИталија 16 гласова.

Вукотић је је приметио да је велики недоста
так овог Конгреса у томешто сењегов рад од
вија искључиво шаблонски, по дневном реду
који је у статуту предвиђен, а што га је кочило
да буде конструктивнији. Иначе, за разлику
од прошлог, овај је показао известан напре
дак, јер се на њему осетила јача тежња да
ЦИСС пређе оквире свог уског рада. Само
време трајања Конгреса је било кратко, свега
један дан, и није се могло ући дубље у сушти
ну многих питања, услед преобиља матери
јала који је биопредвиђендневнимредом.

На следећем конгресуМеђународног сп
ортског комитета глувих који је одржан у ок
виру светских игара глувих у Милану,
31. августа 1957. године, Вукотић је у допун
ским изборима за Извршни комитет ЦИСС
поново изабран, заједно са Нилсеном (Данс
ка), Дронкерсом (Холандија), и Рубином (Ит
алија).
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На седници Извршног одбора, која је одржа
на у Монтани, пре Конгреса ЦИСС, за време
одржавања зимских игара глувих 1959.
године, на дневном реду су, измађу осталог,
била питања из области унапређења спорта
код глуих и његовом омасовљавању. Предло
жено је сазивање једне конференције струч
њака која би разматрала проблеме из области
спорта код глувих, и донела одлуке по изне
тим питањима, које би допринеле ауторитету
ове међународне спортске организације глу
вих, која је управо славила 35 година свог по
стојања. На седници је образована комисија
од три члана (Рубино, Бернхард и Вукотић)
која је требала да се позабави израдом датих
предлога. Одлучено је и да ЦИСС пошаље
свог представника наМеђународну конфере
нцију о проблемима спорта и његовој улози
на развијању културних и радних навика, ко
ју је организовао Унеско. Остали закључци
су били више техничке природе који су тре
бали да отклоне известан несклад у будућем
раду.

По завршетку светских игара глувих у Хе
лсинкију, 11. августа 1961. године одржан је

конгрес ЦИСС. После донетог извеш
таја о раду у протеклом периоду извршен је
избор нових чланова Извршног одбора. Уме
сто Нилсена (Данска), Дронкерса (Холанди
ја) и Рубина (Италија), изабрани су Сутјагин
(СССР), Лентимаки (Финска) и Влостовски
(Пољска). Вукотић, коме је такође мандат ис
текао, поново је изабрануИзвршниодбор.

Сама чињеница да су у Извршни одбор иза
брани представници источних земаља значи
ла је много, јер је тиме ова међународна орга
низација дала признање напорима које су ове
земље чиниле на развијању спорта код глув
их. За новог председника ЦИСС изабран је
досадашњи потпредседник, Француз Пјер
Бернард ( ), а организација следећег
светског првенства је поверенаСАД.

Пре прве седнице Извршног комитета ЦИСС
који се састао у Лозани 16. јуна 1962. године,
канцелар Међународног олимпијског коми
тета О. Мајер је приредио свечани пријем за
чланове Извршног комитета. Пријему су, по
ред чланова комитета (Бернхард, Бурнс, Дак
лген, Дрезе, Луомајоки, Влостовски и Вуко
тић) присуствовали Е. Кнти, потпредседник
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Вукотић са фудбалском репрезентацијом Југославије
која је на Светским играма глувих 1953. године у Бриселу освојила титулу првака света
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Спортског савеза глувих Швајцарске и Ј. Ку
нклер, уредник швајцарског листа глувих
“ ”. Томприликом је канцеларуМаје
ру предата репродукција званичне заставе
ЦИСС, с тим да буде изложена у Олимпијс
коммузеју уЛозани.

У току дводневне седнице усвојени су закљу
чци, између осталог по следећимпитањима:

1) Организовање светских првенстава у било
којој грани спорта може се одобрити само
сваке друге године у интервалу између од
ржавањамеђународнихигара;

2) Земље чланице обавезне су да сваке године
у времену од 1. октобра до 31. децембра,
пошаљу генералном секретару ЦИСС свој
календар планираних међународних сус
рета за идућу годину.Календар треба да бу
де израђен у споразуму са пропонираним
противницима за сваки сусрет;

3) Одређивање доње границе глувоће која до
звољава такмичарима активно учешће на
међународним играма глувих извршиће се
на основумишљења стручњака аудиолога,
које ће се прибавити до наредне седнице.
Преостали део седнице углавном је био по
дређен организационим питањима наред
ног конгреса и организацији следећих Х
светскихигара глувих уВашингтону.

Приликом одржавања зимских спортских
игара у Ореу, у Шведској, 11. и 12. марта
1963. године одржан је конгрес ЦИСС.
На њему су, поред осталог, донета техничка
правила за сваку врсту спорта, која ће се при
мењивати на летњим и зимским међународ
ним спортским играма. Она су састављена
углавном на основу постојећих техничких
правила за исте спортове међународних спо
ртских федерација чујућих, као и олимпијс
кихигара.

Обављено је гласање акламацијом за нова че
тириместа уИзвршном комитету, као и поно
вни избор Пјера Бернара за председника, Ан
тоанаДресеа за генералног секретара-благај
ника, Робија Бернса за потпредседника и Ос
валдаДахлгрена за члана.Остала четиричла
на, међу којима је био и Вукотић, остављена
су да буду поново бирана на следећем конгре
су у Вашингрону, по истеку четворогодиш
његмандата.

-

Messager -

-

-

-

-
-

-

-
-

V

XVII

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

Усвојен је извештај представника Организа
ционог комитета игараЏералдаЏордана из
Вашингтона, који је обавестио Конгрес о до
садашњем току припрема. Утврђена је листа
од десет разних спортова који ће бити званич
нинаиграма уВашингтону.Конгрес је такође
донео одлуку о повећању чланарине заМеђу
народни спортски комитет глувих, као и та
ксе за организацију европскихи светскихша
мпионата у појединим спортовима. Предви
ђене су и казне за одустајање од учешћана иг
рама за оне екипе и појединце који се буду
претходнопријавили.

Повољно је примљена пажња коју је према
ЦИСС указивао Међународни олимпијски
комитет. Сарадња на обострано задовољство
је нарочито интензивирана након пријема
ЦИСС у чланствоМОК и посете чланова ње
говог Извршног комитета седишту ЦИСС у
Лозани, 16. јуна 1962. године.

конгрес ЦИСС је, уз присуство делега
ција из 30 земаља чланица, од укупноњих 38,
одржан 25. јуна 1965. године у великој двора
ни Галодет колеџа у Вашингтону. Дневн ред
Конгреса је био врло опширан. Између оста
лог, донете су одлуке о пријему у чланство
спортских организација глувих Јапана, Бра
зила и Мексика. Што се тиче статуса спорти
ста из ДР Немачке, који су поднели захтев да
наИграма убудуће самостално наступају, Ко
нгрес је одлучио да се по том питању сачека
одлукаМеђународног олимпијског комитета,
јер се ЦИСС придржава тих одлука. То пита
ње је решено касније на састанкуМеђународ
ног олимпијског комитета који је одржан 8.
октобра 1965. године у Мадриду, где је већи
ном гласова донета одлука да убудуће двеНе
мачке учествују са посебнимекипама.

После усвајања извештаја о раду, финансијс
ког извештаја, као и записника са прошлог
Конгреса, примљен је извештај Комисије за
светске рекорде. Усвојен је иПравилник о ос
нивању и додељивању Купа “Рубенс-Алка
из”, названпооснивачуидугогодишњемпре
дседнику ЦИСС. Куп је додељиван за период
од две године оној земљи која је постигла нај
боље резултате на спортскомпољу.Одлучено
је да се сви прелазни купови, који су додеље
ни у Милану за време игара убудуће не
третирају као прелазни, већ да остају као тра
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јно власништвооне земљекоја их је освојила.

За организацију следећих, игара 1969. го
дине није било кандидата, па је на инсистира
ње Конгреса и након саветовања са надлеж
ним спортским органима у земљи, југослове
нска делегација начелно прихватила да преу
зме улогу организатора.

На Конгресу су обављени делимични избори
за Извршни комитет. Од десет кандидата иза
брана су четири која су добила већину гласо
ва: Вукотић 41, Влостовски (Пољска) 40, Ру
бино (Италија) 31 иМартола (Финска) 30 гла
сова.

На седници Извршног комитета ЦИСС, одр
жаној 9. и 10. априла 1966. године у Павији
(Италија), прилоком кроса нација, пре
поручен је пријем Венецуеле у чланство. На
састанку је, између осталог, усвојен је прог
рам одржавања зимских игара у Берхтес
гадену (СР Немачка), у оквиру којих је зака
зан и конгрес ЦИСС. Дато је одобрење
организацији Шведске да приреди шампио
нат у рукомету, а организацији Мађарске у
стоном тенису 1967. године.Одобрено је одр
жавање спортских игара глувих Јужне
Америке за крај јануара 1967. у Рио де Жане
иру (Бразил). Усвојен је извештај Организа
ционог комитета игара уВашингтону. При
хваћен је извештај представника Југославије
о одржавању међународних спортских иг
ара глувих у Београду 1969. године. Изра
жено је задовољство што ће се наредне игре
одржати у Београду, који располаже свим
спортским објектима и условима за једну та
квуманифестацију.

Приликом зимских игара глувих у Берх
тесгадену (СР Немачка), 20. и 21. фебруара
1967. године одржан је и конгрес Ме
ђународног спортског комитета глувих. Уче
шћенаКонгресу су узеле 23 земље, од укупно
36 земаљачланицаЦИСС.

На предлог Извршног комитета, у чланство
су примљене Перу и Венецуела, чиме се број
земаља чланица повећао на 38. Конгрес је
прихватио предлог Канаде о увођењу одбојке
у званичну листу спортова на Летњим игра
ма, а одбацио увођење клизања у програм Зи
мских игара. Предлог САД да се смањи број
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медаља за стрељаштво и стони тенис није
прихваћен, док је усвојено да се женама омо
гући учешће у стрељаштву. Француски пред
лог, да се уместо три игра пет сетова у тенису,
такође је прихваћен. Предложено је да се убу
дуће летње и зимске игре глувих зову “Свет
ске зимске игре глувих” и “Светске летње иг
ре глувих”. Нови називи су прихваћени уз из
весне модификације на француском и енглес
ком језику. Циљ је био да се поједностави на
зив гара, адеквентно њиховој садржини и
карактеру.

У новиИзвршни комитет поново су изабрани
Пјер Бернар и Освалд Дахлгрен, док су Боби
Бернс и Антоан Дрезе иступили, први из зд
равствених разлога, а други због презаузето
сти.Нањиховаместа изабрани суЏералдЏо
рдан из САД и Ежен Фретир из Белгије, обо
јица дугогодишњи спортски радници за глу
ве. Извршни комитет је по конституисању из
гледао овако: председникПјер Бернар (Фран
цуска), први потпредседник Казимир Влос
товски (Пољска), други потпредседник Дра
гољуб Вукотић, генерални секретар Освалд
Далхгрен (Шведска), чланови Франческо Ру
бино (Италија), Ерик Мартола (Финска), Џе
ралд Џордан (САД) и Ежен Фраитур (Белги
ја). За председника Комисије за светске ре
корде изабран је Влостовски, а за чланове
МортолаиРубино.

Дугогодишњи генерални секретар Антоан
Дрезе изабран је за саветника Извршног ко
митета. ИзборомДахлгрена за генералног се
кретара, седиште ЦИСС је административно
пренето уШведску

За следеће Зимске спортске игре кандидова
ли су се Француска и Швајцарска. Предност
је дата Француској, где се Игре нису још ни
једном одржане, а постојали су добри услови
уомањемместу уСавоји.

Когрес је саслушао извештај Вукотића о ор
ганизацији игара у Београду. Прихваћен је
предлогОрганизационог комитета да сеИгре
одрже од 12. до 19. августа 1969. године и да
се као нове дисциплине уведу рукомет и од
бојка умушкој иженској конкуренцији. Тако
ђе је прихваћено да се уведе петобој у обе ко
нкуренције.
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XI светске игре глувих у Београду

Драгољуб Вукотић је као председник
Организационог комитета светских
игара глувих, које су одржане у Београ

ду од 9. до 16. августа 1969. године, на најбо
љи могући начин показао своје способности
вођења једне велике манифестације. На тим
Играма се окупио највећи број такмичара из
33 земље са свих континената, изузев Афри
ке. По величанствености овог скупа, по броју
гледалаца, по организацији програма и пос
тигнутим резултатима у појединим спорт
ским гранама (оборен 41 светски рекорд и 11
рекорда игара), београдске игре представља
ле су прекретницу у спортском раду глувих и
велику наду да ће сваке наредне игре све ви
ше приближавати глуве спортисте циљу још
неоствареном у свим земљама: да добију ис
те услове за свој развој и тимемогућност рав
ноправног такмичења са другим спортисти
ма што је основни циљ одржавања ових ига
ра.
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Два дана пре почетка светских игара глу
вих, 7. августа 1969. Пјера
Бернарда, у свечаној пленумској дворани Ск
упштине града Београда одржан је кон
грес Међународног спортског комитета глу
вих. Поред чланова Извршног комитета, у
раду Конгреса су учествовала 52 делегата из
28 земаљачланицаЦИСС, а каопосматрачии
делегације изШпаније,Португала иИндије.

После усвајања извештаја са конгреса у
Берхтесгадену, генерални секретар Освалд
Далхгрен је поднео извештај о двогодишњем
раду Међународног спортског комитета глу
вих. Извештајем је обухваћена делатност
ЦИСС између два онгреса, као и успехе и
проблеме са којима се сусретаоњеговИзврш
ни комитет. У њему су назначене и даље сме

XI -
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XIX
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уз председавање
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к рнице за што успешнију сарадњу чланица у
погледу развијања спорта код глувих лица,
као једног од најзначајнијих чинилаца у реха
билитацији глувих.

У закључку је подвучена жеља свих делегата
да преко ЦИСС у што већој мери афирмишу
спорт глувих лица, и то не само зато што је
један од највећихфактора уњиховој рехабил

-

-

Са свечаног отварања Светских игара глувих у Београду:
Вукотић са заставом ЦИСС, Бернар и Џордан

Вукотић поздравља учеснике
светских игара глувих у Београду 1969. одинеXI г

Чланови Извршног комитета ЦИСС пред спомеником Незнаном јунаку на Авали

итацији, него и због тога што спорт поред ли
чног успеха појединца у суштини доприноси
знатној афирмацији глувих лица у свету. То
има непосредног утицаја на решавање њихо
вих проблема, нарочито у оним земљама које
до сада нису посветиле довољно бриге свес
транијем решавању разноврсних проблема и
општој афирмацији лица са дефектним слу
хом.
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Организациони комитет Светских игара на пријему
код Бранка Пешића председника Скупштине града Београда
Организациони комитет Светских игара на пријему
код Бранка Пешића председника Скупштине града Београда
Организациони комитет Светских игара на пријему
код Бранка Пешића председника Скупштине града Београда
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После усвајања финансијског извештаја, Из
вршни комитет је доделио медаље изузетно
заслужним и активним представницима спо
ртских савеза глувих у свету. Медаље су до
дељене: златна - Драгољубу Вукотићу, сребр
на -КазимируВлостовскомПољска и бронза
не - Ф. Валдову (СР Немачка), А. Кругеру
(САД), Ф. Тендену (Норвешка) и Ј. Лумајоку
(Финска).

У складу саСтатутомЦИСС, обављени су из
бори за променљиви деоИзвршног комитета,
а резултати гласања су били следећи:Д.Вуко
тић 54 гласа, К. Вл стовски (Пољска) 48, Ц.
Е.Мартола (Финска) 42, Ф. Рубино (Италија)
41, Ф. Тенден (Норвешка) 9, К. Сондегард
(Данска) и Ф. Бломфилд (В. Британија) 6 гла
сова.Изабрана супрва 4 кандидата.

После усвајања извештаја о Зимским играма,
одржаним у Берхтесгадену, који је поднео Ф.
Валдов, разматран је извештај о припремама
за зимске игре глувих у Абелбодену (Шв
ајцарска). Дискутовало се и о проширењу
Игара увођењем хокеја и уметничког клиза
ња. Делегати су се сагласили да, уколико буде
интересовања код чланица, ова два спорта се
укључе упрограмЗимскихигара.
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Дискусија се затим водила о организацији
следећих светских игара глувих. За ора
низацију су се понудиле националне органи
зације Италије (у Фиренци) и Чехословачке,
али како ниједна од тих земаља није могла да
понуди дефинитивне услове, Конгрес је од
лучио да се питање организатора решина јед
ном од предстојећих састанака Извршног ко
митета. Од осталих питања интересантан је
био предлог Ф, Рубина (Италија) који се
заложио за идеју да се испитају могућности
за публиковање једног алманаха који би садр
жао имена и резултате освајача медаља на
свимСветскимиграма глувих.

На крају, поздрављајући све учесника ко
нгреса и светских игара Драгољуб Вуко
тић је пожелео да се у Београду осећају као
код своје куће, јер их глуви Југославије при
мају као своје, као браћу по судбини и учини
ће све да им буду при руци и допринесу што
пријатнијемборавку уњиховој средини.

XII -
-

-
-
-

-

XX -
XI -

-
-

Даље активности ЦИСС

С
ледећа седница Извршног комитета
ЦИСС одржана је крајем маја 1970.
године. На дневном реду била су мно

га питања, која непосредно утичу на даљи ра
звој спортамеђу глувимау свету.

Извршни комитет је допринео значајном нап
ретку спорта међу глувима. Осећале су се све
више тежње земаља чланица за већим улага
њима у спортску активност глувих. На то су
посебно утицала многа међународна такми
чења у то време. Врхунац тога су биле све
тске игре глувих, које су по општој оцени до
биле висока признања за успешну организа
цију и квалитеттакмичења у 12 спортских
грана
Предложено је да се наредне, светске иг
ре одрже у Малмеу, у Шведској. Поводом то
га су члановиИзвршног комитета билиприм
љени код педседника Федерације спортских
организацијаШведске. Том приликом је пос
тигнут договор, који је по предаји одговарају
ћих елабората у року од три месеца касније и
потврђен. Швеђани су предложили Малме
јер тај град по својој локацији, бољим смеш
тајним капацитетима и различитим спортс
ким објектима имао највише услова да буде
домаћин Игара. Будући да ЧССР и Италија,
као раније предложеникандидати, нисупози
тивно одговориле у погледу преузимања ор
ганизације Игара, то се организација глувих
Шведске са задовољством тога прихватила.

Одлучено је да убудуће на Играма учествује
осам екипа, с тим што победник са прошлих
и земља организатор аутоматски улазе у так
мичење, а да се за попуну осталих места одр
же квалификациона такмичења. Донето је и
неколико одлука које се односе на следеће Зи
мске игре глувих у Абелбодену. Утврђен је и
дневни ред Конгреса ЦИСС који ће се одржа
ти за време Зимских игара. Индија је постала
пуноправни, 39. члан, а ранији спорови, због
постојања две националне организације, де
финитивно су решени. Они су уосталом и би
ли кључни разлози неучествовања Индије на
Играма уБеограду. Ваља напоменути да је за
хваљујући Вукотићу, Индија после дуже бор
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бе добила званичног представника у телу
ЦИСС, на чемуму сеД. К. Нанду јавно захва
лиописмомод20. јуна 1970.

Извршни комитет је разматрао наименовање
представника појединих националних орга
низација за чланове одговарајућих спортских
комисија ЦИСС у дванаест разних спортова.
Усвојен је и нови Правилник о раду техничке
комисије, којим се допуњују недостаци у до
садашњим прописима, а који су само пред
стављали сметњу због своје застарелости и
неусклађености.

Одлучено је да химна, која је била први пут
употребљена на светским играма глувих у
Београду, убудуће буде званична химна
ЦИСС, тако да ће једино она моћи да се свира
приликомпроглашавањапобедника.

Уз учешће представника из 25 земаља члани
цаЦИСС, од укупно 40 учлањених, уАбелбо
дену,Швајцарска, одржан је конгресМе
ђународног спортског комитета глувих. Кон
грес је одржан пре почетка зимских свет
ских игара, 23. и 24. јануара 1971. године и на
њему су донете значајне одлуке које се одно
се на будући развој спорта међу глувима у
свету.

Извршене су измене у Статуту и техничким
правилимаЦИСС, које ће допринети да се от
клоне проблеми који су настали због застаре
лих одредби. Прихваћен је извештај са св
етских игара, уз извесне примедбе техничке
природе. Прихваћен је и извештај Комисије
за светске рекорде, уз исправке због уваженог
приговора холандске делегације за њиховог
такмичара у пливању. Одлучено је да се сле
деће светске игре глувих одрже се уМал
меу, у Шведској, обзиром да су Швеђани тек
некако у то време од својих власти добили
званичнупотврдуњиховог организовања

Конгрес је већином гласова одлучио да се на
редне зимске светске игре глувих одрже
у Лејк Плесиду, САД, на граници Канаде и
САД, у близиниМонтреала. Одобрено је одр
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жавање европских и светских шампионата у
стрељаштву, стономтенисуибициклизму

Конгрес је извршиоделимичнеизборе члано
ва Извршног комитета. Поред Рубина, Вуко
тића, Влостовског и Мартоле, поново су иза
брани Делаген и Џордан, а као нови чланови
Валдов (СР Немачка), Сондергард (Данска),
Тенден (Норвешка) и Феликс (Мађарска).
Досадашњи председник Бернар и члан Фра
итур нису изабрани. Тајним гласањем за пре
дседника је изабранЏералдЏордан (САД), за
првог потпредседника Франческо Рубино
(Италија), за другог потпредседника Драго
љубВукотић, а за генералног секретара поно
во је изабранОсвалдДалгрен (Шведска).

На првом састанку одмах по избору, Изврш
ни комитет је донео неколико значајних одлу
ка. Између осталог одредио је чланове коми
сија које су формиране за поједине спортове.
Предложено је да се поново разматра који та
кмичари имају право учешћа наСветскимиг
рама, такошто ће се тим питањем позабавити
посебна комисија у саставу Вукотић, Лоној,
Валдов и Рубино, која ће дефинисати оше
ћење слухаина основу тога утврдитинеопхо
дне критеријуме

Дефиниција оштећења слуха такмичара на
Светским играма глувих, на предлог Спорт
ског савеза глувих Југославије, прихваћена је
на састанку Извршног комитета ЦИСС, одр
жаномуРиму, од 2. до 4. јула 1972. године.

На конгресу ЦИСС, који је одржан 20.
јула 1973. године у Малмеу, дан пре почетка

светских игара глувих, и на коме су при
суствовали делегати из 34 земље, Вукотић се

.
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захвалио на кандидатури за избор члана Из
вршног комитета, тако да је ово било његово
последње активно учешће у раду ове светске
спортске организације глувих. На овом Кон
гресу у чланство су примљене националне
организације Боливије и Бангладеша. Вери
фиковани су сви рекорди, на темељу предло
гаКомисије за рекорде. Посебан трофеј Рубе
нс-Алкаиз првог председника ЦИСС, доде
љен је Спортској организацији глувих Бел
гије. После бурне расправе, прихваћен је пре
длог да се хокеј на леду уведе у програм зим
ских игара. Одлучено је да домаћин наред
них, светских игара буде Румунија. Рати
фикација нових Правила ЦИСС била је одло
жена за следећи Конгрес, а до тад су их све
организације добилена увид.

Конгрес је у нови Извршни комитет, поред
председника Џордана (САД) и секретара Да
лгрена (Шведска), изабрао Валдова (СР Не
мачка), Сондергарда (Данска), Рубина (Ита
лија), Мицлеу (Румунија), Абрахама (Мађа
рска), Диекла (Пољска) и Петанија (Југосла
вија). Касније, на седници Извршног коми
тета која је одржана 26. јула 1973. донети су
закључци: Мандат председника траје четири
године; уважава се оставка секретараДалгре
на, те се на његово место бира Сондергард
(Данска); за потпредседнике изабрани су Ру
бино (Италија) и Мартола (Финска); рекорди
постигнути на такмичењима чујућих, на ко
јима суде верификовани чујући арбитри, има
ће посебну ознаку и биће аутоматски призна
ти; музеј ЦИСС, који се налази код његовог
бившег дугогодишњег секретара Дрезеа у
Лијежу, сели се у Рим, у просторије Савеза
глувих Италије, и на крају су именоване тех
ничке комисије за поједине спортске гране.
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Одласком Вукотића стагнација активности-

Драгољуб Вукотић је пуних 20 година
био члан Извршног комитета ЦИСС
(члан од 1953. до 1967. и потпредсед

ник од1967. до 1973.) и веома јемного урадио
у области унапређења спорта међу глувима у
Србији и бившој Југославији. Изузетну акти
вност испољио је тек онда када је ушао у ру
ководство ЦИСС и кад је видео како се на За
паду ради на овом плану. Увидео је да само
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љубав и аматеризам нису довољни, па је зато
пронашао екипу факултетски образованих
спортских стручњака за поједине гране спор
та којима је препустио вођењепојединих спо
ртских дисциплина. Све су то били профе
сори физичког васпитања у средњим и виш
имшколама, попут Смиље Стефановић, Сла
вке Димитријевић, Петра Димитријевића-
Жуће и других, који су преузели систематски
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Шта је, како ради и чему служи ЦИСС

О
томе шта је, како ради и чему служи
ЦИСС, Вукотић је писао у више нав
рата. Један одњегових занимљивијих

краћих чланака објављен је пре почетка
светских игара у Београду, 1969. године у
којем стоји: “Кад год се пише и говори о Ме
ђународном комитету спорта глувих ЦИСС,
већином се то чини у вези са организацијом
Светских игара глувих, које се под његовим
покровитељством одржавају. Тако је и сада у
време кад одржавамо светске игре глувих
у нашој земљи, осврнућемо се на значај и рад
ове међународне спортске организације глу
вих.

ЦИСС је основан 1924. године уПаризу, ини
цијативом двојице ентузијаста Е. Рубена Ал
каиза и Антоана Дрезеа, који су још раније
уочили, кроз спортску активност у својим
школама потребу да глуви дођу до своје заје
дничке организације, која ће организовано да
спроводи међународна спортска такмичења
и манифестације. Рубен-Алке и Антоан Дрес
били су први функционери ЦИСС (председ
ник и генерални секретар). Њихов почетак
био је скроман, али је постепено будио све
веће интересовање глувих у европским зем
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љама оснивањем националних спортских ор
ганизација глувих, а затим учествовањем у
ЦИСС.

Исте године су у Паризу одржане Прве међу
народне спортске игре глувих које су имале
пионирску улогу у том погледу. Игре су тада
окупиле само девет нација са 133 такмичара,
што се тада сматрало великим успехом, и по
сле сваких даљих игара, број пријављених зе
маља је растао, тако даЦИСС сада окупља 38
земаља чланица у своме саставу.

ЦИСС развој није био динамичан, као код
других спортских организација, него посте
пен, према објективним могућностима зема
ља које су имале тешкоћа са стварањем усло
ва за спортски рад глувих кроз своју посебну
организацију. ЦИСС сада обухвата национа
лне спортске организације глувих из скоро
читавог света, иако има јошмного земаља ко
је нису чланови, нарочито у афричким зем
љама. Спорт у тим земљама, што се глувих
тиче, иде укорак са економским и друштве
ним развојем дотичних земаља и стварањем
потребних услова, а ступање у чланство
ЦИСС је формалност уз обавезу да свака зем
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тренинг државног тима са посебним петна
естодневним и двадесетодневним припрема
ма пред сваки наступ (у фудбалу, рукомету,
одбојци, рвању, скијању и бициклизму...). Та
кав системски рад је дао и резултате. Спорт
ски савез глувих Југославије је пет пута узас
топно био првак света у фудбалу (1953, 1957,
1961, 1965, 1969.) а 1973. године заузели су
треће место; у рукомету, у мушкој конкурен
цији, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985. године зау
зели су такође прво место, с тим што је 1969.
године освојено прво место и у женској кон
куренцији у јединомнаступу наСветскимиг
рама глувих. Велики успеси остварени су и у
рвању, одбојци, стрељаштву итд. Сви ти резу
лтати су били само знак систематског рада са
спортистима. Захваљујући њима Вукотић је
код државних органа доказивао и правдао по
требу финансирања спорта, и средства нису
изостајала.
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Одласком Вукотића као и материјалне и пер
соналне (не)прилике (смрт секретара проф.
Смиље Стефановић) учинили су своје, тако
да после 1980. године наши успеси нису били
више тако значајни. Све се свело на аматери
зам а то више није био довољо, будући да је у
спорту потребна и стручност. Наши спорти
сти су и касније учествовали на Светским иг
рама глувих (данас ), али број
учесника и постигнути резултати нису били
нанивоунекадашњих.

Занимљиво је истаћи чињеницу да, без обзи
ра на то што се по Статуту ЦИСС сваке друге
године половина чланова Извршног комите
та мењала, то као да се ипак није односило и
на Вукотића, обзиром да је у његовом чланс
тву, остао непрекидно пуних 20 година, било
у својству члана Извршног комитета, било
потпредседника.
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ља буде заступљена само са једном национа
лноморганизацијом.

Иако располаже средствима добијеним само
од чланарине и разних такси, ЦИСС није де
фицитарна организација. За своје заслуге
ЦИСС је добио плакету и повељу Међунаро
дног олимпијског комитета, који носи назив
његовог оснивача Пјера де Кубертена, и ујед
но је придружени члан Међународног олим
пијског комитета са консултативнимправом.
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Прва застава аCISS-

Амблем CISS-а

Према унутрашњем уређењу, органи ЦИСС
су Конгрес и Извршни комитет на челу са
председником, два потпредседника, генерал
ним секретаром и четири члана Извршног
комитета, једним саветником и преводиоцем.
Конгрес се одржава сваке друге године за вр
еме летњих, односно зимских спортских ига
ра глувих. Мандат чланова Извршног коми
тета траје по правилу четири године, и на сва
ком конгресу бира се по једна половина но
вих чланова Извршног комитета ради одржа
вањаконтинуитетањеговог рада.

На челу ЦИСС најдуже су остали Рубен-Ал
каиз као председник од 1924. до 1953. године
и Антоан Дрезе, као генерални секретар од
1924. до 1965. године. После Рубен-Алкаиза
у својству председника био је и Ј. П. Нилсен
из Данске, док је данас на том положају Пјер
Бернар. Генерални скретар је Освалд Дахл
гренизШведске.

ЦИСС има и својих проблема које решава за
једно са земљама чланицама, иако би требало
више пажње посветити савременим струја
њима у свету ради развоја и унапређења спо
рта међу глувим. ЦИСС-у се замера да веома
споро излази из своје анонимности, што је
делимично тачно, као и на недовољној елас
тичности у неким питањима. Без обзира на
то, глуви спортисти увелико користе преко
својих националних организација помоћ
ЦИСС у разним међународним спортским
такмичењима и учешћем на светским играма
глувих зимским и летњим. Од ове организа
ције очекује се да у својим напорима постиг
не још веће резултате у корист глувих. Увере
ни смо да је она за то способна и желимо јој
много успеха.
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Библиографија
Вукотићевих

радова

Вукотић је много писао, а имао је
шта и о чему да пише. Тај опус се
креће од вести и путописних репор
тажа до веома озбиљних инструк
тивних чланака. Написао је и неко
лико књига које синтетизују одре
ђену проблематику из света глувих
која је била актуелна у време њихо
вог објављивања. Веома би дуг био
библиографски попис његових чла
нака у домаћој штампи, ако би се
правила хронолошка листа, што је
врло интересантно. Међутим не
могућ је попис његових чланака об
јављених у иностраним новинама,
књигама, билтенима, конгресним
материјалима, јер не располажемо
целокупном документацијом, а сам
Вукотић их није бележио говорећи
још је рано за свођењерачуна
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П
рипремајући грађу за ову моногра
фију прегледано је више домаће сур
долошке и дефектолошке штампе,

као и добар део иностране периодике која се
налази у Музеју Савеза глувих и наглувих у
Београду, а остала је необрађена она коју је
бивши секретар Савеза Ненад Минић заувек
одстранио, као и она која се налази у Вукоти
ћевој породичној кући у Трсту. Али, на осно
ву до сада сакупљене и прегледане литерату
ре, свињеговинаписани радовимогу се поде
лити у две основне групе: на књиге и на члан
ке, које опет можемо груписати у неколико
група:

а) Директивно-инструктивни радови мање
вишеполитичког карактера;

б) Официјелни чланци типа
, и

в)Информативничланциивести.

Писани у различитим временским и полити
чко-економским условима, у различитим ус
ловима у којима су се Србија и Југославија
налазиле, сви они одражавају друштвени тре
нутак у којем се организација налазила, али и
стање потреба о којима су чланци требали да
проговоре и одговоре. Једномречју, свињего
ви чланци су писани са сасвим јасном тен
денцијомипредстављају белег времена. Дра
гољуб Вукотић је написао око три стотине
чланака и неколико књига, а од тог импозан
тног броја само су неке у најкраћим цртама
приказане.

Вукотић је написао сам или у сарад
њи са својим најближим сарадницима: гене
ралним секретаром СФГ др Чезаре Магаро
том и секретаром Савеза глувих Југославије
ЈованомОдавићем следеће књиге:
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1)C.Magarotto andD.Vukotic - Premiere co
ntribution pour le dictionaire international
du language des signes, therminologi du
conference, Roma
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1959. и друго издање
1985. године Први прилог за интерна
ционални знаковни речник Термино
л гија законференције.

Речник обухвата 350 речи и израза који се ко
ристе на међународним састанцима, и штам
пан је са циљем да унифицира знаке код чла
нова Бироа СФГ. Речник је са фотографијама,
без потписа испод слика, с тим што је сваки
знак означен бројем, а на крају књиге је дат
азбучним редом попис значења геста на фра
нцуском и енглеском језику. Аутор ове књиге
исте је превео и на српски језик, тако да су и
преводиоци наше земље могли из тога нешто
да науче. То је био први знаковни речник који
је важиои за српско језичкоподручје.

Овде ваља истаћи да је Вукотић много радио
на признавању знаковног језика. Тако је у
време санкција које је међународна заједница
увела Југославији 1992. године, из Трста у
ком је живео задњих година увек налазио на
чина да факсом јавља о свему што се дешава
ло у свету глувих. Своје задње виђење које се
тиче знаковног језика послао је децембра

. годинежелећи тимеда се и глувиу Југо
славији изборе за оно што је увелико призна
то у многим развијеним земљама: “Глува ли
ца су комуникативно хендикепирана и у том
контексту ради ублажавања свог хендикепа,
она имају потреба за преводиоцима. Прево
диоци за глуве су настали, као неопходност,
да би глуво лице било у стању да прати и уче
ствује у интеракцијама, које су нормалне за
лица без таквог хендикепа. Осим тога, све ве
ћим укључивањем глувих ушире активности
намеће питање ангажовања преводиоца у све
већој мери, јер је то у оквиру њихових људс
ких права. Преводиоци за глуве, као једна ус
таљеност потребе глуве особе, стварност су у
готово сим земљама света. Они су настали у
време кад се појавила и сама потреба за том
врстом превођења. Готово да нема ни једне
европске земље без преводиоца, који се оспо
собљавају путем курсева у различитом тра
јању. Они савлађују практично градиво (тео
рија и знаковни начин изражавања). Прево
дилац мора имати афинитете за ту врсту пре
вођења путем знакова и дактилологије. Он
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мора и да располаже са моралним кодексима,
који су у употреби, што значи да аутентично
преводи.

Преводиоци су нужни и у датим ситуацијама
стања социјалне потребе да се нађу при руци
приликом остваривања права глувих особа,
да буду тумачи у службама јавних интереса,
као што су суд и друге институције. Осим то
га, постоји и потреба да се шире, и на она ли
ца која често комуницирају са глувим особа
ма (шалтерске и друге службе) оспособљава
ју за евентуално комуницирање са глувим
особама. Према томе сам спектар превођења
за глува лица је веома широк али се првенс
твенополази одпрофесије преводиоца за глу
ве.

Право на преводиоца имају готово сви глуви,
и оно је у многим законодавствима санкцио
нисано (посебно за потребе суда и јавних слу
жби). У новије време, неке земље као што су
Русија, земље ЕЗ и САД уводе и звање прево
диоца знаковног језика као службену профе
сију, за што обезбеђују посебне дипломе пу
темшколовања за та звања.Познати су случа
јеви да неки градови у Европи обезбеђују у
оквиру својих служби ту професију, која бес
платно опслужује глува лица, која за тимима
ју потребе. Та лица се ангажују и преко средс
тава јавног информисања, да као преводиоци
тумаче или преводе глувим учесницима (ТВ
емисије одширег друштвеног интереса, као и
скупова те врсте, окоизбораидругог).

Код нас питање преводиоца за глуве решава
но је прилично несистематски уз неколико
покушаја кампањске природе. Сада се указу
је потреба за формирањем профила преводи
оца знаковног језика, санкционисањемфунк
ције преводиоца за глуве, као институције ко
ја је нужнопотребна.Осим тога, ту је потреба
за обезбеђивањем материјалних средстава за
оспособљење преводилаца знаковног језика.
Ми бисмо морали да у што краћем року ово
питање решимо, како би достигли ниво, који
је присутан у многим земљама са дужом тра
дицијом знаковног превођења.

За почетак рада указује се потреба:

формирање курсева као форма оспособља
вања преводиоца знаковног језика уз сара
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дњу Савеза глувих и надлежног државног
о гана
припрема предлога који ће санкционисати
питањепреводиоца за глуве, каопрофесије
обезбеђивање сталних средстава за финан
сирање курсева за преводиоце знаковног
језика, као и курсеве за лица из јавних слу
жби, које имају контакте са глувимлицима,
затим и за остала лица са здравим слухом
која желе да савладају начин општења глу
вих ради њиховог зближавања, односно
интегрисањауширедруштво.

Није набројено, где је посебно и у којој зем
љи, и на који начин решавано питање прево
диоца за глуве. Наведено је само, да је овом
питањупоклоњена пуна пажња, као и да су то
посебно препоручили Унес о, као и УН у од
носу на остваривање права глувих лица за пу
нијом равноправношћу са осталим чланови
мадруштвене заједнице”.

Шест година после другог издања овог реч
ника (1971.) Магарото је израдио Други
прилог замеђународни знаковни језик за кон
ференције” који је имао 614 појмова, али Ву
котић није био коаутор. Овај речник је, тако
ђе, преведенна српски језик.
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2) Драгољуб Вукотић Глуви у друштву,
Београд, 1965.

3) Драгољуб Вукотић и Јован Одавић
Улога и задаци социјалног радника у
школама за глуву децу и у заштитним
радионицама,Београд, 1966.

4) Драгољуб Вукотић

Законодавство у свету које се тиче
глувих, Рим

-

65
65

Самостална Вукотићева монографија, писа
на на основу социолошких истраживања Це
нтра за рехабилитацију уз додатак личних
опсервација из животног искуства. Прва мо
нографија ове врсте код нас, која се бавила
истраживањима социјалног положаја глувог
човека у Србији и Југославији. Књига је пос
лужила као основ за многа даља и дубља ист
раживања друштвеног положаја глувог чове
ка.

Ова књига представља писани дипломски
рад и једног и другог аутора за полагање дип
ломског испита на Вишој школи за социјалне
раднике у Београду. Вукотић је обрадио зада
тке и начине рада социјалног радника у шко
лама за глуву децу, а Јован Одавић исте, али у
заштитним радионицама са одраслим глувим
лицима, тако да оба рада, иако обрађују осно
вну концепцију рада социјалног радника, у
ствари посматра глуву особу са свог аспекта:
Вукотић глуво дете и његову породицу током
школовања до ступања у живот; а Одавић
глувог као зрелог човека у раду и у породици.
Књига је наишла на изванредан пријем и вр
ло брзо је разграбљена од стране социјалних
радника каоприручник за праксу.

Вукотић у књизи посматра положај глувог
човека у законодавству Европе од краја сред
њег века, посебно у Римском царству, па све
до данашњих дана повезујући највећим де
лом са савременим струјањима, као и доно
шење препорука за унапређивање положаја
глувих у савременом свету и на бази препо
рука међународних агенција и комисија УН
последњих деценија прошлог века. У њој је
Вукотић сублимирао све најновије тенденци
је за унапређење правног положаја глувог чо
века ињегово изједначавање са другимљуди
мауокружењу.
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- La legislation con-
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Налазећи се на функцији председника Савеза
глувих Југославије, Вукотић је, између оста
лог, био задужан и за реализацију задатака и
идеја, и то како Статута СГЈ, тако и државне
идеологије у домену социјалне политике,
економије, образовања итд. Он је био дужан
да шаље директиве подручним органима Са
веза како да спроводу у живот закључке поје
диних тела, одлуке конгреса, али и да реали
зује идеолошку концепцију државне полити
ке у области социјалне заштите. Отуда, ако се
пажљивије посматра време када су се поједи
ни чланци појавили, јасно се огледа актуелна
политика ситуација земље у том временском
периоду: радне акције, ликвидација аналфа
бетизма, уздизање општег нивоа образовања
свих грађана, изградња земље, штедња, по
литичко-идеолошко васпитање омладине
итд. што се може закључити и из самих нас
лова и поднаслова чланака које наводимо.
Цитираћемо само неке наслове, по групама
како је напред наведено, јер би у противном
за библиографију Вукотићевих радова била
потребна посебна књига. Зато ћемо се освр
нути само на изборњегових радова које ћемо
груписати према напред наведеним критери
јумима.

а)
- посвећени следећој пробле

матици: Улога чланова ДЕС у обнови и из
градњи земље; Задаци наше омладине у
изградњи; Наши задаци у петогодишњем
плану; Перспективе наше омладине; Зада
ци омладине дефектне слухом у ФНРЈ; За
побољшање квалитета наших новина; За
што нисмо активни у фискултурном раду;
За омасовљење Савеза глувих; О потреби
штедње у организацијама и органима СГЈ;
Улога глувих радника запослених у радио
ницама СГЈ; Наши односи са иностраним
организацијама; Неки проблеми наших ос
новних организација и органа; Јесу ли сек
ције Савеза неопходне; Непотребна су нам
многа путовања;Питање кадрова у органи
зацији; Усвојене одлуке о даљем послова
њу Савеза; Уводи сеМеђународни дан глу
вих; О друштвеном раду у нашим органи
зацијама; Нужност перспективних посло
ва у раду наших организација; Да ли је оп
равдано спајање среских организација Са
веза слепих и Савеза глувих; Станбени
проблеми глувих; За још већуштедњу у на
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шим организацијама; За још већу подршку
органа социјалне заштите у раду организа
ција и установа СГЈ; Брига за глувог чове
ка; Запошљавање глувих радника у тешкој
индустрији; Нашим већим организацијама
недостају друштвени радници;Нашеосно
вне организације ињихова делатност; Пот
ребно је створити посебне преводиоце за
глуве; Наше место у локалној заједници;
Заштонампонекад недостаје солидарност;
Докле наше домаће филмове нећемо моћи
да гледамао; Нека инострана искуства у
нашим друштвеним клубовима глувих;
Друштвено-политички рад са глувима; За
боље познавање наших могућности; Два
актуелна задатка преднашимрепубличким
организацијама: курсеви за руководиоце и
течајеви за преводиоце; О неким негатив
нимпојмовимамеђу нашимчлановима; Је
динствени програм образовања за руково
ђење организацијом; Млади глуви радни
ци ињихови проблеми; Потребно је посеб
но старање о деци глувих родитеља; Пос
тоје ли и код нас услови за средње и више
образовање глувих; Осмислити рад са чла
нством у нашим основним организација
ма; Рехабилитација за све глуве у свету
итд.

Као што се види Вукотића су интересовали
сви проблеми глувог човека и желео је да,
кроз овакве чланке, помогне и глувом човеку
и организацији на терену, јер су ови пробле
ми били у датом тренутку веома актуелни.Он
је отворено указивао на проблем и уједно да
вао савет како да се у датом тренутку исти ре
ши, јер је имао огромно домаће и међународ
но искуство, а проблеми су, по свему судећи,
у свету идентични: у свим срединама и у сва
ком добу. Кроз чланке, ако се интегрално пос
матрају, Вукотић је доживљавао и преживља
вао проблематику сваке организације, указу
јући на путеве и начине како је треба решава
ти. Он је сагледавао проблематику са једног
много ширег угла и није се задржавао на изо
ловане и спорадичне појединачне појаве, бу
дући да је умео и знао да увиди оне заједнич
ке за све глуве људе и организације у целини.
У тој чињеници се огледа сва његова величи
на и универзалност познавања проблематике
глувог човека.
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Б) као најбројнија
група текстова Драгољуба Вукотића. Мно
го је путовао, много видео, много сазнао,
много научио, то јежелео са другима да по
дели. Од мноштва тих чланака издвајамо
њих неколико десетина: Рад домова за глу
вонему децу у Србији; Рад Земаљског од
бора за Србију; Радне акције глуве омлади
не; За нове методе рада у настави глувих;
Како се школују и оспособљавају глуви у
Сједињеним Америчким Државама; Про
фесионална рехабилитација глувих уСАД;
Старање о глувима у Данској; Више обра
зовање глувих у Америци; Код Италијан
ских другова; Спорт глувих код нас и у све
ту; Образовање глуве деце у Енглеској; О
новим часописима за глуве у свету; Уста
нове за образовање глувих у Кини; Наши
глуви радници у иностранству; Савез и на
ши ликовни уметници; Драма запоставље
на у делатности културно-уметничких др
уштава; Културнопросветни рад и физичка
култура у нашим организацијама; Репуб
личке организације постају самостални
Савезиитд.

Вукотић је написао преко стотину чланака
информативног карактера о глувима у свету и
код нас. То нису само обичне новинарске ве
сти, већ пре свега личне опсервације о ономе
што је видео и људима које је сусретао путу
јући с краја на крај света. Његови чланци су
лепеза проблема о глувимљудима и прилика
ма у којима се они налазе. Путовао је и гледао
свет отворених очију, што је за наше прилике
било испред времена у коме је живео. Свој
живот је посветио раду за добробит глувог
човека без обзира где се он налазио. Отуда
он са једнаком топлином пише о глувима у
Америци и глувима у Ирану, Бразилу, Кини,
Грчкој... Кроз те чланке желео је да учини
добро и глувима Србије и Југославије, те ја
зато подједнако цењен у свету и код нас. Боље
речено више у свету, него код нас, по оној на
родној Још нико не поста пророк у својој зе
мљи”.Многе визије суму се оствариле, али је
још већи њихов број остао као неостварена
жеља.

Вести су трећа група чланака које је Вукотић
писао, су кратке језгровите информације о
лицима и догађајима из “света тишине”. Има
их на стотину. Доносио их је из земаља које је
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посећивао, али изнедрила су их и многа лица
и догађаји из некадашње Југославије. Писане
јасним и концизним стилом, превасходно су
биле намењене глувом читаоцу како би их
могаошто боље разумети. Изабрано је дваде
сетак да би се приказала ширина интересова
ња коју је Вукотић имао: Конгреси нордиј
ских земаља; Рад Сверуског удружења глу
вих; Школе за глуве у Јужноафричкој нији;
Школе за глуве у Бурми; Положај глувих у
Италији; УЊуделхију основана Свеиндијска
федерација глувих; Утисци са пута поКини и
како смо виделиКину; Какоживе глуви уЊу
јорку; Васпитање предшколске глуве деце у
Пољској; Школа за глуве црнце у Алабами;
Олимпијске игре глувих; Јубилеј Галодето
вог колеџа поводом сто година постојања;
Помоћ иностраних организација глувих глу
вима у Скопљу поводом земљотреса; Код
глувих у Истамбулу; Брига о слепоглувима у
Данској; Нови Дом глувих у Риму; Прослава
50 година ВОГ-а у Москви, Јубилеј истакну
тог глувог радника за добро глувих Америке
Бојса Вилијамса; Нове школе за глуве у Аф
рици итд. Све су то информативне вести које
су привлачиле Вукотићеву пажњу, и које је
желео и другима да саопшти, сматрајући да
ће интересовати глувог човека у Србији и Ју
гославији. Оне су претежно објављене у но
винама и часописима Савеза глувих Југосла
вије.

Међутим Вукотић је аутор и великог броја
разних чланака, интервјуа, информација,
официјелних позива и поздрава, који су
објављени у листовима и часописима разних
земља света где је боравио као председник
Светске федерације глувих, или као вођа Ју
гословенске делегације приликом званичних
посета тим земљама. Наравно, део тих члана
ка није побројан у овој књизи, јер до свих
нисмо дошли, али зато наводимо оне са који
ма располаже Музеј Савеза глувих и наглу
вих у Београду, где иначе постоји посебан
легатДрагољубаВукотића а то су:
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Осим ових чланака, где се налазе они које је
написао Вукотић лично, као и оних које су
други о њему написали, постоји још велики
број порука у многим конгресним зборници
ма и спомен књигама појединих међународ
них националних орагнизација, а овде наве
димо самонеколико:

Бугарска - 50 години Сојуза на глухите
в Булгариа, Софија 1984.
стр

Енглеска

стр
Француска -

1971. стр. 8
САД

стр

стр

Још једном истичемо, да из објективних раз
лога ово није целовита библиографија Вуко
тићевих чланака у иностраној штампи, те се
извињавамо читаоцима и тих ли
стова акоихнисмопоменули.

The Voice of silence, Roma
1962. . 5, 23
- The Voice of silence, Roma
1973 . 1
- The Voice of silence, Roma
1975, . L.8. .
- The Voice of silence, Roma
1984 . 1-3. . 29

-
-
-

. 84
- The British Deaf and Dumb
Association, Anual Report,
London, 1962 . 8
VI em Congres Federation
Mondiale des sourds, Paris,

- VII World congress of the
World Federation of the Deaf,
Wasinghton, 1975 . 5

- X International games for the
Deaf, Wasington1965. . 20

-
-
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Нежан
супруг

и брижан
отац

Економске прилике после рата биле
су врло тешке, тако да се Драгољуб
Вукотић, заједно са својим пријате
љем Јосипом Јаковчићем, књигово
ђом Савезног одбора Савеза глувих
Југославије (доњеговог одласка уНе
мачку 1958.) селио “од газдарице до
газдарице” и сналазио како је знао и
умео.Живећи вечито као кирајџија
- подстанар шетао се из једног кр
аја Београда на други. Најдуже су се
као подстанари задржали у Баце
тиној улици, у породици која их је
примила као своју децу и која се о
њима бринула у свему. То је трајало
све до 1960. године када је Вукотић
одСкупштине градаБеограда добио
кадровски стан” у Александровој
улици број 250, што је представља
ло почетак његових размишљања о
могућности оснивања породице. А
приближавао се већ четрдесетој го
дини.
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К
аонежења, а уз то и на положају пре
дседника Савеза глувих Југославије и
Светске федерације глувих, често је

био пожељан како код чујућих тако и глувих
девојака, не само у Југославији већ и ван ње.
Међутим, сам Вукотић је сматрао да мешо
вити бракови нису решење за глуве мушкар
це, па се определио да себи тражи жену сро
дних интелектуалних могућности”. Дијапа
зон прилика за избор био је велики, али њему
многе девојке које је знао из Југославије и из
иностранства нису одговарале

Познато је, да је Вукотић био врло омиљена
личност у круговима Светске федерације у
Риму, где је уживао симпатије многих, а посе
бно свога претходника и пријатеља на поло
жају председника СФГ Виториа Јерале, ро
дом из Трста. Једном приликом, Јерала му је
предожио да га упозна са једном својом зем
љакињом, која би, по његовом мишљењу, би
ла “добра прилика”, за њега. Девојка се звала
ФлорансаРосети (

Породица Росети је, иначе, била једна веома
угледна и богата тршћанска породица. Отац
Вићенцо био је угледни тршћански апотекар,
а мајка Емилија Ема, пореклом Словенка
учитељица. Имали су две ћерке, старијуФло
рансу имлађуМарију. Као девојчице од десе
так година обе су се разболеле од великог ка
шља, а отац, будући да је по професији апо
текар, у жељи да своје ћерке што сигурније и
брже излечи, дао им је инјекције тек от
кривеног лека стрептомицина, од чега су обе
изгубиле слух. Тада се није знало за погубно
дејство тога лека који са једне стране лечи а
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са друге ствара оштећење слуха. То, међутим,
овог искусног и образованог апотекара
нимало није обесхрабрило. Он је својим
ћеркама обезбедио кућног учитеља, па су
тако девојчице наставиле редовно
школовање, да би касније, кад је за то дошло
време, Флорансу послао на студије у Галодет
колеџ у Вашингтон, а Марију у Рим на
фармацију, која је по окончањуистих, са оцем
водила апотеку. Флоранса је била прелепа
Тршћанка”, како један глуви биограф пише,
са отменим васпитањем и понашањем,
школована у Америци, а уз све то скромна и
веома самопоуздана жена која је знала шта
хоће. Испуњавала је све “критеријуме које је
Вукотић” поставио себи, и након неколико
сусрета у Риму и Трсту, венчали су се у
Љубљани9 септембра 1961 године

Првих неколико година било је тешко Фло
ранси да се након богатог Трста, куда су сви у
оно време хрлили због популарних фри- шо
пова, привикне и снађе на Београду, који је у
то време тек излазио из стања у коме су доми
нирале последица рата и економске изолаци
је. Требало се навићи на српски менталитет,
обичаје, начин живота и економске прилике
тадашњег Београда. Драгољуб јој је обезбе
дио дружење у кругу младих жена, супруга
својих другова, (Одавића, Дедића, Луковића
и других) са којима је углавном проводила
време. Често је ишла код својих у Трст и тако
је све трајало до 1966. године, када им се ро
дила ћерка Флора, која је представљала нај
већу радост својимродитељима, а и прве бри
ге. Да ли дете чује или не, била је прва Вуко
тићева енигма, а кад је утврђено да дете чује
сасвим нормално, појавила се недоумица око
тога како ће детемоћида стиче говор обзиром
да родитељи међусобно комуницирају знако
вима. Питао је за савет проф. Савића. Сећају
ћи се тих догађаја, проф. Савића је једном из
јавио: “стављен сам у врло непријатан поло
жај, јер нисам никада нигде прочитао о проб
лему учења говора чујуће деце глувих роди
теља. Замолио сам га да мало причека, буду
ћи да и сам морам о томе да поразмислим, и
након два дана сам му предложио да купи ма
ли радио апарат и да детету пушта “говорне
емисије” које ће препознати по вибрацији
преко руке. И тако је било, за прво време, док
дете није порасло да би се дружило са децом
и особама која чују, и док није отишло код ба
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ке у Трст од које је научила италијански је
зик. Тако је Флора научила и српски и итали
јански.Када самФлорипослемного година о
томе причао како је научила да говори, она
се расплакала. Тако су прве бри
ге биле савладане”.

Живот је текао. Флора је завршила школу,
потомДефектолошкифакултет, групу за глу
ве, дипломирала на теми о италијанском ре
несансном лекару Ђироламу Кардану (

који је имао глувонемог
сина и који се први у Италији интересовао за
образовање глуве деце препоручујући мето
ду писања као вид комуникације. Данас је
Флора зрела жена и са својом породицомжи
виуТрсту.

Вукотић је у својој породици видео све, и у

-
-

,

-
-

Hie-
ronymus Cardanus)
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Вукотићеве -

Слика са венчања Флорансе и Драгољуба Вукотића

У ретким тренуцима одмора:
Дупланчић, Жиц и Вукотић

њој се осећао најпријатније и најсигурније.
Било где да је путовао, једва је чекао да се
врати кући. Када год смо полазили на неки
дужипут, увек је наздрављаоне за срећанпут,
већ за срећан повратак. Толико је чезнуо за
кућом. У Београду је Вукотић становао
најпре у Булевару револуције 250, да би тај
мали стан заменио за већи у ул. Маршала
Толбухина 85 како би био ближе Савезу, и на
јзад исти продао и купио стан у улици Вуки
це Митровић број 9, одакле је 1990. године
отишао у Трст, у улицуЛочи ( ) број
24, где је на окупу била цела фамилија Росети
у три засебна стана, међусобно пове зана, на
истом спрату.

Безброј пута сам путовао са Вукотићем по
свету, некада сами а некада са Флорансом и
Флором. Али увек, када би се ујутро пробу
дили, прво питање му је било: Шта ли раде
Флоранса и Флора? Волео их је бескрајно, и
оне су волеле њега, а нарочито његова жена.
“Драго”, како га је из милоште звала, за њу је
био све: љубав, живот, сигурност, нада, пош
товање, желела је да увек буде поредњега. Он
је то ценио и истом љубављу узвраћао.

-
-

Via Locchi
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-
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Смрт у Трсту

Драгољуб је био нежан супруг и отац, и као
такав остао до краја живота. И њени (Флора
нсини) родитељи су га много волели. Драго је
за њих био појам, и све су чинили да би се у
њиховом кругу осећао што боље. И Вукотић
је поштовао таста Вићенца и ташту Ему, и
много жалио због њихове изненадне погиби
је у саобраћајној несрећи.

-

-

Драгољуб Вукотић је умро у Трсту, у
својој кући, у недељу 21. јуна 1997.
године. Изненада, када се нико није на

дао. Додуше често се жалио да га нешто у
грудима стежеида се не осећа најбоље.Огро
ман ради туђе бриге, бриге за своје глуве при
јатеље, оставиле су траг. И неминовност се
морала десити.

Жеља његове супруге Флорансе, која га је
много волела, била је да буде сахрањен у Тр
сту, како би и мртав био поред ње. Тако се
одустало од његове сахране у Београду или
родномАриљу.

Због крајње некоректног поступка представ
ника Српске црквене општине у Трсту (М.
Лазић Трст није наш ) Вукотић није сахра
њен наСрпском гробљу уТрсту, већ је креми
ран 23. јуна а урна са његовим пепелом пос
тављена на старом Британском војничком
гробљуупетак, 26. јуна 1997. године у прису
ству члановапородице.
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Вукотићева жеља је била да буде сахрањен
без икакве помпе само у кругу породице,
што је и испоштовано Јавност је о његовој
смртиобавештена текпет дана касније.

Многобројни телеграми са изразима саучеш
ћа пристигли су са свих страна света, од по
јединаца и организација, а дестине иностра
них новина, листова и журнала објавило је
некрологе у којима је назван

,
,

итд.

Тако су се пре скоро деценију и по, скромно,
тихо и мирно, каошто су тоњегово биће и де
ло били, ис земаљски дани Вукотиће
вог живота - корифеја света тишине, док они
небескиидаље теку.

,
.
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“мајком Тере
зом глувих света” “човекомкоји је вратио
глувима достојанство” “човеком који је
кумовао еманципацији глувих света”

текли
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(Драгољуб Вукотић)

Зграда Савеза глувих и наглувих Србије и Црне Горе
у улици Светог Саве 16-18, у Београду
у чијој изградњи је учествовао Драгољуб Вукотић
и у којој је радио од 1967. године па до одласка у пензију
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