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Духът е воля
ЛИЧНОСТНА  ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

ТОМ ТРЕТИ



Златю Бояджиев, Георгиев (1903–1976) 

Великият пловдивски художник някак естествено се открои като 
символ на тази книга. Всички знаем защо. От дипломирането в Нацио-
налната художествена академия в София през 1932 г. до 1951 г. е първи-
ят основен период от творчеството му. След тежък инсулт, дясната му 
половина се парализира и скоро настъпва вторият му творчески период, 
когато вече рисува с лявата ръка. Някои го наричат неокласически.  В 
експресивните му колорити и необятната виталност на картините му по 
никакъв начин не личи нито един нюанс, който да загатва за физическото 
му страдание.

Ето този втори период на Златю Бояджиев го издига още по-високо  
сред колегите и ценителите му. 

Поклон пред безграничната сила на човешкия дух!



Уважаеми съмишленици, приемете моите искрени поз-
дравления за книгата, която сте подготвили! Съдбите на 
тези 88 души са всъщност една представителна извадка за 
хората с увреждания в нашата страна, която е неоспоримо 
доказателство, че те са като всички други, но със значител-
но по-ярки качества, като упоритост, жажда за пълноценен 
и равнопоставен живот, кураж и сила на духа. 

Съюзът на инвалидите в България отдавна е извоювал  
авторитета си у нас и в Европа. По-трудно обаче убеждаваме 
нашите институции и нашето общество, че грижата за 
хората с увреждания трябва да бъде всестранна и хуманна, 
че трябва да са равнопоставени във всяко отношение. 
Вярвам, че книгата с вълнуващите разкази на вашите герои 
има потенциал за много по-силно и резултатно въздействие 
именно върху обществото. Тя е една истинска награда за 
всеки един от тези хора.

Поклон и уважение за труда на екипа, създал книгата! 
Поклон и уважение пред героите на книгата! 

Красимир Коцев  
Председател на Съюза на 

инвалидите в България



Уважаеми акад. проф. Димитър Димитров, 
уважаема госпожо Радка Димитрова, приемете моите 
поздравления за забележителната ви идея за написването 
и издаването на тази книга!

За съжаление,  в нашата страна това не се случва 
често!

Включените в книгата 88 интервюта на хора с 
различни специални потребности са израз на тяхната 
силна воля и непримиримост към съдбата, благодарение 
на което превъзмогват трудностите в живота. 
Впечатляващ е фактът, че много от тях са бивши и 
настоящи спортисти. Интервютата в тази ценна книга 
потвърждават идеята на бащата на параолимпийския 
спорт – сър Лудвиг Гутман, че спортът трябва да бъде 
движеща сила за хората със специфични потребности. 
Чрез спорта тези хора имат прекрасната възможност 
да търсят и възстановяват контактите си със света 
около тях и по такъв начин да се утвърждават като 
равноправни и уважавани граждани.  

Илия Лалов
Председател на Българска 

параолимпийска асоциация



Изразявам нашето признание за Вашата инициатива 
и благодарността ни към екипа, реализирал тази толкова 
полезна книга. Събраните в нея 88 интервюта са все със 
забележителни личности, които доказват силата на духа 
и волята, благодарение  на което постигат успехи в своята 
работа. 

Благодарни сме, че в нея включвате и хора без зрение, 
които имат достойни постижения в своя професионален 
живот. Сред тях има журналисти, поети, писатели, музиканти, 
общественици, спортисти, студенти. Високо ценим тяхната 
воля и достойнство, духа им за утвърждаване в обществото. 
Те са примери за подражание на младото поколение. Ценим 
и приноса им в развитието на делото на слепите в България.

От името на настоятелството:
Спас Карафезов, 

председател на Национално 
читалище на слепите

 „Луи Брайл 1928”

 



Специализираният сайт „Ние ви чуваме”, ориентиран 
към аудиторията на хората със слухови дефицити, има 
удоволствието да изрази адмирациите си към усилията 
на екипа, създал тази книга, побрала 88 възхитителни 
примера за дух, борбеност и човечност на хора със 
специфични състояния. 

Живеем във време, в което човешкото достойнство 
като изконно човешко право е основен предмет в 
световния дневен ред. Хората със специфични състояния 
не са хора с увреждания – те ежедневно доказват, че 
могат. И това е потвърждение на тяхната равноправност, 
адаптивност и креативност – качества, с които напомнят 
на всички останали, че животът е прекрасна възможност 
за преосмисляне и за нови пътища, когато си различен. 

Изключително полезният Ви труд убеждава колко е 
голяма необходимостта от нов поглед към онова, което не 
познаваме, за да можем да го разберем. 

И както Диоген е търсил със запален фенер Човека, 
така и Вие сте поели на прекрасна мисия да търсите 
онези светли примери, които да остават в историята, за 
да променят стереотипи и да вдъхват надежди. Това е 
достойно за адмирации и ние с радост заставаме до Вас в 
тази благородна кауза.

Христина Чопарова, 
основател на сайта „Ние ви чуваме”

E-mail: office@repporter.com, 
www.repporter.com



Чудесна книга и прекрасна кауза! Ние, екипът на Сдруже-
нието на творците с увреждания в България, приветстваме 
такива проекти, тъй като те извеждат на преден план жи-
вота, успехите и способностите на хората с увреждания. 
Също така ги обединяват и сплотяват помежду им, което е 
и една от нашите мисии като Сдружение. 

Хората, чиито истории са събрани в книгата, са живо-
то доказателство, че да си човек с физическа или психическа 
невъзможност не е присъда без право на замяна, а предизви-
кателство, което вдъхновява развитието и полагането на 
двойно по-големи усилия за личностно усъвършенстване -                                                                                                                                                
чрез изкуство, чрез спорт, чрез наука. В увреждането си ня-
кои виждат бариера и спирачки, а други, въпреки множество-
то трудности и препятствия в средата, в която живеем, 
откриват шанс да изразят своята същност по един по-раз-
личен и уникален начин, оставяйки почерка си в своето изку-
ство, в спортните си постижения или в другите занимания, 
на които са се посветили. 

Бихме искали да пожелаем на всички хора с различни спо-
собности да продължават да се вдъхновяват, да творят и 
да разчупват рамките, статуквото и предразсъдъците. За 
нас бе удоволствие и благодарим за оказаната ни чест да 
участваме в този проект! Успех и продължавайте в същия 
дух.

С признателност:
Николай Примов

и екипът на Сдружението на 
творците с увреждания в България (СТУБ) 

2019 г.
 



В този материaлен и комерсиален свят малцина биха се 
нагърбили да опишат и съберат в книга съдбите на хора с 
увреждания. Още по-малко са тези, които биха финансирали 
издаването на такава книга. Благодарност към екипа, създал 
тази уникалност! Благодаря на акад. проф. Димитър Димитров, 
президент на Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите в Пловдив, издател на книгата. По документален 
начин успешно са пресъздадени предизвикателствата пред 
всеки един от героите. Това е постигнато чрез интервютата, в 
които хората сами разказват за себе си.

В книгата са описани 88 различни съдби. Но всички те са 
обединени от това, че всеки от героите е намерил пътя към 
достойния начин на живот. Преодолял е физическите несгоди 
със силата на духа и усъвършенстването на своите умения.

С различната си съдба и начина си на живот всеки един от 
героите ни показва, че е достоен за подражание. Дълбоко в 
себе си тези хора носят силата, с която преодоляват трудните 
моменти в живота.  Те носят силата на волята и духа, които 
са техни неизменни спътници по пътя на успеха! Начинът, по 
който те се възприемат, не е самосъжаление – според тях то е 
само загуба на ценна енергия! Те не хленчат и не чакат някой 
да им реши проблемите. Излъчват сила! А това, че са различни, 
не показва, че са с увреждане, а напротив! 

Всеки, който прочете тази книга, ще намери много примери, 
които да са му полезни в трудни мигове. Ценни примери, които 
ще му помогнат да осъзнае  смисъла на живота.

Латин БАНКОВ, 
член на Управителния съвет на 

Съюза на инвалидите в България



Мили читатели! Обръщам се към вас и най-вече 
към онези от вас, които са затворили собствения си 
дух вътре в себе си. 

Тази книга е изключително полезна! Убеден съм, че 
тя ще даде стимул на вашия собствен дух, за да го 
освободите от оковите, които сте му сложили. За да 
развивате себе си! Силният дух прави човека силен! 
Дух, душа и тяло трябва да се развиват непрекъснато. 

Аз съм само на 26 години и съм постигнал много 
важни за мен неща в живота, въпреки трудностите и 
несгодите, които съм срещал. Студент съм пети курс 
в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит 
Рилски“. Академичната среда ми даде възможност да 
разбера много за мен самия и за това как се гради 
кариера. Още от първи курс съм член на Студентското 
научно дружество, което възприех като знак, че 
борбата в живота ми продължава и аз не трябва да 
спирам.

Борбата за оцеляване е жестока. Да, това е факт. 
И вие, скъпи приятели, сами ще стигнете до извода, 
че човек е силен тогава, когато има желанието сам да 
развива себе си и сам да докаже способностите си. 

Феим Феим
Член на Студентското научно дружество 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“
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