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започва 
излъчването
по първа 
телевизионна

директно 
стереоизльчвапе 
01 зала
България“

На 4. 5. 6. 7 и 8 
февруари от 19.30 ч. 
програма ..Орфей“

Българска телевизия: 
уи. „Т. Страшимироа“ 3 
телефон: 46—81

ГЛАВНА ИДЕОЛОГИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ 
ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
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Разговор с главния редактор 
ВАСИЛ МАРКОВ

На 4 февруари 
от 18.00 и 18.36 ч. 
слушайте 
директното предаване 
от студиото на 
програма 
„Христо Ботев“ . 
„ТВОРЦИ, 
ПРОБЛЕМИ, 
ТЕМПЕРАМЕНТИ“ 
Водеща 
Елена Никлева

ЖАК ПРЕВЕР

ние си 
да про- 
в „Гле- 
па сту- 
разгово- 

все

5

ПОНЕДЕЛНИК © " ’НЕДЕЛЯ I
ФЕВРУАРИ

ч<, пр. «Хр. ВОТ0О’

— Другарю Марков, защо 
сте нарекли вашата програма 
„Гледища“? Винаги ли кога- 
то сте поканили няколко авто
ритетни специалисти, разго
ворът става наистина полеми 
чен и участниците застъпват 
различни гледища?

(На 3-а стр.)

събитията, за 
в студиото.

Москва се готзи да посрещне най-добрите представители на 
спорта от цял сват. Ежедневно радио- и телевизионните програ
ми ще отразяват подготовката за голямото спортно събитие.

I?.

4, 5 н 6 февруари 
програма „Орфей*

лично- 
по-раз- 

(програмата 
с помощта 

_____ ма
териал ще се обсъждат срав
нително актуални проблеми, 
като се засяга главно техният 
идеологически аспект, ~ 
тия, идеи, личности“ 
ще има! за обект един 
блем, едно събитие. И 
крайна фаза на този 
идва програмата „Светът 
действие“, където с възможно 
стите на документалния филм 
проблемът се развива най-за- 
дълбочено, най-широко.

В този брой започваме да 
представяме четирите про
грами на Главна идеологичес 
ка редакция

Адрес на редакцията: Българско радио:
ул. „Цар Шншман" 30 бул. „Др. Цанков“ 4 
телефон: 87-10-68 телефон: 85—41

главен редактор на редакция „Вътрешна политика“ при Бъл

програми ще се 
идеологичес 

през настояща

— С какви 
представи Главна 
ка редакция 
та година?

— Основните програми на 
Главна идеологическа редак
ция са познати на нашата те
левизионна публика — рубри 
ките „Гледища“ и „Светът в 
действие“,

Както е известно, „ГЛЕДИ 
ЩА“ се занимава предимно 
с вътрешнополитически про
блеми. Това е програма с дис 
кусионен характер, в нея се 
обсъждат въпроси на наше
то обществено развитие, кои
то имат общонационална зна
чимост. Чрез тези предавания 
се дава възможност на поли
тически и държавни дейци, 
на стопански ръководители, 
научни работници и специа
листи да изкажат своите въз 
гледи по конкретни проблеми 
к начина, по който те трябва 
да бъдат решенн.

Документалната 
литическа програма „СВЕТЪТ 
В ДЕЙСТВИЕ“ ще запази 
своя характер. По предварите 
лен план ше бъде излъчена 
50% оригинална програма на 
Българската телевизия и 50% 
документална политическа пу 
блицистика от чужди телеви
зионни компании.

Програмата „СЪБИТИЯ, 
ИДЕИ. ЛИЧНОСТИ“ тази 
година ще се води от журна
листа Иван Николов. Ще про
меним нейния облик, опирай
ки се на по-богат документа
лен филмов материал от све
товните агенции.

Новата програма на редак
цията е „КЛЮТКО-М-ПАНМ9И 
която 
честно 
флот, 
тематика 
-вят българското присъствие 
Световния океан, 
психологическите

В Московския • 
дружбата

нали, ге са с радиоколите на 
всякъде, където възникват об 
ществеин и човешки пробле
ми. те запечатват на магнето 
фонннте ленти звуковата кар
тина на събитията, за да я 
пренесат в студиото. а от 
там — в ефира.

В това главно 
програма 

1980 година ще се характери 
лира не с нововъведения, а с 
утвърждаване на въведения 
стил. Задачата е да се овла
деят тънкостите на журнали 
етическото, на силно контакт
ното падно. да се осигури 
пълноводен поток от ннформа 
цня за богатия живот газ стра 
пата, да се отбира най-съще* 
ственою от събитията и фак 
тите. И всичко това да се 
прави заради слушателя — в 
п>рпко общуване с него, като 
пряк отговор на неговите ии- 
тереси. Тук не става дума са 

за широкото 
радйокопите. 
предавания.

на

еднакво значение и приложе
ние имат и репортерското, и 
проблемното начало на журна 
лнстката.

1979 година беше година 
на качествено ново развитие 
на програма „Хоризонт“. Глав 
пият белег на това развитие 
е журналистическото контакт
но поднасяне на информация
та, което се осъществява от 
водещите редактори пред мик 
рофопа. Но подхранването на 
информационните емисии и 
бюлетини в значителна степен 
е и дело на репортерите и 
кореспондентите. От тях идва 
бързината и актуалността на 
информирането за живота в 
страната, те осигуряват бърз 
отговор на слушателските сиг-

Главна редакция „Вътрешна политика“ 
на Българското радио с поглед към предкон 
гресната подготовка и 1300-годишнината от 

основаването на българската държава 
Връзката със слушателя — фокус на развитието

мо за шнрокото използуване 
на радйокопите. на директни 
те предавания, които вече са 
ежедневие на програма „Хо
ризонт“. Става дума за актив 
но привлича не на слушате» 
ля — на неговото внимание, 
неговите въпроси и мнения.

Ето два примера за мага
зинни го предавания. От мина 
лата година в предаването 
„Радиолик“ е въведена дейст 
вена Фопма за общуване па

„КАЮТКОМПАНИЯ“, 
се прави в сътрудни- 
с Български морски 

Специализираните по 
емисии ще прелета- 

в 
социално- 

страни в 
живота на изолирания трудов 
колектив. Освен това 
поставихме задачата 
дължим започнатото 
дища“ доближаване 
дийиня разговор до 
ра, който българина води 
кидневно в тесен приятелски 
кръг Попаднахме на благо

дарна компания — български 
те моряци и морски капитани. 
Очевидно, кога^го човек си 
върши добре конкретната ра
бота, той става за в4яка дру
га работа. Тук искам да спо
мена и за безспорната твор
ческа сполука на художника 
Васил Камбов и режисьора 
Васил Ат. Василев.

Искам отново да се върна 
на една обща структурна цел, 
която ние преследваме, сли 
вайки се с общата програма 
на телевизията. Известно е 
че във външнополитическата 
сфера всичко започва от но
вината, После новината се 
коментира непосредствено 
след съобщението в „По све
та' н у нас“. Тя получава 
един по-широк коментар в 
„Панорама“, където е подкре
пена н с повече документален 
материал. Следващата сте
пен, като продължение на 
труда на колегите от дирек
ция „Информация“, е програ 
мата „Събития, идеи, ...... ..
сти“, където в един 
ширен вариант 
ще трае 30 мин.) 
на обилен документален

Главна редакция „Вътрешна 
политика“ на Българското ра 
дио като поделение на дирек 
цня „Политико-информацион- 
ни предавания“ (програма „Хо 
ризонт“) има задача да 
разява всички събития в 
шата страна. А по отношение 
па икономическите предавания 
обсегът е по-широк — под 
хранват се още две програми- 
„Христо Ботев“ и „Знание“.

Главната редакция е автор 
п на две магазинни предава
ния - „Разговор с вас“ и 
„Радиолик“. В този толкова 
разнообразен тематичен спек
тър, който обхваща социал
но-икономическото ни пазви- 
тие, обществено-политическия 
живот, културата и науката.

ОЛИМПИАДА - 80
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НА СНИМКАТА: Един от най- 
добрите гимнастици на снета —■ 
Е. Азарян.
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ЗЕМЯТА НА БЪЛГАРИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯ — 1 ПРОГРАМА

4 февруари, 17.40 часа

Поглед към Стари Преслав

ПСИХОХИРУРГИЯ - ЧУДО ИЛИ ШАРЯАТАНСТВО
11 ПРОГРАМАТЕЛЕВИЗИЯ,

4 февруари, 19.00 часа/

Тереза ДЪРВИНГОВА

Радиостанция „Младост".

ПРАЗНИЦИ
10? 1-а стр.) НА МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВО

дае

I

Джекв БЕНАДОВ

НОВОТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО 
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО

чове- 
тласък

РАДИО - ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ“

Ботев“ 
обед, 

дават 
по с

се 
□а

Непосредствен контакт с фес 
тивалната столица ще устано
вим чрез телефонната кореспон 
денция на журналиста Велчо 
Велев, който ще разкаже как 
младежта на ГДР се готви за 
фестивала на политическата пе 
сен.

Какви са подбудите при съз
даването па една политическа 
песен? Как би могла тя да ста 
не достояние на повече хора, 
да се запее от всички?

„ОТЕЧЕСТВО"

Не можем да сй представим 
нашето съществуване без пло
дородната българска земя — 
извор на жпвот и пай-скъпоце
нен капитал. Затова и привър
заността на народа ни към 
нея е пословична. И как ина
че? Та пали с нея тон е свър
зал папките си надежди във 
вечната си борба за живот, ве 
кове наред я е росил с потта 
сп, оплождал я е с труда си.

За българската земя може 
много да се говори. За щед
ростта н и за дивната н кра 
сота, за древността и и за ге
роичното и минало, за най-го- 
ля мото й богатство — хората 
и техния съзидателен труд. В 
третото предаване па лрогра 
Ма „Отечество“ авторите се спи 
рат па два проблема. Филмът 
на Е. Димитрова и П. Стан
чев „Кога род се сбира“ раз
крива вековната любов на бъл 
гарина към земята и непрекъс 
вашата се връзка с нея, неза
висимо от професията му. И 
още, разкрива магнетичната 
спла, която земята е оказала 
върху него и радостните трепе

В поредното 'предаване на 
младежката редакция ще раз 
кажем н за някои проблеми, 
свързани с ползотворното пре
карване па свободното време 
в малкия град. С репортерски 
магнетофон ще гостуваме в 
Михайловград, ще чуем гласо
вете па младите хора, техните 
предложения н препоръки...

Манила, Филипините, е цен
тър на нова международна тър 
говия — търговията с чудеса. 
Напоследък средствата за ма
сова информация на Запад 
упорито твърдят, че там жи
веят удивителни знахари, спо 
собнн да лекуват и най-тежки 
те страдания без скалпел и 
наркоза. Умело раздухваната 
психоза сред хора, които стра 
дат от болести, определени 
от лекарите за неизлечими, се 
използуват от група пред прием

вання: 
гарско 
Цанков“
„Младост“ — телефон 66-53-42. 
А по време па всяко продаване 
» понеделник от 19.00 ч. н пе 
тък от 9.30 часа можете да 
звъните на телефони 66-50-10 и 
86-13-11,

дат в студиото 
предаването на 
66-50-10 и 66-13-11,

Ще запознаем слушатели ге 
е групата за политически пес
ни „Червеи смях“ с ръководи
тел Стефан Драгостипов, кой
то вече може да сподели с ка
къв творчески актив ще се 
представят на фестивала в Бе? 
лин.

ти от съприкосновението му с 
родната земя. Вълнуващия 
празник при всяко завръщане 
з бащиното огнище, там, откъ 
дето водят началото си той,не
говите предни, родът му.

Но достатъчно лн обичаме 
нашата земя? Грижим лн се 
за нея или увлечени от заше
метяващите темпове на разви
тие, от индустриализацията на 
икономиката, любовта ни към 
земята се е превърнала в сан
тиментално съзерцателно чувст 
зо? Какво правим и достатъч
но ли е то да съхраним живи 
гелната сила на нашата кър- 
инлннца, така че бъдещите по 
коления да са ни признателни? 
Осъзнали лн сме в достатъчна 
степен опасността от най-голе- 
нпя враг на земята — ерозия
та? Отговор на тези тъпроенда 
за филмът „Земята“. Макар и 
да разкрива тези проблеми вър 
ку едни малък регион — Кос 
тинбродската селищна система, 
филмът има общонационално 
звучене, тъй като и проблемът 
зз опазването на орната бъл
гарска земя е общонационален, 
а загрижеността на Костинброд 
ската общественост е загриже
ност на пялото наше общество.

Марин ЛИ КИН

партията
все по-

Напомняме адреса на редак
цията, на който можете да из
пратите вашите въпроси и мне 
пия за предишни наши преда
вания: София — 1 000, Бъл- 

радио, бул. „Драган 
№ 4, Радиостанция

миряни операции, които не‘ се 
извършват с традиционните 
средства па медицината. Пси 
хохирурзите проникват В човеш 
кото тяло с голи ръце, без 
скалпел и без да оставят беле 
зп. Какво е това — чудотвор 
но изцеление или безчовечно 
шарлатанство?

Създателите на филма ус
пяват да разобличат жестока 
та измама над хора, подведе
ни от разцъфтяващото търгоъ 
ско чудо във Филипините, над 
хора, които няма повече какво 
да губят.

В един разговор па жкво, в 
който са поканени да участву
ват поетът Петър Парижков, 
журналистът Юри Лазаров а 
композиторът Константин Ба- 
.харов, и разбира се, с прякото 
участие на слушателите, копто 
нмат възможност да се обаж- 

по време иа 
телефони 

. ще стане 
дума за въздействието на поли 
тяческата песен върху младите, 
-- значение.за нейното идейно

Съвсем естествено е в на
вечерието на фестивала на по
литическата песен, който що 
се проведе през месец февруа
ри в столицата на Германската 
демократична република, да 
заговорим н зз онези млади 
певци и композитори, конто ще 
вземат участие в това младеж 
ко събитие.

В „Разговор с вас“ — преда 
’ запе много слушано и уважа 
ванр от слушателите, все по
вече се ангажират широки 
слоеве от нашия народ. С 
радноколите репортерите тър
сят незабавен отговор на въп 
росите, конто постъпват по 
време на самото предаване. 
Така „Разговор с вас“ става 
орган, трибуна на самите слу 
шатели. Те му вярват, търсят 
го. А ръководителите на раз 
лични ведомства и организа
ции се считат задължени не 
само да дават отговор, по и 
да вземат бързи мерки за от
страняване па нередностите.

Въпреки тезя очевидни 
стнжеипя владее 
че предаванията 
от по-пататъптно

по- 
схващането, 
се нуждаят 
развитие н 

за тази цел се подготвят спе 
пналпп програми. Трудната, 
изискваща голямо умение, за 
дача е да се преодолее дреб- 
мотемието и разговорите със 
слушателите все повече да се 
настройват от квартална на 
национална вълна.

И все пад, най-голямата 
сз каоиомичесяуте пое

Над тези въпроси размишля
ват и композитори, и певци — 
изпълнители на политическата 
песен. И не случайно, основна 
тема в това предаване на ра
диостанция „Младост“ е свър
зана с проблемите па полити
ческата песен.

4 февруари, 19.00 часа

давания. Въпросът гук е сло 
жннте проблеми на икономи
ката, на новия икономически 
механизъм да се превеждат 
па разбираем за хората език.

В проблемно отношение нко 
комическите предавания все 
повече навлизат в сферата на 
интелектуализацията на произ 
водството, все повече научно- 
техническият прогрес става 
главна тема. С наближаването 
иа XII конгрес на 
тази тема ще заеме 
доминиращо място.

Задачата вече не 
теоретизира. да се говори 
значението на новнч икономи 
ческн механизъм, а пряко и 
нагледно да се показват не
говите резултати в практика
та, в челната практика. Макар 
че навлиза във всички иконо 
мическн предавания, тази те 
ма засега най-силно звучи з 
директните предавания по 
програма „Христо Ботев“ 
всеки четвъртък от 11.00 ча 
са. Това са предавания от 
челнн заводи, в които жур
налисти. специалисти и работ 
ници анализират и извеждат 
първите стъпки в приложе
нието на новия икономически 
механизъм.

Но икономическият механи
зъм не действува механично, 
тон е дело на хората. И за
това зад новата технология 
на планирането, зад автомати 
зиданите системи за управле 
пие, зад стопанската сметка 
сме длъжни да виждаме пре
ди всичко човека — творец. 
Това своеобразно икономичес
ко творчество, което сега ки
пи в нашата страна, има един 
главен знаменател — човека. 
И нашата творческа задача 
като журналисти за издигане 
качеството ка икономическите 
дредавания има само един 
хшоч — във фактите и лроце 
тете ел икономическата дея»

слушателите с хората иа из
куството. Репортер с радиоко 
ла събира изтъкнати творци 
в дадена област — пример
но в техния творчески съюз. 
В същото време, друг репор 
тер, също с раднокола. е в за 
вод. сред работниците. По 
време на предаването, което 
се излъчва директно, творци 
н работници са в пряк диа
лог. Чрез това общуване твор 
цнте по-осезаемо 
пулса иа живота.

напипват 
а хората 

иа труда се приобщават към 
изкуството. При това, не 
въобще към изкуството. а 
към най-новите и чрки цеп- 
ЕЮСТИ.

чиви представители на религи
озните и търговски сферп във 
Филипините. Обречеността за 
един се превръща в „златна 
мина“ за други.

Редакция ЗОВ предлага на 
телевизионните зрители дву
серийния английски филм 
„ПСИХОХИРУРГИЯ — ЧУ
ДО ИЛИ ШАРЛАТАНСТВО“ 
Филмовият екип, придружа
вайки организирана група от 
болни граждани, пристига в 
Манила, 'за да разсее едни без 
човечен мит. Убедително раз
криват машинациите на свое
образните филипински нлюзио 
писти. За първи път са фпл-

телиост да открояваме 
ка. А за да се даде 
на този човешки подход във 
всички икономически предава
ния. беше сложено началото 
па социологическите портрети, 
конто засега се реализират 
един път седмично по поогра 
иа ..Христо Ботев“ — в пе
тък, преди обед. Първите 
примери ни дават основание 
за оптимизъм по отношение 
на радиоочерка.

Още един пример за оживя 
ване на икономическата про
паганда. Това е новата руб
рика „Семена иа науката“. В 
топа предаване се свързва ор 
гаинческн челната наука с 
челната практика. Дава се ду 
мата едновременно на спецна 
лист от селскостопанските 
науки, конто говори за най- 
новите достижения в дадена 
област, и на низов ръководи
тел от селскостопанското про 
изводство, който Разказва за 
приложението на тезя ново
сти.

Предаванията, посветени па 
1300-годншнината от основа
ването на българската държа 
ва, заемат все по-широко мя 
сто в проявите на главна ре
дакция „Вътрешна политика“. 
Сега е в процес на подготов
ка осъществяването на глав 
ната инициатива в, тази об
ласт; която сме нарекли 
„Гласовете на България“. За
дачата в творческо отношение 
е многостранна. В продълже 
ние на две години ше бъдат 
записани, излъчени и съхра
нени в Златния фонд на 
Българското радио гласовете 
на ная-изтъкнатите представи 
тели на нашия народ днес — 
политически и стопански дей
ци. учени, творци, челници в 
труда, учителя, ветерани па 
революционното движение и 
комсомолци. Те ше говорят 
за дейностите, създадени от 
българина през вековете, за 
нашите революционни тради
ции и за голямото преобразо 
вателско дело па социализма. 
3 тези гласове ще бъде запе 
чатапа мисълта и делото па 
България о нашата 1300-го- 
дишнпна.

г ' .
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ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ“I

Нов цикъл
СВОБОДА

СПЪТНИЦИ 3МИХАЙЛОВА И КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯТЕЛЕВИЗИЯ, 11 ПРОГРАМА

в февруари, 18.30 то станачаса

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

БЕЗУМИЕ
документален филм на
Централната съветска телевизия

Автор Александър Медведкн!'

I ПРОГРАМАТЕЛЕВИЗИЯ,

19.00 часа7 февруари,

Гинка АТАНАСОВА от нега

РАЗГОВОР С ВАС
Георги МАРКОВ

В НОВА РУБРИКА

АКАДЕМИЯ КОМИКА

Румяна КАРАНИКОЛОВА

В ЦЕНТЪРА-ПРОБЛЕМИ С ГОЛЯМА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
(ОТ 1-а стр.)
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Снимачният екип придружа 
Свобода Михайлова по време 
на нейните днешни срещи у нас 
и в Москва с бившите и пре
подаватели от Московския ин
ститут, със старите н другари, 
пред които тя е укривала ис
тинското , си име, истинската 
си дейност на потомка на ве
терана на революционното двн 
жение Михаил Анчев. Тяхната 
памет е съхранила уважението 
а обичта към обаятелната бъл 
гарка, конто тя успява н са
ма да ни внуши.

чули 
на

«н. са 
Българ- 
отново 
сигнал.

• един-

::/ ■<.” ; 'п'.л ' 5

че програ-
1 предимно 

харак- 
не

този път тънката закачлиаосгг 
н иронията, характера» даже 
ж за външнополитическата му 
кинопублицистика. Останал е 
само стремежът при подбора 
на кадрите камерата да се доб 
лижана до човека, да търси в 
очите му сблъсъка с неизвест
ното.

Свобода Михайлова — пър
вата българка, наградена с ор 
ден „Ленин“, първата дипломи- 

у кас Де- победа, 
трудно 

-3 ус 
----- жена 

съдействувала ак- 
немско-

10 СТУДИО звукорежисьорката Росица Вълчева н звуко- 
операторната Соня Велинова участвуват в излъчването на 
предаването. СНИМКА: В. Крумов

ва с него 
Разбира се, 
широк кръ1 
сътрудници: 
сил Ат. Г 
асистент . , 
редакторите Магда Маринова, 
Светла Войиовска и Чавдар 
Кацаров. Зад есяко предава
не, което се води от един 
журналист, стои един сериозен 
екип от хора, конто ие са на 
екрана, но чийто труд е въ
плътен в програмата. Така 
че персоналната емисия е ви
наги условно персонална. За
едно с това винаги съм пол
зувал компетентната помощ 
на широк кръг от консултан
ти, специализирани в съответ
ната област Така че чудеса 
няма. Иначе предаванията би 
ха се отличавали с некомпе
тентност която, убеден съм, 
не бих могъл да скрия от 
публиката Ог публиката ни
що не може да се скрие. Тя 
ни вижда в пял ръст, незави
симо от това, че й се показ
ваме до възела на врато
връзката

на телевн- 
програма, как се спра 
такъв широк кръг от 

проблеми и теми, които зася
га тя?
- От 

практика 
стигнал 
всяка 
ди от един човек, 
степен е свързана 
те възможности, 
съл аз не смятам, че 
универсален характер, 
да 
когато 
нашите 
естествено 
проблеми 
ляма или

Представата за нашата пла
нета и нейното място във Все
лената е дошла, предат човекът 
да се е научил да лети. И то
гава станало ясно, че даже к 
да летеше като най-силните 
птици, той все пак би си оста
нал „пленник“ на Земята. То
гава се разбрало 1 чва, че по 
летът в атмосфера . ;а Земя
та се различава от полетите 
към Луната, планетите, Слън
цето, звездите... Така .пробле 
мът за космическия полет се 
отделя от проблема за полет 
в земната атмосфера. Той ста
ва самостоятелна, изключител
но сложна задача за науката.

На 4 октомври 1957 година 
хилядолетната мечта на чове
чеството стана реалност. За 
първи път в историята на на
шата планета от територията 
на Съветския съюз, преодоля
вайки земната гравитация, из 
летя ново, изкуствено небесно 
тяло и започна да се движи в 
космическото пространство. 
Спазвайки точно законите на

чайио. тъй като върховете в 
нашето духовно развитие от
давна вече представляват ин
терес за една широка общест
веност не само в нашата стра 
на.

специализираните 
ка БТ Първото, 

обединява избора на на 
теми, е тяхната 
значимост,

Разказът на Свобода Михай 
лова искрено н дълбоко въл
нуващо разкрива високите мо
рални и комунистически добро
детели, които изповядват сме
лите помощници па Съветското 
командуване в името на окон
чателната победа над монархо- 
фашизма.

небесната механика, 
спътник на Земята.

Автоматичните пратеници на 
човечеството разрушиха екзоти 
ката и легендите, създадени 
през вековете за планетите от 
Слънчевата система, но в също 
то време помогнаха за изклю
чително кратък срок да се раз 
булят много от тайните на най- 
близката до нас част на нео
бятната Вселена...

В новия цикъл „Изкуствени 
спътници и космически изслед
вания“ програма „Знание“ ще 
излъчи от 4 февруари до 10 
март поредица от материали, 
в които докторът на физнко- 
математическите науки Влади
мир Шкодров ще разкаже за 
това, как руската дума „спут 
няк" влезе във всички езици, 
за великите идеи на бащата на 
космонавтиката Циолковски.. .

Тези предавания се излъчва! 
всеки понеделник от 11.45 ча
са.

ветосептемвр ниската
Които я познават, 

откриват в добросърдечната 
мивка на тази синеока 
героинята, 
тивно за разгрома на 
фашистките завоеватели.

Филмът на главна редакция 
„Революционно минало“ е въл
нуващ разказ на Свобода Ми
хайлова за изпълнените с из
ключително напрежение и риск 
дни на групата български ан
тифашисти, ръководени от сът 
рудника на съветското военно 
командуване Гиньо Стойнов в 
периода 1940—1943 г. Като 
пръв и главен помощник на 
съпруга сн Гиньо Свобода Ми 
хайлова обикаля редица градо 
ве — Добрич, Варна, Пловдив, 
София, за да привлича сътруд 
ницп в създаването на нелегал 
ни радиостанции, по които съ
ветското командуване получава 
сведения за военните приготов 
ления на хитлеристите и кон
кретните им планове за дейст
вие. През февруари 1943 г. 
Гестапо успява да тръгне по 
следите на групата. Стоически 
и с пълна вяра в настъпваща
та победа Свобода Михайлова 
преживява 500 дни в затвора 
в очакване изпълнението на 
смъртната си присъда.

вече са 
предаване 

„Хумор, 
при Г 

навярно 
г познатия 
комика" -е 
рода си академия 
единствените 

профила си факултети по 
хотворство- влизането 
демйята стаса без 
изпити, без връзки и 
ства, без задни и странични 
вратички. Направо през па
радния вход. Сериозни лек
ции иде четат усмихнати про
фесори по хумор от лоното 
страни.

Както във 
водения и 
ка*' 
почнат

брия вариан!) когато журна
листът успява да се справи 
с работата, публиката евнкн 

и му има доверие, 
ач разполагам с 

квалифицирани 
режисьора Ва- 

Василев, неговия 
Георги Балсамов и

Ще ни проговорят ли заед
но с вече воювалите и восъч
ните манекени от ядрените 
изпитания?

ни специалисти. Ще ги кани
те ли и занапред?

— Вече казах, » 
ма „Гледища“ има 
вътрешнополитически 
тер. Това не значи, че ние* 
разглеждаме и вънанопо- 
литически проблеми, но не ви 
нагн е лесно да доведем в 
нашето студио достатъчно до
бри специалисти по съответна 
та материя. Нашето предпочи
тание е да каним в студио
то хората, които правят по
литиката, които извършват на 
практика съответната дейност. 
Смятам, че имахме успех с 
предаванията от миналата го 
дина с участието на видни 
представители на Пагуошко- 
то движение. По световните 
проблеми не винаги можем да 
намерим специалисти у нас и 
за ла избегнем една псевдо 
дискусия между хора с банал * 
ни становища, ние естествено 
чакаме добрия момент — меж 
дуиародни среши, симпозиу
ми.

е, че в 
се ограничаваме 

проблематика

бития са много интензивни - 
имам предвид XI конгрес иа 
партията и последвалите го 
пленуми, които поставиха кар 
диналнн задачи в областта на 
нашето обществено развитие. 
Те ни дават достатъчно 
териал с изключително I

* проблеми, които 
жизнено широката 
През тази

Ония, които 
носоизлъчевото 
главна редакция 
тира и згбаза" 
ско радио, 
ще потърсят 
„Академия I 
стаената 
в света,

смсжолюбнвите 
денти е уреден 
лен курс, който вечо започна. 
Лекциите се четат от доцент 
Мирон Иванов — декан на фа 
култота по смехотворстпо, а 
упражненията се водят от не
говия асистент — заслужилия 
артист Константин Коцев.

Радиоаудиторията е отворе
на за студентите всяка втора 
неделя ма месеца от 19.45 ча 
са по програма „Христо Бо
тев“. За отсъстоуващите по 
уважителни причини някои от 
лекциите ще се повтарят вся
ка четвърта неделя по също
то време.

Който има
— да слуша. Който няма — съ 
що. Иначе как ще го придо
бие?

— Досега а програма „Гле- 
диша“ е имало 
родни теми. Какво е 
няващото в тяхното 
разне?

— Истина е, че в „1ле- 
диша‘* не се ограничаваме с 
определена проблематика и 
смятам че не би трябвало дз 
го правим, тъй като с това се 
занимават 
редакции 
което ....... —
щите теми, е тяхната общест
вена значимост, второто 
тяхната днекусиоюност.

— В досегашните „Гледища“ 
с външнополитически харак- 
• ер участвуваха н чуждестран

— Това е нашият стремеж 
и ние понякога успяваме, по
някога не! Но истината е и 
друга. Има проблеми, по кои
то възгледите са значително 
различни и оттам полемичност 

по-остра Има и пробле 
където гледищата 

всъщност нюанси на едно 
съшо схващане, т. е. явно 
че определена дейност тряб
ва да бъде извършена. Про
блемът * е как трябва да се 
извърши.

> ма 
инте

ресните проблеми, които за
сягат жизнено широката пу
блика. През тази година по 
обясними причини ще продъл
жим публикациите, разглежда 
щи духовните ценности на 
българския народ, изградени 
и създадени през неговото 
многовековно развитие. В та
зи област най-близките пре
давания, които подготЕяме за 
излъчване, засягат епохата на 
Първата българска държава. 
Ще запишем и три преда
вания, в които ще бъдат 
обсъдени социално-политичес 
ките феномени на българско
то възраждане. " 
възможност да 
като събеседници нан-изтъкна 
тите наши учени 
цн, философи, социолози, 
също така един широк 
тингент българисти от 
свят. Имам наблюдението, 
тази тематика допада иа 
шпгте зрители к това не е слу

И все пак. най-важното 
остава нег.идимо и неизразимо 
— болката на ветерана от вой 
мата. В емоционалния глас на 
автора и ритъма на филма, в 
неговия тревожен тон по-сил
но присъствува неизвестният бо 
ец от Великата отечествена, 
отколкото известният ветеран- 
кинодокументалист. Няма я

— Какъв ше бъде вашият 
избор по основната насока 
иа рубриката — вътрешнопо
литическия живот?

— Тази тематика е доста
тъчно разнообразна, тези съ-

всички учебни за 
в „Академия коми 

редовните занятия ще за- 
през есента. Но за

дългогодишната сн 
в телевизията 

до убеждението, 
програма, която 

до голяма 
с негови- 

В този сми- 
тя има 
Искам 

ви отговоря конкретно — 
подбирам темите — 
предавания, 

е да се 
по конто 
по-малка 

съм просветен и 1 
дъл жител но -- да 
мнение. Вярно е, 

кръгът от проблеми 
I предаване в 

е ограничен 
доброто, « 

< персоналнага 
Доброто, зашото

•; ■
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ГЕРОИТЕ СА УМОРЕНИ

НАСКОРО

КИНО

Телевизионният театър представя

СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ

Е Р Н А Н И

и

СМЪРТЕН ВРАГ
Божидар ГИГОВ

НАСКОРО

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА
полски игрален филм

ЛИ

..Сцена

..Еонани"

Улана НОВАЧКОВА

Д;-иитрож от

АЗ, КЛАВДИИте

и
Галя БЪЧВАРОВА

СТУДИО КОМЕДИЯ
Хърбърт

ПАМЕТНИК
от Леонид Андреев
ТЕЛЕВИЗИЯ - I ПРОГРАМА

9 февруари 15.50 часа

спре

нъм

ма от П1

СНИМКА} Р« Бояджиева
Цветана ТАКОВА

V:

-у“

Коцев, 

артистът

съветски
игрален филм

Започва излъчването на 12-серийния 
английски тв филм

н •

тази 
но

на 
Зитол 
рок.

забележи- 
актьорите:

Филипс

ТЕЛЕВИЗИЯ — I ПРОГРАМА
4 февруари, 20.30 часа на 

ма,

не 
шолоховски 
КОЙТО РОДИ

• образи 
„Донска

ТЕЛЕВИЗИЯ — I програма 
б, 7 м 10 февруари, 20.30 часа

3. а. ЛюОом.', 
етостановнзт^

гос- 
семо 

са 
130-

1
Ш ■

0^2

еорги Калоянчев 
юстановката

постановката 
„Еркани". 

възторга и 
революцията

театър 
се сра
на све-

войната да се 
с трохите, (

техните 
които 
по-рано 

бсзул*.ния

опе 
дало 
орга 

и
една

Филмьт 
ноименниа 
стиан 
те се 
душевността 
станали от 
барикадите, 
оказват ... 
от дългите години на 

та, от 
дневната 
от 
от

■О г8 хода на разговора сати
ричното перо на Леонид Анд

реев разкрива различни харак 
тери, твърде щедро надарени 
С глупост, ограниченост, пош- 
лост.

им от 
Същите.

години

Пиесата е била включена в 

програмата на петербургскня 

театър за хумор и пародия 
„Криво огледало" и пред сга
зена за пръв път на 13 фев
руари 1916 година. Публикува 
на е една година по-късно — 
през януари 1917 
в брой първи 
чнмй журнал".

ТЕЛЕВИЗИЯ — II ПРОГРАМА
7 февруари, 1Б.30 часа

Актрисата Жана Прохореино 
кадър от фнлиа

„героите”, 
страни

наистина сс
----<и

война-

лишенията, от всеки- 
;<>г>и.а среша със смъртта, 
безсмислието ча проявения 

тях героизъм

Разбира се, пътя? 
прозрение но 
Те успяват да 
него 
до дъното 
вете на Луфтвафс и на френ 
скота военна авиация, ценени 
м обичани от езоите, всяващи 
страх у противнико, са прину 
дени след войната да се за
доволяват с трохите, под

хвърляни 
подари, 
няколко 
ги хвърлили

ПО С А 
иа Кри- 

3 него автоои- 
покажат 

за 
ма

олета Гиндева 
СНИМКА: Л.

години на XIX век. Битие- 
та около поствновка-а яв пие 
евто му „Еркани '. предвест
ник на възторга и надежди
те на революцията от 1330 
година, се преваъша в племе 
нен манисЬсс’ твободниг

главни роли
Ал. Лазаров

предложен 
алтернатива.

герой на филма Яцек 
обикновена 
покрусата от 
вото между 
липсата на отговорност

Детето живее с баща

чрез 
ма
за 
на 

Прост житейски при- 
съвремемно 
се разпада, 
това деца, 
като една 

Малкият 
с ме

сила преживява 
иеразбнрателст.- 
родителите, от 

в тях.
си и 

втората си майка. Винаги доб 
на 

топла 
изо- 
Яцек 

на-

в сцена 
Георгиева

Режисьор на телевизионната 
постановка, която студио „Но 
медия” предлага на екрана, е 

Магда Каменова. Участоуоат 
актьорите: н. а. Георги Кало- 
янчев, н. а. Стоянка Мутафо- 
са, □. а. Константин " 
з. а. Юри Яковлев, 
Антон Радичев и др.

човешки дух срещу оковите 
1 тнранството, 1сонсерватиз- 
□, мракобесието.
Виктор Юго подобно 

редица свои 
твеници 
„Ермани" 
.мамен, но 
които той 
щмят

до ГОЕй 
е гладък и лек. 
се доберат до 

едва слод като са стигнали 
на падението. Асо

на Луфтвафс и 
военна

е дело на з. а. Асен Трая- 
воа с участието на з. а. Вио
лета Гиндева и Любомир Ди
митров, артистите Марин Янев, 
Ириней Константинов и др.

В град Коклюшим са реши- 
ли да поставят паметник на 
Пушки». Организират конкурс 

за проект на паметника, съ
бират комисия. Представени 

, са много проекти, но от тях св 
мо два са удостоени с особе

но внимание. — на Фракоа и 
Пиджаков. И ето че комисия
та се събира на заседание. Се 

га тя трябва да реши че са
мо на кой проект да 
своя избор, но и къде да бъ 

де поставен паметникът, 
поя посока на -радскил пло
щад да бъде отправен погле
дът на поета. А това се оказ
ва толкова трудно, сложно, еъ 
лроводено от редица съобра

жения.

се 
за 
страна иа 

оръжейния бизяес. Нс 
във Филма поедстави- 

иа тази прослойка, под 
се някъде а черна 
изказва мисълта, и« 

! имало и ви- 
има. В този аспект 

поидобива твъоде аи 
има

8 тази дългогодишна рубри 
ка на Телевизионния 
зрителите всеки път 
щат с произведения 
товната драматургия, останали 
безсмъртни в литературната 
съкровищница, с творчеството, 
плод ка човешкия • гений през 
■ековете. Този път на малкия 
екран ще оживее френският 
ромонтмзъм от миналия век. 
чийто пламенен и вдъхновен 
глашатай е Виктор Юго. За
почнал като поет, той скоро 
избира за своя трибуна теа
търа и провъзгласил е пред
говора към дрвгл?та си „Кро 
муел" основните принципи 
на романтизма,

ще видим Януш
Боата Тмшкевич,

на младша, а негов наследник 
става .Нерон — последният им 
ператор от фамилията Юлии
— Клавдий.

Авторите на филма 
вълнуващ киноразказ ни 
сочват към отговорността 
настоящето и бъдещето 
децата, 
мер с драмата в 
семейство, което 
и страдащите о; 
тук е 
тъжна

Джек Пулман и 
Уайз във филма си „Аз, Клан 
дий" не само пресъздават 
епохата (макар че липсват ма 

совите сцени на прочутите иг 
ри, воденето на военни дейст 
вия, потушаването но въста 
мията), но пресъздават образа 
на римската аристокрация, на 
управляващата императорска 
фамилия. Обхванати от жажда 
та за власт, властта в образа 
на змия покорява всички и 
осекиго, изправя майка срещу 
син, съпруга срещу мъж, брат 
срещу брат. Убийствата се ре 
дят едно след друго, цари 
разруха, жестокост и нравст
вено падение, упадък на им 
перията. Образите на импера 
торите оживяват пред нас, по 
мазани са в развитие, индиви 
дуализирани са. Оживява рим
лянинът със своите достойнства 
и падения, морал, нрави, оби

чаи, култура и религия. А за 
топа допринася и 
телната игра на 
Браян Блест, Сиън 

Джон Хърт, Изабел Дийн, Де 
рик Джейкъби, Джордж Бей- 

кърм, ^Антония Маргарет, Ше 
ла Уайт, Патриция Куин и др-

влага, 
порив на 

към свободата 
ност. Образът 
бунтар Ернанн, 
на борба 
тиронството 
неудържил\ия 
мамтичнил герой е 
иа човешкия дух, 
към свободата.

С безсмъртното творчество 
на драматурга Виктор Юго 
зрителите ще бъдат запозна
ти от беседата иа проф. Лю
бомир Тенев, постоянен кон
султант на рубриката 
нв векозете".

Постановката

ре облечено и нахранено, 
малкото момче липсва 
та родителска ласка. С 
стрена чувствителност 
реагира по своеобразен

Английският сериен телеви 
зионен филм или по-скоро те 
левизионен спектакъл пресъз
дава иисторията на Римската 
империя от 30-ата година пре
ди новата ера до 60-ото годи 
на след новата ера.

Филмът е създаден по ро 
мените на Робърт Грейвз, сце 
нарист Джек Пулман и режи 
сьор Хърбърт Уайз,

През 27-а година преди но 
□ата сра след войните с Марк 
Антонии и Клеопатра, които 
зовършоат със завладяването 
на Египет, Октавивн (известен 
п историята под името Август) 
става едновластем владетел 
на Рим и цялата римска импе 
рия и съгласно постановление 
иа сената му се дааа титлата 
император.

През 41-а година след нова
та ера начело иа империята 
застава Клавдий. Той се про 
явява като добър администра 
тор, ценител на изкуствата, ли 
тературата, поезията. Сам той 
яишо история иа семейството 
си, изучава езици. По време 
на управлението на Клавдий 
з границите на Римската им 
перия биват включени провин 
циите Мавритания, Брит&ния, 
Тракия и някои области от 
Мала Азия. Клавдий бива от 
ровен от съпругата си Агрипи

Сценарият на филма с из- 
гроден върху два от ракии
те разкази на Шолохов — 
„Два пъти омъжена” и „Смър 
тен враг".

Професионалното 
ство на авторите 
нолд 
осев, 
ратор Емил Толидов) 
възможност да I 
нично сюжетната 

на 
цялостна,

войчатз. Вом <в 

Разреше

хор-з по

за 
прозъзглаенл 
към дрвгл?тд 
основните 

той става зна 
ме иа свободната мисъл в 
тературата нз прогресивната 
младеж, на широките слоезе. 
N0 възторжсм:1г? плеяда о- 
-твори.-

френски игрален фн,ч

година — 

на „Ежемеся-

чин на всичко това. И .. не 
говото въображение ражда 
чудния образ на президента 
Венердикт от страната Вендер 
диння, който му се усмихва, 
обича го и идва при него ви 
наги когато детето е натъже 
но. И странно, никой не може 
да се досети за истинските 
причини за това състояние, 
просто никой няма време.

Той, бащата, не вижда соб 
ствената си вина. А всичко 
би могло да бъде другоя
че — и една естествена жаж 
да за красота и хармония в 
човешките отношения би мог 
яа да не бъде преждеаремеч 
но и безотговорно гохоусе- 
на.

В ролите 
Помаски, 
Леон Немчик.

оказа удобно 
трупане на бо- 

кралете 
сл.

майстор 
(сцен. Ар- 

и Евгений Мат- 
Ев. Матвеев, 

е 
свържат 

з линия и да 
покахкат на екрана една аът 
решно цялостна, драматично 
наситена кннотворба. И още 
нещо — да претворят оня 
повторим, чисто 
свят на героите, 
иеизбледняващите образи от 
„Тихият Дон”. „Донска по
вест". „Разораната целина”__

„Целта на творческия ко- 
лектиа — споделя още по 
време на снимачния период 
режисьорът Ев. Матвеев — 
бе да разкрием сложния 
свят ма -човешките озакмоот 
жзшенмя на прага между две 
епохи, когато настъпва коре
нен прелом не само а при
вичния бит иа донското каза’ 
честсо, но и а съзнанието. И 
всичко това да покажем та
кова. какаото се е родило 
под перото иа Шолохов."

В продължение мисълта иа 
Матвеев* бихме могли да до
бавим. че особено сложен и 
мъчителен е пътят към ду
ховното прозрение на глав
ната героиня Анно, превъплъ
тена великолепно от Жана 
Прохоренко.

В останалите 
Ев. Мвтвсеи, 
Ст. Чскнн.

Юго подобно на 
велики предшее 

черпи сюжета на 
от испанските ро- 
мислите и идеите, 

са вълнува- 
устремената 

човешка лич
на самотния 

чмято строст- 
срешу основите но 

с изтъкано от 
изблик на ро- 

символ 
устремен

довъртеж на 
та, донесла толкова 
иия, смърт и страдания 
милионите обикновени 
света.

Но тя 
средство 
гатства от 
на 
чайно 
телят 
оизаващ 
Африка, 
войни винаги е 
наги ще 
Филмът 
туално звучене, като со 
предвид, че някои кръгове на 
Запад са склонни да забра
вят поуките от Втората светое 
иа война и се стремят към 
изостряне на напрежението и 
засилване на кадлоеваоа*а 
във въоръжаването.

Великолепната актьорска изя 
оа на Ии Монтан, Курт Юр- 
генс, 'Кан Серае и Мария 
Феликс допринася за силното 
впечатление. което Филмът 
-оставя у зрителя.

е сьздадсн 
разказ 

Гарние. 
стремят да ни 

на 
двете 

... А та 
„уморени’ . Уморен!

и сце



ьДлЛАТЕЯ" —

фялм-балет с

ПОЕТИЧНА СРЯДАна красотата

БОРИС ПАСТЕРНАКЛЕНИНГРАДСКИ
РАДИО — ПРОГРАМА

АКАДЕМИЧЕН „ ОРФЕЙ“

6

ОПЕРЕН
ТЕАТЪР НОВА ПОРЕДИЦА

ЛЮБИМИЯТ АКТЬОР
ОТ ВАШИЯ ТЕАТЪР

реалистичните
традиции

» фе.руари. 14.00 час»
РАДИО — ПРОГРАМА

„ХРИСТО БОТЕЗ“

Светлозар ЖЕКО94 февруари, 2130 часа

Всеки четвъртък по гва програма

КОНТРОЛНО ПО ЖЕЛАНИЕ?
• С любов и доверие към подрастващите

че

НА

Мари* ПУХЛЕ0А Лапана ГЪЛЪБОВА

1

РАДИО—ПРОГРАМА 
„ХРИСТО БОТЕВ"

И. ». Но 
нат» ,1

>лно по желание“ момент от 
директора нд 120-о училище

съвременните 
кр аз сте окото , 

интермацяо-
• на подраст

еш 
п ,

«С. М. КИРОВ»

Авторът на предезамето Кон 
стантин Карапетров проследява 
развитието на театъра от съз 
даването му до наши дки.

на пое- 
отнссо към 
тяорчестно 
Борис Пи- 
рождеиив 

де

Тп е 
тл е

да- узнаем нейните пред по 
и вкусове. В нашето

В годините след Великия ок: 
томври Ленинградският акаде
мичен оперен театър е преи- 
менуван на името нд видния 
комунист Сергей Мкрокозич 
Киров. Театърът повежда бор 
ба за продължение на кай-до 
брито си реалистични и демо
кратични традиции. Възниква к 
задачата за музикално-сценкч 
ното претворяване на козите 
родни произведения за съвет
ска народ, посветени на него 
вото борческо минало и гордо 
настояще.

с природата, с все- 
г ритъм, син 
на фразата 
живота, км- 

очакване но 
на

да мислят дълбоко, правилно, 
интересно и бързо. На какао 

ескоззхие, ако ние самите 1М 
умеем да праям тоз^ и чек 

то се подкрепяли» с мъдря И 
точни Думи, написани и укр». 
вани ззд ваза с цветя, адд ли. 
крофонм и прЛ

Асоциациите с контролните 
в училхщо, с контролните пра 
гледм на хора и коли може бя 
са неязбежнм. Възможни са и 

упреци за ор^-нналимчеке при 
“» за

тл о
И ДУ« 
тп П

„Контрол 
та на Д<

■участието на Екатерина 
Максимова, Марис Лиопе. 
Вадим Гулясо и др,

единение 
.паната. Задъханият 
копито, музиката 
идват неправо от 
пящ, изпълнен с с 
новото. С виртуозността 
музикант и с прозорливостта 
на философ Пастернак изгра
жда споя лиричен свят. В не
го природата добива неочак
вано чертите на човешкото 
лице. То е ту мрачно и гнев
но, ту светло и радостно. ПеЙ 
зожите оживяват и престават 
да бъдат само картини» Раз
движени от невидимата ръка 
на създателя си, те ни въвок; 
дат чрез света на природата 
п света на човека. Всеки де
тайл, всяко характеристика 
или образ разкриват частица от 
сложното единство на човека 
и природата. И неусетно раз- 
пазите за бурите и дъждове
те, за слънцето и песните на 
славеите, за пролетите и лета 
го, за зимите и есента се про 
връщат в едно могъща и свет- 
па симфония за живота.

Продължение на

В бъдещите предавания на-« 
шито малки зрители ще имелг 
възможност не само да се сре 

щмат, но и да разговарят с 
доц. Стоянка Жекова, с проф, 
Борис Спасов, със ззездния г® 

рой иа България подполков
ник Георги Иванов, с родите
ли, педагози и общественици.. 

Защото въпросите, които деца 
та поставят, трябва да бъдат 

внимателно изслушани от пс- 
големите. Именно възрастните 

със своите познания п опит, 
съчетани с доброто ласкаво от 

ношение към подрастващите* 

що иаа помогнат да се ориен
тират в сложните пробпеми 

нашето време.

В н«ши дни притокът от ко 

а и, дароаити творчески кадри 
е непрестанен. На мястото на 
изтъкнатите и миналото майсто 
ри са привличат техни достой 

ни заместници.

Един от най-славнзгте съаа? 
ски оперни театри, той е м 
един от най-старите руски опо 
'рки институти, изиграл огром 
иа роля в развитието на кацио 
налното оперно и балетно тпо 

’ рчестао. В неговата изумител 
.чо красива зала за първи път 
са представени редица г опиел 
Ю4 творби от Глинха, Д&рготлн 
нсеки, Бородин, Мусоргски, 
Римски—Корсаков, Чайкосски, 
Гдазуноз. Тук са прозвучели в 
превъзходно изпълнение поае 
чето шедьоври на световната 
оперна класика.

избора на заглавието. Но 

нас, създателите на новата про 
грама зд пионери, най-важно 

то и същественото е, че участ 
кмцит© а телевизионното кол 
тролко идват с желаниото ме 
да им пишем висока бележка, 

а да отстояват разпалено и ч® 
стко своето мнение по важнз: 
и интересни зв тях проблеми. 
И може би тъкмо смелите и 

оригинални въпроси и отгово
ри на децата в студиото на
караха директора на 120-о ос
новно училище вГ. С. Раков
ски" в София да изрази ложе 
лаямето по-скоро да дойда 

еремегго, когато и а училищата 
контролните ще бъдат по же 
лание на учениците. Същите 
тези наши деца, които с едиах 

в а страст говорят за високите 
нравствени идеали, за всичко, 
което загрозява красотата, за 
своите слабости « успехи, удк 

виха още след първите преда 
вания много възрастни. Някои 
ни питат колко време се под
готвят нашите събеседници за 

разговорите по дадена тема, 
без да могат изведнъж да по 

емат обяснението, че нашето 

контролно прилича на училищ 
ните само по това, че децата 

научават темата минути преди 
записа. А въпросите... Опитай 

те се Да разговаряте с днеш 
ните български деца по пред*' 

варително уточнени и написа 
ни въпроси. Ще се убедите ве 

днага, че това не е най-разулА 

ното решение, ще предизвика 

те разочарованието им, защо 
то няма да бъдете равностоен 

партньор. Искаме от децата

Как определяме темите 1» 
различните рубрики в предам 
пето? Преди всичко те са съ« 
образелм със < 
изисквания з>а 
патриотичното и 
нално възпитание 

вещите и с условието диалогът 
ии с тях да бъдо искрен и 

човешки. Реализацията на пър 
вито предазвкмя ни убеди, ча 

именно неподправената оттеро 
оеност и доброто заразяват и 

възрастните участници в ра& 
говорите.

1ирсане остро с уста, 
леден блои пуиот 

сподавен, 
нощ леденяща, листа 

год на два пеещи славея, 
нощ леденяща, листа 

сврян, 
тд е сълзи вселенни ц
гь тревата.
Фигаро ч — от флейта отлян, 
нато град строполясак и

лехата.

се 
събота 

Амбицията 
подготвя 

Мария 4 
оа, Самуил Сорез 
кове, е но салдо да со предиз 
викат зрителите към откро
веност, м да се намери он
зи ъгъл, който определя от о-б 

-ществена гледка точка място
то на водещите ни тает-раляи 
творци в културния ни живот.

Февруарското ни предава
но от цикъла „Любимият 
тъор от нашия театър" со осъ 
щеетвм сред публиката и таор 
чеосия колектив на Театъра на 
Народната армии; Не«-а не съ
общаваме кои са избраници
те ка зрителите там — за то 
□а ще стане дума, разбира со, 
в самото предаване.

Искаме дв се надяяаме, че 
зрителите ще продължават да 
бъдат отзивчиви към поредица 
та „Люби-мигп ватьор от съ
шия театър".

След завършването на годи 
шния цикъл главна редакция 
„Литература и изкуство" и 
Центърът пропаганда и ик 
формация ще организират кон 
церт с участието не избрани
ците на. публиката, който ще 
намери място и програмите 
ка Българското радио.

Срещи в името

Честност за честност. Щом е 

контролно, то е контролно н 
за водощия, и за децата, и з& 
възрастните

февруари, 21.40 чаСй

предаването с участие 
от столицата Иванов 
СНИМКА* Л. Милованоа

Много бележити палци, ди 
ритаити, балетисти са твормлм 
на сцената на Ленинградския 
оперен театър. Осип Петров 
се смята за основоположник 
иа руския оперно-изпълнител
ски стил. Певица с рядък 
глас и сценичен талант била 
и Ана Петрова — Воробьоъа. 
50 години стоял на диригент- 
ашя пулт на Петербургодая 
оперен театър прославеният 
диригент Едуард Напраакии, 
Почти 60 години работи в теа 
търа балетмайсторът Мариус 

Петила, недостижим майстор- 
създател на руската национал
на хореография. И до днес ба 
летите на Чайковски и Глазу- 
нов се изпълняват през приз
мата на неговото художестве
но виждане.

пьма телевнзионнд да@
Мо. 1ре«П0>™ н» арнта 

»«• на ю феаруарн от

Това определение 
□иятп /ложе дл со 
цялото лирично 
на съветския поет 
стернак, от чието 
този месец се навършват 
аетдесет години. В предаване 
то що ви срещнем отиово с 
най-хубавите преведени у нас 
негови творби. Усложнената 
образност иа Пастернак, него 
вито многозначни метафори 
разкриват творец, достигнал 
до дълбоки прозрения за чо 
вешкатв душа за нейното

От л*. януари главна редак
ция „Литература и изкуство" 
съвместно с Центъра за пропа 
гакдо и информация към Дър 
жеено обединение „Театър и 
музика" започна излъчването 
«а своята ноза поредица иЛю- 
бс«хлиит актьор от вашия теа
тър". Първото предаване бе 
осъществено в театър „Со
фия". За тези от слушателите, 
които са го чули, вече е изве
стен избраникът иа публика
та но театър „София** — н. а. 
К&ста Цонев. Ето някои от грм 
телсиито мнения от направена 
та анкета:

„Харесма ми изкуството му, 
защото е всеобхватно, много 
влизио, разбираемо и живо“ 
— Ценс Ценов, машинен тех- 
ник.

„Защото има искргиост, дъя 
бопз и иепо сред стаена връзка 
със зрителя и човечност** — 

Иванка Василева — студентка.
„Пресъздава чудесно обра

зите, непосредствен е във вся 
ка евзд роля“ — Мая Янко
ва, юрист.

Това е само малка част от 
ААкекяята, които зрителите спо 
деляха по време на предегаз- 
лекхя. Характерно е, че преда 
еамето „Любимият актьор от 
пошил театър" се оформя на 
базата на анкетни листове, раз 
прострени вани в театъра по 
време на представления, както 
м иа базата на изказвания, спо 
делени пред микрофон. По то 
зм нечии се опитваме да пре
дизвикаме своеобразен раз- 
рзг на мнението на публкка-

та, 
читани и 
първо предаване взеха участие 
зрителите, думотз имаше и 
директорът на театъра, писате 
пят Кольо Георгиев, режисьо
рът Вилк Цанков, кахто и са 
мият актьор. Спирам се обстой 
но на предаване, което вече 
е прозвучало а нашите прог
рами, защото то е своеобра
зен старт мд нашата поредица, 
която ще се излъчва вся
ка втора събота от ме
сеца. Амбицията на екипе, 
който подготвя продавания
та . —• Мария Христодоро-

и Катя Пет
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6
20.30 Прогрес: „Наука и произеод-ПЪРВА ПРОГРАМА 19.50 Лека ВТОРА ПРОГРАМАнощ, деца! ство'

17.30 Новини
18.30 Филателен екран

Реклами21.05
17.40 Програма „Отечество“ 20.00

или .ЧУДО

частпредава
сз

21.30 Новини — БТА19.35 Нова българска музика
18.50 Телевизионен календар

4. П По19.00 Програма „Съвременник“ 22.50 Новини 21.40 у нассвета и20.00 Курс

ПЪРВА ПРОГРАМА ПОЛИТИКА“

български,ОПАК10.00 По света и у нас

17.25 19.50 Лека нощ, деца!

17-30 36
20.00 ПО СВЕТА И У НАС

17.40 събора, на плодовеияха

6. II 22.35 Новини

19.20 Гледища; ' „Пясъците“ .ПЪРВА ПРОГРАМА на лекаря: ..Нмуно-

С во бе да
10.00 - По

НАС

Л н 22.50 Новини

17.30 Новини англиненн

наДо
21.20 Музикална програма

английски иг-

**. •

7. II 22.20 Новини 21.40 По света н у нас

ПЪРВА ПРОГРАМА 20.35 Новини ВТОРА ПРОГРАМА

20.55 Игрален филм

•иа-а

дет-

8. II на
22.50 Забавна програма

ПЪРВА ПРОГРАМА

мз
'мйе“

МУЗИКА: е«.®:С-3
| лапани апцнлга' 

полски сериен филм, I тпипоД световната

9. II ОТ 2€-Ннемски език

ПЪРВА ПРОГРАМА 20.00 ПО СВЕТА И У НАС

английски

игралендетски

22.15 Телевизията представя

«0. II 22.45 Новини

■

и3» 
■яя

ПО немски език, 26 урок

12.10 „1 от 5“ — забавна програма

12.30 Информационен дневник

12.50 НедеЛен концерт

у нас
— предаване за пио

-17.40 Дневник'на събора на плодоро дието

19.50 „Откраднатото ’ слънце“ — 
син филм

20.30 Телевизионен театър: „Ернани" 

от Винтор Юго

17.55 Писма на зрители

18.25 Реклами

5 февруари, 18.50 часа 
I* програма

22.20 „Кан бе създадена Третянокека- 
та галерия?, II част

19.00 „Психохирургия 

шарлатанство“, II

22.00 Хора на път: „Довиждане депо 
неделник“

■ 20.00 Курс по английсии език, 
урок

В февруари, 21.40 часа 
3! програма

по П] 
със

♦ ==

1

Студио X:
„07, ОБАДИ СЕ!'* 

„МАЙОРЪТ забавв 
АКЦИЯТА"
полски сериен филм
9 февруари, 23.10 часа

14.30 „Кан бе създадена Третлиовсяа 
та галерия“, I и II част

15.30 „Палавник“ — 
филм

17.00 Атлас: Сливен

17.30 ВСЯКА НЕДЕЛЯ

19.50 Лена нощ, дена!

13.30 „Аз, Плавдий". •— английски йг 
рален филм, II епизод

14.20 Реклами

I руската земя" 
1ЛМ

ВТОРА ПРОГРАМА

16.30 Курс по 
урок

20.30 „АЗЛКЛАВДИИ“ 

игрален филм, II епизод

Е

10.30 
ко

19.50 Лека нощ, деца!

20.00 ПО СВЕТА И V НАС

„Съветска армия" 
документален филм за 
гвардейската пролетарска Мосновско- 
Мкнска дивизия

ЖЕНА" 
чехословашки 
игрален филм

- И

.ИКОНОМИЧЕСКА 
предаване

— информационна егли

КЛАВДИЙ“ 
1ИЛМ, ||| епизод

ИТОРА ПРОГРАМА

18.30 Ст--—**“
19.25 - 
рен с, 
20.00

10.35 „Къртнчето художник“ 
да“ — детски филми

19.20 „Песни 
народи“

16ОЛСКО 
Открове

на 
»в 
•а на дружбата. 
|ряа.
а а на Чехослс-

9.00 ТВ университет „Агра“, 6-и-урон

10.00 Нова българска музика „Детско 
утро“

•1.00 Програма „Воин®

4.55 ..Делниците на Д-р Христова“ —■ 
Филмов очерк

21.15 „Московски срещи“ — Лев Озе 
ров

18.30 „Да вървим при мама, 
янм при татко“ ~ детски 
филм, III. епизод

:ето Мат 
1 епизод

данже- 
)ежмм"

до 6“, „Охлювче 
(сто .Кдинчек“, 7

ЗЕМЯ“ —: 20.35 „Музикална сцена“: Анна Теме
-“'ва-Синтова

10.55 „Земя 
ски игрален

•- - Състеза- 
|енвнс“: Бъл- 

репортаж, 
по лека

— репортаж. 
» Лейк Пле- 
.ъстезання по

■------ зенст-
------------- гооци)

— репортаж

20.50 „АЗ, 
игрален ф1

22.10 Новини

18.30 „Бабините внучета" 

не за децата

19.00 „Талант на 
документален фИ1

19.00 „Ипипишии 
— публицистично

ВТОРА ПРОГРАМА

18.30 „ОПАН ЧОВЕК“ 
телевизионен филм

урок 
?/*35 

та 
нали, 
18.10

ВТОРА ПРОГРАМА 
•. ч; .

18.30 „Посещ:

ЗоГЙ-Ж

>рн мпьаа, 
— детски со|

20.00 ВРЕМЕ 
еня на ЦСТ

10.00 По. света и у 
10Л0 „ТВ рали“ — 
нернте

10.50 „Пснхохирургня — чуДо или 
шарлатанство“ — научно-популИрен 
филм, | и II част

10.55 Оперен концерт

12.30 Ннфорглацйонен дневник

17.30 Новини

17.40 „Парад на изобретенията“ 
документален филм, излъчва се 
руски език

21.50 Баскетбол: За нулата на евро
пейските шампионки „Миньор“ (Пер
ник) — „Кяермон Феран“ (Франция) 
— репортаж

„От 3 
и джудж.

20.30 „ЗЕМЯ — НЕБЕ - 
съветски игрален филм

20.30 «Курс по правилата на 
нието: МПС със специален р<

20.45 Танцуват съветски балетисти

21.00 Научно популярен фнли

21.30 Новини БТА

и танци на съветските

-ООТн^.Попуяк.

Спортна програма: - 
нн^по «ние,» купа 

аМгЖ,аа₽°нВаНН Жу"аНИЯ ' 

Ски: „Българите за 
енд — репортаж. Сп

21.30 Новини — БТА
21.40 По света н у нас

16.40 „Рицарите от‘'вашия Двор“ 
ЛСъртичето- и .таралежът" -

17.05 „Да вървим при мама, да вър
вим при татко“ — детени сериен' 
филм, IV епизод

17.30 Новини

ВТОРА ПРОГРАМА

18.30 „Героичен летопис“: 
Михайлова
Т9.1(1 „Конен- завод на скалите“ — 
научно-популярен филм ~ .

19.36 „НОВА - БЪЛГАРСКА МУЗИКА': 
Концерт на Софийската филхармо- 
чя — директно предаване от заяа

20.00 Курс по български езин, 4

20.10 ^Алжирски художници“ — фил
20.30 ТВ₽уиивврситет „АГРА®, 6 урок

.и м УЛ1
„Да в*

------ при ~
филм, III -......
11.25 Концер-
11.45 Светът _ „
12.30 Ияформац!

12.50 СТУДИО „МЛАДОСТ“

14.20 Игрален филм
15.45 Реклами

15.50 „Бесели гости“: „Паметник“
Леонид Андреев ,

10.30 „Да вървим при мама, да вър 

внм при татко“ — детски сериен
■ филм, II -епизод

-10.0&- „Парцаливиа и облачето“ — 
детски гаултнпликацйонен филм
11.00 „Да вървим при мама, да вър
вим при татко“ — детски сериен 

епизод
>т народна музика 

в действие: „Безу: 
—диоКен дневник

20.00 ГТО СВЕТА И У 

-по 
да вър 20.30 „АЗ. КЛАВДИЯ“ — английски ни: 
сериен игрален филм, I епизод „Б1

сезон по футбол —- то
19.50 Лека нощ, деца!

20.00 ПАНОРАМА
20.45 Игрален филм
21.50 Новини
22.05 Забавна програма
22.30 Студио „X“: „07. обади 
„МАЙОРЪТ ЗАБАВЯ АКЦИЯТА“

10.30 „Контролно по желание“ —• пре 
даване За пионерите

19.00 СВЕТЯТ В ДЕЙСТВИЕ - „Безу

11.50 Песни и свирни от Ям'-
12.15 Галерия „ЛИК“: - „01 
ние“ — Георги Чапнънов
12.30 Информационен дневник 

„От 3 до 6“,повтооение

Новини'

г.^е - зей»-:- съ..т . ,в 55 ргклаии 
филм

Л “чле- 22.10 „Свидетелствата на времето“ — 21.00 „София — нашата столица“

документален филм П1 ,, ' " *
21.30 Новини — БТА

21.40 По света и ‘ у нас

света и

17.50 „Парцалнвна и облачето" — 
детски мултипликационен филм

18.50 „СССР 80“ — телевизионен жую
нал ■> С

21.40 ЗА ТЕБ, МИЛИ РОДЕ

—цението на президента® 
игрален филм

; по русин езин за напреД- 
урок
ами

Хигмя“ — науч- 

театър: „ЛЙМА“

1^22 К^Рс по английски езин, Зб-и 

Курс по български езмн, 4-н 

РТСКН МНК за напрея-
18.10 .Поддам иа ' 
^популярен филм 
18.35 Телевизионен 

3УРабов 
20.00 „О? историята

йоТс3т^гйгпТГр’а„г етайвхв"“,гятд 
21.40 Панорама

у нас

царството 

и зелената звезда“

17.40 НОВА БЪЛГАРСКА 
Фолклорен концерт

1Й.10 СПОРТНА ПРОГРАМА: Състгаа- 
ния по’ тенис за купа „Дейвис“: Бъл
гария — Унгария — репортаж. Меж 
дународни състезания пр лека атле
тика на ФИСУ — репортаж. Баскет
бол: „Левски—Спартак“ — „Балкан“

)8.30 ТВ журнал „На добър път“
18.50 „Къртнчето градинар“ — дет
ски филм

10.00 СТУДИО .МЛАДОСТ*

20130 „Екран на нинояюбнтелл“, ТВЦ 
Русе

21.00 Състезания по тенис за кула 
„Дейвис" — Бъягарйя — Унгария — 
репортаж

21.30 Новини — БТА

21.40 „ВЪВ ВСЯКА СТАЯ - ЖЕНА“ 
— чехословашнн игрален филм

ПО СВЕТА И

,12.30 Информационен дневник .

Дневник на 
роднето

17.55 Музикален преглед

___  . г------  ---------, да , 1,8.15 ^Съветска - армия“ — донуС.
..-вървим при татко“ .— детски сери- тален филм за Гвардейската . про: 

ек филм, I епизод тарска МосКовско-Мннска дивизия

,11.20 ..Белите нощи на Таймир" — 18.35 Българин да се наричам: „На
наумно-популярен филм ланци“

ПЪРВА ПРОГРАМА -•

10.00 По света к
10.30 „От 3 
пластелина“ 
10.40 „Къртнчето
— детски филм

10.50 „Аз, Нлавдий“ - 
, рален филм, I епизод

12.10 „Весели гости“: „Мъртва хват
ка" — от Пелин Пелинов

12.30 Информационен дневник

17.20 „От 3 до 6“; „В царството на 
пластелина“, повторени©

21.20 „ГАЛАТЕЯ" — филм-балет с 
участието на Екатерина Мансимова, 
Морис Лиепа, Вадим Гуллеп и др.

У НАС

12.50 В помощ 
логия ,на рака“

17.30 Новини . . 19.50 Лека нощ, деца!

• 17.40 Ски „Интерсняг“ — репортаж 
от Льо Мои Дор, Франция



национален пре
изкуство

18.30 Новини

Тодоро —

ръченица

бюлетин

из филми
13.00 За ведро небе, за чиста земя!

академичен
музикалния фогтклор

иастрана“ фейле-

13.30 Рекламен компас

концерт

14.30 „Координати на съвремието“

НОВА

В

поя

език
22.40 Вечери с творч»ст»втв на Жак 
Превер

23.00 Вести

‘18.00 „ТВОРЦИ.

оркестър ; «у

20.10 Българска народна музика

20.46 Забавни минути

22.30 Осведомителен бюлетин 18.00 Вести .

ПЪ

X.

на
ПО

21.40 Камерни ансамбли

идва настроспие-
за

11.05

* 

3 
X
V сл 
ф 
X 
0 

!Е нашил дом**>.
записи българска народ

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ 
ЛЕН БЮЛЕТИН

Около 21.30 Информационен бюлетин 
„Орфей-

18.20 Театрален алманах. Водещ 
Петкова

22.30 Джазов концерт 

23.00 Вести

» Христо 
БотеВ «

15.00 „Юристът
15.10 Нови 
на музика

13.15 Из 
родите

глед ца 
леглото 
Ра — 79

Шумен
72.02

3 
X 
о 
Е а

X 
о.

а. 
са 
ше
1/5

'Редни „ьлни: 
- 648

7 Диин- 
двр. Др.

ди
на

:кн

576
Г.1Я- 

— 828 кхц, 
Плесен 
кхц

•х-л.
а. 
са

•Ш ’

народна иузи-

»Орфеа«

тост

Около 21.30 Информационен бюлетин 
„Орфей“

18.30 Новини
18.35 Шлагерна въртележка
19.00 Идеологически спектър
19.30 Цреглед „Нова българска музи 
ка *80“. Хоров концерт. Директно пре 
даване от зала „Българка“ —- I част

„Прекрасното 
тното, добро- 

прекраено-

1ИНД 
жабдяване. рнтмич | 
— кореспонденция |

■торе 
I. .Лукрецня Борджпя*. 
Кабдйе и ШърлеД Ее> 

орк., днр. Перлеа -

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

22.10 Вечери с творчество)» на Жак 
Превер

музиката на 
| — СТЕРЕО: 
пиано 

1ТОН Ди1 
мажор 

Димов’

премиери“ — 
два кларне- 
чембало от

14.40 Песни 
Ри

13.25 „Шегата  тон

Радка Радева; I
— изп. Ивай-. даване от зала „------- ,

Васил от концерта

20.00 Добър вечер, депа!

..папи и ---- — —1 31,

. Тойо Асакава — Япония със СО 
БР, дир. Ал.‘ Владнгеров • 

1ят — следващия г
" ~ --------  --------< — нояе

»ти епизод 
концерт

ПЕРАМЕНТИ“ _ директно предава 
не от студиото па програма „Христо 
Ботев“

вълни: 
на УКВ 
излъчват

12.00
ра -
«а БР: |? Дадж,атГ-

РИ

>нииа
г за дн< 

коросп!
граждан)

1втния и 
юнденция 

1ите

Концертът от забавни? ритми 
продължава
6.30 Новини
6.35 Утринна музикална разходка
7.00 Приятна работа!
7.15 България — дела

„Златни страници* —- Всево-
|гмпии

12.15 Поетичен еенец; „Поетите ям 
.Езерната школа“. Автор Соня Алге 
лова

„АПН го 
радио“ — 

— _ -г--- —аото
област на Съветския съюз

помня: 
и 

.'ската
..нчкн ез1 
1мзическит«

14.00 ■мг вай
I: 1.Уввр 

Амстер- 
Концврт 

в МП бе

з. Иван Кк»- 
Прокопова

• за 
връзка 
даването
Автор Вера

6.00 Новини
6.05 Инструментална 
ка
6.16 Забавни ритдои
■6.20 Преглед на програмата
6.23 Г -

15.30 Малък симфоничен концерт
16.00 „Медицина п здраве“

16.10 Песни

Чавдарче-другарче, здравей! 
Рппиа гтгпатг!]“ — КОНИОРТ

из оп. „Аити-
43“'(Л Пипков), изп. солисти,

21.40 В ателието на з. 
сея. Автор Първолета

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13,10 Софийска хрони
13.20 .Ритмично снаб; 
ю строителство“ - 
13.50 Нови книги

На УКВ: Кърджали — 65.04 мгхц, 
Слънчев бряг — 66.80 мгхц, Бело
градчик — 67.10 мгхц, Смолян — 
67.97 мгхц, Варна — 69.41 мгхц, 
Кюстендил — 69.98 мгхц, Ст. Загора
— 70.22 мгхц, София — 71.45 мгхц, 
връх Ботев — 71.66 мгхц,
— 71.78 мгхц, Сливен 
мгхц

Римсмн Норсанов 
в до мажор, изп. 
РТ, днр. РождестТ.

11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.10 Награди на VI г.рс
г"л" оперното, оперетното и ба- 

изкуство в Стара Заго-

22.40 Танцови стъпки
23.00 Музика из рперет. „Птицепрода 
вецът“ (Целер), .изп. Хнлде Цадек, 
Вилма Лкп. Соня Дракслер, Юлиус 
Патцак, Карл Псеркал, Ернх Майкут,

- __ П . с

държ. опера и

23.05 С 1 
Бетховен 
нита па 
изп. Ан’ 
тет в ре 
квартет

на на

до 16.00 часа

7.25 Напият
7.30 Новини
7.35 Земя и хора . .

маршове 
с Обратен адрес“

,  ...з „Събор
Кутев, 

дир. М.

изп. арк. 
Моите К;

18.05 Детска Симфониета «т 
тър Тъинов, изп. СО на БР, , 
Ненов

7.15 България — дела п документи!
7 9к музикален поздрав

и документи!
7.25 Нашият’ музикален поздрав
7.30 Новини
7.35 Смесен концерт
8.00 „Щастливи небеса“ — предава
не за децата

: 8.15 Българска народна музика

21.00 Литературна антология
21.15 Из български оперети.
орк. на ДМТ „Стефан Македонски'
21.30 
та“ -

На 
кхц,  
2 — 828 кхц, 
Благоевград —
— 945 кхц, Кърджали —

На къси съ.-.нц;
На УКВ: Слънчев 

мгхц, Кюстендил — 
лоградчии — 66.32 
66.41 мгхц, Кърджали — 
Варна — 68.09 
68,36 мгхц, София — 69.26 
връх Ботев — 72,44 мгхц,
— 72.56 мгхц, Сливен — 
мгхц

сьпр. 
‘"Г

„Срещи в името на красога- 
Лепнн градски

оперен театър „Киров“
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Трето д. на оп. „Ксеркс“ от 
Хендел, изп. Моорийн Фористър, Лу 
чия Поп, Моориин Липи, Мерилия 

Тейлър, Милдрсд Милър, Томас Хем 
зли, Оуп Браниган с Виенския ака
демичен хор и СО на Виенското ра 
дно, дир. Пристман.
23.30 „Музика и мечти“ 
от забавна музика

10.00 Бълга| 
— бесе^ 
I преда» 
10.15 Б- 
Р' 
М< 
и. с. Атана<
10.30 ТрнО: 
Сендов: 
тср Юхас: , 
на прабълг;, 
11.00 Руски < 
торенне на СБ
ИЛ 5 Естетнк; 
в изкуството“ 
то, полезното, кр; 
то“. Автор ЛнляК)
11.30 Курс по 
227-и урок 
11.45 Астр 
ИИТС СЛТ.Т1 
рати“: „Ма» 
влезе 
■а Д-Р 
Днмнр 
По<

17.38 Грно за барнтон, виола м мио- 
лоичело ■ в ре мажор (Хайдн), ■ изн. 
Янош Либнер — барнтон, Габор-Фи 
аш — виола, н Лаело Мезьо -- вио 
лончело — СТЕРЕОЗАПИС . !

арени езии: „Пряка реч“ 
•да от ,м. с. Петя Орач^аи — 
юане 
>т»лгаркя — 1200 години: чВ-ьз 

)ожденсмнят лечат и борбата за цър 
юонам независимост“ — лекции от 

1с Димитров
...Зуиа: Професор Благо) 
„Интсрвалем анализ“ и 
--- „'тногемезис и култура 

арените племена“ 
I езин ва всички 
-5-и урок 
••ча: Цикъл ------

— Приятното, 
красивото, 
„.<а Жекова 
аиглнйсни —...

^.-/роиомня: Цикъл: „Изнустже 
—-чтиицм м космическите ала 
„..ак руската дума „спутник“ 

хгъв всички езици“ — разназ- 
иа ■ физическите науки Вла- 

Шмодров
►втореяие от 14.00 до 16.00 часа

ПРЕДАВАНЕ ЬА СТОЛИЦАТА

13.10 Софийска хрон 
13.20 „С отговорност

ПРОБЛЕМИ, ТЕМ ПЙ“"в"Уе2Г‘

18.00 Вести

18.05 „СЦЕНА,
— двуседмичен

10ЛО ПРОГЛЕД „пим 
МУЗИКА '80*. Директно 
■аиеот зала „България“

•илния
3 В услуга на

ждар иа изкуството" —-
Автор Людмила Стефано

21.50 Гаетаио Доимцети 
дсПствио на оп. .Лут-------
изп. Монсера ” 
рет с хор я

за съветската страна

16.30 Осведомителен бюлетин

16.35 Л/обомпр ПиПнов — Струнен 
квартет с тимпанн Л1? 3 опус 66. изп. 
квартет „Днм.ов“

17.00 Забавни песни от български 
композитори

17.30 „От кога е зора зазорила“ — 
предаване за пионерите

-47.50 „Пейте и бъдете весели“ 
концерт за децата ,и.

16.05 „____
лод Гаршнн
16.20 При изворите на песента: .Пое 
тлческата миниатюра я българската 
народна песен". Автор Владимир 
Свннтяла

паметниците 
о 1300-го 

на Бъл- 
Ио

хор и оркестър ..ца Пловдивската 
народна одера, дир. Ив. Маринов 
12.00 Българска народна музика — 
„Пъстра броеница“; 1. Залюбих, ма
мо, залюбнх — изп.   п-—-■ 
2. Криводолско хоро

,ло Петров на акордеон и 1 
Първанов на кларнет; 3. Пустото 
лудо и младо и' Видело съм те сев 
дим; 4. Преславска ръченица — изп. 
на акордеон Димитър Стойков; 5. Ян 
ко, ожени се — изп. Желю Попчев;

. 6. Първомайска копаница — изп. на 
тромпет Иван. Хаджийски; 7. Кито 
моме — изп. Таня Иванова и Стоян 
ка Ботева; 8. Драгойновско хоро — 
изп. орк. с ръководител Иван Шнби 
лев
12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Вътрешнополитически коментар 
12.45 Свири квартет „Еолина“ — Со 
ната за .четири инструмента „Ехо“ 
(Янич) 
13.00 Из класически оперети 
13.25 „Шегата настрана".
13.30 Поздрави ц песни • ' 
14.00 Из музикалната романтика
14.40 Български народни, песни
15.00 „Верни на дълга“-—' предаване 
за служителите от МВР 
15.15 Песенен концерт 
15.30. Панчо ВладмгероБ — Концерт 
за пиано и оркестър № 3 опус 31, г 
изп. 7-.’.- "----------------
на Бг, Д1Ц1 
16.00 „Краят — следващи) 
ннк“: „Търсачи на щастие“ 
ла от Коне Копев, четвърти
16.10 „От чистия извор“ — 

. българска народна музика
16.30 Осведомителен бюлетин лък
16.35 Нови записи в нашата ф-онотс
Г7.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА! Жз* виографнл на ед,

17.10 Тракийски напеви за пиано (Д. Димитър Димов

Курс по 
али — 44

Бълг. 
■ на 

централен 
лроф. Хрис.  
10.15 Човек, среда, медицина: 
но инженерство“ — лекция от 1 
д-р Георги Маждраков 
10.30 Музииални инструием- 
----- кларнет и баенларнет“. 

—мторът Александър 
по испански 1

(8.36 „ТВОРЦИ, ПРОБЛЕМИ. ТЕМ 
ПЕРАМЕНТИ" — продължава 
ректпото предаване от студиото 
програма „Христо Ботев" 
19.00 Радиостанция „Младост" 
20.00 Добър вечер, дена!
20.10 Българска народна музика 
обработил Емил Колев

10.00 Александър Даргомижсш! ■— 
втора картина на оп. .Каменният 
гост“, изп. Владимир Атлднтбя, 
Александър Ведерииков, Тамара. Мм 
лашкина, Владимир Валайтнс-и Дру 
ги. с хора п орк. ма Волшой театър, 
дир. Ермлер — СТЕРЕОЗАПИС

народни хора ~ из 
гъдулка Атанас Вълчев 

ритми
I на програмата

от забавни ритми

ПАЛИТРА, ЕКРАН* 
културен преглед

БЪЛГАРСНА 
стерео првда-

8.40 Раднотеатър за младия слуша
тел: „ИЗГУБЕНИЯТ ТЪПАН“ - 
пиеса от Кузман Кръстев
9.07 Забавни мелодии
9.20 Инструментални миниатюри
9.30 „За вас; за '«самки“  съобще 
ння н. тьргойски вести
10.00 Българска Народна музика — 
хора и хумористични песни
10.30 Новини /.
16.35 С музиката идва настроение
то ;■. '** “

фейлетон. „Курт Прегер и Еберхард Вехтер 
хора на Виенската -------
Виенски СО, дир. Маралг

23.50 „Жажда съм с вода неутолв 
ма“ — любовна лирика от испанския 
поет Мнгел Ернандес

Програма „ЗНАНИЕ"
10.13 Български език: „Езикът 

втор- устава на Българския революционен 
централен комитет“ — беседа от 

чето Първев 
,зк, среда, медицина: „Ген 
■“петпо“ — лекция от проф. 
„ .Лаждраков 
'зикални инструменти: „Ма

- ----------- Автор
» Текелиев 
език — 15-и

- ---------- ---------- - —. ..   една книга: „Тю 
17.10 Тракийски напеви за пиано (Д. тк>н-от Димитър Димов
Добрев), изп. Благовеста Константи- ’’ ’® "° «"« - 2”-"
нова , ГГ.45 Курс по немски езин за на-
17.30 Чавдарче-другарче, здравей! преднали — 44-и урок 
17.45 „Родна стряха“ — №ЛШерТ за Повторение от 14.00 
депата 
17.56 Преглед на програмата до 24.00 
часа 
18.00 Радноалбум „Звезда“ — преда 
вапс БНА

23.05 С музиката на Луда: 
Бетховен — СТЕРЕОЗАПИСИ: 
тюра .Леояора" М 2. изп. 
дамски СО, дир.. Иохум; 2 
оа пиано п оркестър № 5 : 
мод мажор. изп. Вмлхелм 
със Западноберливснатя 
дир. Ляйтнер

Лудвиг «ан 
(ЗАПИСИ: I. Со- 

и до м-г ьор опус III. 
1КО1Г 2 *)»|АИЯН кмор 

опус 16 "* ». И’П.

8;40 По близки и\ далечйн страни: 
„Манхатън без неонови витрини“ пъ 
тепйс от доц. ТеорГи Димитров 
860 Популярни оркестроан пиеси
I. Мото перпетуо (Пагаиини), изп. 
орк. на Франк Пу-рсел; 2. Брилян
тен валс в ла бемол мажор № 1 
(Шопбн) ,; изп; орк. ..на Андре* .'Крстб 
ланец; 3. Полонеза в ре мажор (Ви 
еиявеки), изп. Бронислав Химпел с 
Варшавски национален СО, днр. 
Рьозлер; 4. Скерцо . (Шостаковнч), 
изп. камерният ансамбъл „Софий
ски солисти“, дир. В. Казанджров;' 
5. Марш (Прокофиев), изп. орк. на 
Националната опера- в Моите Карло, 
днр. Фреуо
9.15 Позиции: „Детските школи 
рисуване — днес и утре"
9.30 Рекламен компас
10.00 Биография на «ека: 
стува на Българското 
очерк за Горно-Бадахшанската 
номна бб.,«ъ.. --------------
10.15 Из оперет. „Москва-Черьомуш- 
кн“ (Шостакович), изп. солисти, хо
ра и орк. на Московския оперетен 
театър, дир. Столяров.
10.30 Новини
10.35 С музиката 
то „Възобновени 
Концерт за два обоя. 
та, струнен оркестър и 
Вивалди
II. 30 Първо картина
гопа "

Програма „ЗНАНИЕ"
Ма средни вълни: София III — 

774 кхц, и на УКВ от предаватели
те, които излъчват пр. „Орфтй'1

20.45 Фрагменти из балетната фее 
рия „Лешникотрошачката“ (Ча.чков- 
ски), изп. СО на Московската държ. 
филх.

- 6.00 Новини
6.05 Български 
пълнява на I
6.15 Забавни

. 6.20 Преглед .
6.23 Концертът 
продължава
6.30 Новини ,.
6.35 Добро утро с песни
7,00 Приятна работа!

Български народни песни и хо 
— изпълняват солисти при ДНП 
БР. Дидината — хоро — изп. 
тамбура Румен Сираков; 2. Ма- 
Тодоро — изп. Ева Георгиева; 3. 

Калимаповски мелодии — изп. на 
кавал Стоян Величков; 4. Я кажи, 
горо, продумай и Оти не дохождаш, 
либе — изп. Калинка Згурова; 5. 
Българска ръченица — изп. на гай
да Костадин Варимезов; 6. Вземи 
ме, моме и Ой, Яне, Яне — изп. 
Стоянка Бонева; 7. Свекър Петкана 
думаше и ръченица — изп. на гъ
дулка Нено Иванов.

12.30 Осведомителен 

12.45 Мелодия

от съветски композито-

7;45 Алени
8ХИ) „Писмо _ . _г___  ...
8:03 Орместрова- сюита
шоплука“, музика Филип 
изп. ДАНПТ — София, 
Йорданов
8.20 Програиа „Христо . Ботев“ през 
седмицата
8.30 Забавни оркестроаи пиеси

16.00 Афиш „Орфей*
16.20 Нинолай
— Симфония № 3 
СО на Съветското 
венскн
17.00 „Позиции“ - 
иа културата във 
дншнината от създ{ 
гареката държава. 2 
лева
17.10 Свири Струнен квартет на БР
— СТЕРЕОЗАПИСИ: 1. Пет скици за 
струнен квартет (М. Големинов); 2. 
Струнен квартет № 1 .Маски* |Ж.

17.45 „Кало! 
Моитесиьо. 
ва

вълни: 7670
“ 1 бряг — 66.02

66.20 мгхц. Бе 
мгхц, Смолян — 

-.л — 66.62 мгхц, 
мгхц, Пловдив — 

----- мгхц. 
Шумен 

72.80

14.00 Творби от Кванц н-Хайки, из 
пълняват български инструментали
сти

10.30 ПРЕГЛЕД „НОВА БЪЛГАРСКА 
ИУЗИКА“. Директно стереопредав&п» 
ст зала „България*

вредни цълни: Видин — 
Пловдив — 648 кхц', Софи: 

кхц, — Шумен - 
~ - 364 кхц, I

” - 1296
кхц

1



до

»ОрфеЯ«

1
2

8 СО на

Ромуалд

18.00 Вести

18.30

V
Всрбицка, Ннкандър Ханаев.

Златеа
Програма „ЗНАНИЕ"

зала
радкоспи

отредове концерт

сряда“ Борий

ИЗ

18.30 Новини

18.35 Мелодии от нашите спомен?.

19.00 Идеологически спектър
Жан

23.00 Заети
ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

на Лу#внг

спмф,

рус

музика:

(Тю-

16.00 На вашето внимание, гражданя

музикалната

16.30 Осведомителен бюлетин

кесии

Програме „ЗНАНИЕ"

ансамблипре СТЕРЕО

комен-

18.00 „Набран хумор“ часа
18.30 Новини

19.00 Клуб „Дружба“

I

I

^Христо 
БотеВ «

Около 21.30 Информационен бюлетин 
„Орфей*

21Л0 „Поетична 
Пастернак

18.35 Изпълнения на вокално-ннегру 
менталпи състави

17.30 „Колко много приятели“ — 
даване за децата

17.57 Преглед на програмата до 2100 
часа

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

на меч
| на
1 Ван

10.45 Из творчеството 
композитори

«

05

к а.
а. и ш е

иа 
и > 

и

Па:

д 
Е

I 
и 
2 с

д ш 
Е

бра.
---- В ( 
Георги“.

хор.
СТЕРЕОЗАПИСИ

изобразителната 
софийска- 

Автор

|ричен албум: .Тигрицата

ДО 16.00

СТОЛИЦАТА

ела ся неин 
Венеция 

•па капе 
песни за 

кортът 
>учек 
Пол- 

нжаи

10.00 
ялта 
вършенствув 
ката органи: 
ция от проф. 
10.15 Бългаг 
КЪЛ „Г 
Дяцяи 
„Мъжко 
Христо 
10.30 Р- 
ксе ли да 
слушаме ) 
бачи“ — I 
ИО1 
Лг 
11.ггя 
п крал ма 
Максим Г< 
„Егор Були 
доц. Снеж 
опне 
11.30 
228-и 
11.45 
към <

17.57 Преглед на програмата до 24.00 
часа

(8.15 Български народни хорв — 
пълнява духов оркестър

____ иузм
Константни

Вланноз. Ап

; Руж- 
ЛИСИ.Музи

•за I 
«тра

Ян

език: „Езиковият 
от доц. Стефан

юлогия 
■хтуални 
!МвЙС1 

Нюра!
българ 

кантата 
>оф. Димя 
[спансни <

(Хайдн); 
бемол маз 

3. Ш 
опус

*дн

на социал 
..... въпроси 
:тво“ разглеж 
"чнов
арената му 

„Шипченс- 
1митьр Сагаев 

език — 46-и

. г__ . _____ _...„___ Валтер
Хайнц — чембало н Петер Клуг — 
виола да гамба; 2. Октет — партита 
за два обоя, два кларнета, две валд 
хорни и два фагота в сн миньор 
(Крюмер), изп. духов октет при СО 
на БР, дир. Ем. Караманов
16.30 Осведомителен бюлетин 
(6.35 Из оперети на Георги 
— Черкин и Виктор Райчев
17.00 „Трифон Христовски“ — док у 
мептален разказ

17.10 Забавна музика
17.30 „Бъди готов!“ — предаване 58 
пионерите 
17.45 „Детска кн-пга“

на Болшой театър, дир. Голованов. 
В останалите роли: Бранислава Зла 
тогорова, Елена Кругликова, Евгения

16.55 Творби за орган: 1. Фантазия 
(Рсгер), нзп. Гюнтер Рампи; 2. Пре- 
люд и фуга (Колум), изп. авторът;
3. Пасакалия (Шостакович). изп. Лео 
ИНД РоПзман; 4. Вариации върху ро 
читатия (Шьонберг), изп. Марлен Ма 
сой; 5. Концерт за орган и оркестър 
(Хнндемнт), изп. Ферианд Клинда съо 
СО. дир. Вур

(Прокофиев), 
Нюйоркската

20.45 Сюита за струнен оркестър от 
Васил Лолов, изп. ОСО на БР, дир. 
авторът

а-

д-
03 
цд
е
СЕ)

вечни: .Зап-
Тончо

23.05 С музиката на Лудвнг вак 
Бетхосен — Симфония № 3 в мн бе 
мол малсор .Еронка" — СТЕРЕОЗЛ- 
ПИС, пзп. Амстер донският 
орк., дир. Иохум

децата: „Незяайка ь слънче 
Г от Николай Носов. III от-

18.05 Псе Руският академичен 
дир. Спещннкоп

Три обра: 
ската пали- 
белгиеца 
н Брюсов 
Френски език — 214-и

Цикъл
•що 

попия 
14.00

меха- 
(поставка за 

-..зет в дейност- 
„Авторемонт“ 

на ваши писма

22.25 Георг Филип Телеман — Кон
церт № 3 в ла маягор за флейта, цн 
гулка, чембало н струнен оркестър, 
нзп. Българско трио за класическа 
музика в състав: Стронмнр Симео
нов — флейта, Александър Аврамов 
— цигулка, Лиляна Стефанова — 
чембало, п камерен състав при ОСО 
на БР. дир. Др. Ненов

математиката 
„Дискретност 

математиката® 
Васил Цанов 
до 16.00 часа

(8.00 „Крачка в строя“ — предаване 
за наборната младеж

16.05 „Подиум ва музикалната са 
модейност“ — изпълнения на манда
лнини оркестри

Неповторими 
ръшащилт се Одисей". Автор 
Жечев

тра 
■ание®: 
Автор

„Мо 
да 

тръ- 
гения 

(алепемн

пианистката 
СТЕРЕОЗА]

•мкоо
1нтерме-? «1 (Шу
(НСЗ МИ.

опус
пиеси

•еенк от 
Нощ във 
------ 1 хоро1 

1етнри 
:еи хор (Дворжак), нзп. 
Чехословашкото радио, дар. 
3. Приказките на Кот Мр’ 
жович), пзп. смесен хор па' 

радио в Краков, дир. ДЛ,

21.00 Радиотеатър: „ТУХЛА В КО
МИНА“ — пиеса от Марин Халачев

16.35 Две сюити от български компе 
автори: 1. Сюита върху трн народни 
песни (Здр. Манолов), изп. орк. прн 
АНП на БР. дир. К. Колев; 2. Сюи
та за оркестър върху четири народни 
песни (Н. Геров), изп. ОСО па БР. 
дир. Др. Ненов

19.30 Оркестровк фрагменти из 
кн оперн
20.00 Добър вечер, деца!

17.45 „Неразделни другари — децата 
и песента“ — концерт

17.00 „Семена на науката“ _  по про
блемнте па селското стопанство

Иван Михов
6.15 Забавни ритми
6.20 Преглед на програмата

драмата и театъра 
началото на XX пек. 

неговата пиеса 
другите*1 представя 

1нова — IV прода

ло английски език. —

юка за оркестър 
днр. Леснпг 

Фслзенщайн за
»р“. Автор

«3.10 Софийска хроника
13.20 „Новият икономически 
низъм създава предо 
икономия и ефективно» 
та на предприятие 
13.50 Отговаряме

„От Добруджа, през Тракия, та 
Пнрнпа“: 1. Танец — изп. иа акор 
деон Георги Илиев; 2. Заградил е 
кнр Нпколчо и Лале лн сп, зюмбюл 
ли си —изп. Верка Сидерова; 3. Кри 
во пазарджишко хоро — изп. на 
кларнет Георги Коев; 4. Георги Гана 
дума и Нашето Злати — нзп. Иван 
Крсмов; 5. Хасковска ръченица — 
пзп. Ннколовската група; 6. Ан, да 
ндем, Яно и Цъфнало цвете шарено 
— нзп. Мария Кокарешкова; 7. Пи 
римско четворно хоро — изп. на акор 
деон Ангел Лачев
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 „Алени макове“ — концерт от 
политически песни
13.00 За ведро небе, за чиста земя! 
13.15 Инструментални пиеси
13^5 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Оперни уверттори
14.00 „ШЕСТ АНТЕНИ“ — директно 
предаване на районните радиостанции 
15.00 Рекламен компас
15.30 Веселин Стоянов — Гротескова 
“юита „Бай Гаию“, изп СДФ, дшр. Д. 
Петков
16.00 Камерен концерт: 1. Соната за 
нигулка и басо континуо в сол ми 
нъор опус 1 № 10 (Хендсл), изп. 
Франц Гензел — цигулка,

6.00 Новини
6.05 Три хора ще изпълни цигуларят

15.00 „Кантора с 10 врати“ — хумо 
ристично предаване
15.15 Оперетни увертюри
15.30 Рекламен компас

21.48 Клод Дебюсн — „Отражение 
във водата“ и „Почит към Рамо“ из 
първа тетрадка па цикъла „Образи“, 
изп. на пиапо Артуро Бенедети Мп- 
келанджели
22.00 „Музикален свят“ — седмичен 
радковестннк
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Забавни орксстровн пиеси
22.50 Симфоничен концерт

дународно значение на старобългар 
ската литература“
14.45 Български народни песи и — из 
пълнява Недялка Керанова

>то на съвет 
Гуцало

22.40 Вечер с творчеството на 
Презер

на съаетеий

„Арабски
описание от

16.03 Радиотеатър за младия слуша 
тел; .КАМЕН И ВЯЛАТА ГЪЛЪБИЦА* 
— пиеса от Георги Русафов

ща музика

6.(4) Новини
0.05 Инструментална народна музи
ка, изпълнява на гъдулка Михаил 
Маринов
6.15 Забавни рнткв
6.20 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Утринен концерт
7.03 Лрнятна работа!
7.15 България — дела и документи!
7.25 Нашият музикален поздрав
7.30 Новини
7.35 Смесен концерт
8.00 За ) - ”
вия град’ 
къс
8.15 Българска иарод;
„Извор бистроструен“
8.30 Литературна антология: „Льосй
— разказ от Весела Люцканова
8.45 Забавен концерт
9.05 „Наука п техника'- — рздноспя 
санне
9.25 Поезия и музата
9.35 „Време п хора“ 
9.55 Забавни мелодии 
10.10 Български пародии 
оркестрово изпълнение
10.30 Носния
10.35 С музиката идва настроението 
11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.40 Инструментални пиеси: 1. Танц 
из танцовата драма „Нестинарка“ 
(М. Големннов), чзп. на флейта Стро 
имир Симеонов; 2. Песен и хоро (И. 
Симеонова), нзп. на цигулка Алексав 
дър Аврамов; 3. Прелюд (В. Стоя
нов), нзп. на пиано (Сн. Варова); 4. 
Рондо (И. Драганов), нзп. на виолон 
чело Богомил Караконов
12.00 Пъстри поти
12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Вътрешнополитически 
тар
12.45 Българска народна музика: 1. 
Дайчово хоро — изп орк.; 2. Стоян 
ппез гора вървеше и Споиш отидох, 
мале. — изп. Пенка Павлова; 3. Са 
ма китка продумала — изп. Илия Ар 
гиров и Василка Иванова; 4. Горно 
камарска копанииа — изп. на акор
деон Христо Карлов
13.00 Оркестровн пиеси: I Рондо ала 
краковяк (Шопен), изп пианистът

(9.30 Из българска опери; 1. Ария 
на Илия из III д. па оп. „Луд гк- 
дня“ (П. Хаджиев), изп. Здравко Га 
джев с ОСО на БР, дир. Н. Недял 
ков; 2. Дует па Иглика и Дамян из 
I д. на оп. „Хитър Петър“ (В. Стоя 
нов), нзп. Лиляна Барева, Георги 
Сапуяджиев със СО на БР, днр. 
Конст. Илиев, 3. Ария на Мария из

социология: „Ро 
колектив за усъ- 

на социалистичес
ка .труда“ — лен 
Пачев 
народознание: Ци- 
“•'родностни 

аъзпит;
да порасне“. •

Курс
I урок

Отношение на 
действителността: 

непрекъснатост п 
лекция от к. м. н.

Повторение от 14.00

6.30 Новини
6.35 Добро утро с песни!
7.00 Приятна работа!
7.15'България — дела и документи!
7.25 Нашпят музикален поздрав
7.30 Новини
7.35 Смесен концерт
8.00 „Среща с приятели“ — кубински 
ят геолог Игнасно Канял
8.10 Изпълнения на АНПТ — Русе
8.30 „Майстор Трнчио прави всичко“ 
— предаване за децата
8.50 Творби от съветски композитори;
I. Адажпо н скерцо (Хачатурян),
изп. Ансамбълът от цигулари при 
Болшой театър, днр. Реентовнч; 2. 
Концерт за пиано и оркестър № 1 
в до мажор опус 3 *” '
изп. Андре Превип с 
филх., дир. Бърнстейп 
9.20 „Наука и техника“ - 
санне
9.50 Таили на народите 
10.00 „Среща в десет“ — 
вашите писма
10.35 С музиката пдва настроението
II. 00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.10 Хорове пз руски опери: 1. По 
лонеза из II д. на оп. „Иван Суса- 
ннн“ (Глнпка), ьзп. хорът н орк. па 
Болшой театър, днр. Хайкнн; 2. Хоро 
ве из II д. на оп. „Русалка“ (Дар- 
гомнжекп), изп. хорът н орк. на Бол 
шой театър, дир. Светланов; 3. Хор 
из пролога па оп. „Княз Игор“ (Бо 
родин), нзп. хорът и орк. на Болшой 
театър, днр. Пашаев; 4. Хор из оп. 
„Алеко“ (Рахмаянков), нзп. хорът 
прн АП на БР к СО на Пловдивска 
та държ. филх., днр. Руслан Райчев
11.30 „ОТЕЧЕСТВО - ОБРАЗИ И 
СЪБИТИЯ“: „Тодор Бланков“ — до

• кументален разказ
11.45 Поаеф Хайде — Давертименто 
в мп бемол мажор, цзп. камерният 
ансамбъл „Софийски солиста“, дир. 
В. Казанджнев
12.00 Българска народна музика —

22.00 Сати) 
н нейният _ 
приказка от
22.05 Джазов концерт
22.40 Вечер с таорчество-
екип писател Тел Еигец I

23.00 Вести

23.05 С музиката на Лудпиг атн

- - 
Дрозденската дър>к. опера, хора на

Шрайер и Марти Талвела р

10.30 ПРЕГЛЕД НОВА БЪЛГ. МУЗИ
КА '80 — стереопредаване от 
.България“

VI к. ма оп. „Ивайло" (М. Голечк* 
нов), пзп. Надя Афсян с <?рк. па 
НАТОБ — София, дир. авторът. В 
ролята на Ефросина участвува Сий 
ка Петрова; 4. Дует на Елена и Мом 
чил из I д. на оп. „Момчил14 (Л. Пип 
ков), изп. Лиляна Василева н Нико
ла Николов със СО па БР, дир. 
Конст. Илиев; 5. Финал на оп. „Мост“ 
(Ал. Райчев), нзп. солисти с хора на 
Русенската народна опера и СО на 
БР, днр. Ромео Райчев 
20.00 Добър вечер, деца!
20.10 Българска народна музика — 
изпълнения на изтъкнати певци и свп 
рачи
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Забавни песни от съветски ком 
позиторн
21.00 Литературна антология: „Пъту 
ване към зелените върхове“ — раз
каз от полския белетрист Ромуалд 
Шура
21.15 Симфоничен концерт
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Свстьт с теб“ — концерт от 
забавна музика
23.00 Големите музиканти от минало 
то — АЛЕКСАНДЪР ПИРОГОВ в 
ролята на Борис Годунов от едно
именната опера на Мусоргски — II, 
V и IX к. Участвуват: хорът и орк. 
на Болшой театър, дир. Голованов.

20.10 Българска народна 
„Момите пеят две по две“

16.05 Четвърто действие на оп. ^Луи 
нзп. солиста, хорът ■ и оркестърът 
на Парижката национална опера, 
днр. Рудел. В ролите: Бевърлн Снлс.- 
Николай Геда, Миньон Дан. Жозв ван Дам н др.
16.45 Майстори на 
изкуство: .Стенописите 
та църква .Слети “ 
Светлик Босилков
16.37 Хуморес! 
зюнк нзп. СО. 
17.05 „Валтер 
калния теать] 
Каралетроп 13.00 Вести
18.05 Хоровн пес 
композитори: 1. Н<_ _
(Танеев), нзп. Руската 
ла, днр. Юрлов; 2. Че... 
смесен хор (Дворжак). 
па Чехословашкото рад; лн: г "------------- - ”
(Вйе: 
ехото 
ски
18.30 В света на Тодор 
тор Г. Цанков 
19.00 Рецитал на 
ка Чзрънчиева — 
1. Три малки ппесп ( 
кален момент в ла бем< 
6 из опус 94 (Шубсрт); 
цо п ре миньор № 5 пз 
мап); 4. Капрично пъп фа

113 клавирния цтгъл 
(Грин аЧс : 5‘ трхг лирични I

19.30 Записи от прегледа Нова бъл. 
гарска музика ’80
фей“ ,,мФ°Рмацнонен бюлетин „Ор-

21ЛО Камсрпц ЗАПИСИ

Клаудио Арау с Лондонската филх., 
дир. Инбал; 2. Славянски марш (Чай 
конски), изп. СО на Римската филх., 
дир. Фреча
13^5 „Шегата настрана“ — фейлетон
13.30 Забавни песни от български 
композитори
14.00 „Поздрави н песни“
14.30 Старобългарски страници: „Меж

10.00 Български < 
шаблон“ — беседа 
Брезинсии
10.15 Цикъл „СоцИ! 
ните общности“: .Акт] 
иа съвременното сег 
да ст. н. с. Чавдар 
10^30 Страници из 
зина: „Поемата-канта! 
на епопея® от пр< 
11.00 Курс по нс 
урок
11.15 Литература: ' 
тата  поетичее»" 
Йоан Даоидкос, 
Найлон и Валери 
11.30 Курс по 
урок 
1145 География: 
полуостров“ — 061 
доцент Мартин Гл» 
Повторение от

1РЕДАВАНЕ ЗД

(ЗЛО Софийска хроника
13.20 „Пред пърлил конгрес на на
родната просвета“ — представяме 
опита на изтъкнати учители
13.50 В услуга на гражданите

Икономическа 
на трудовия " 
т“~твуване > 
организация 

>т проф. Ташо 
Българско 
„Български нар< 

в семейното 
) чедо 
Станев 

•азназваме за таузииата:
I виждаме музиката н 
живописта“; „Могъщи 
нз книгата на съвет» 

>мпознтор Дмитрий Каб; 
'рнте стълба на музиката“ 
1.00 Руски език за всични — 177-и

История 
----- п XIX 
|м Горки 

Буличов 
*жина



18.35 Концерт

Й)

20.00 Добър вечер, дена!

градски "е;..

Занс-

сол

по грудово-

•• «п

15.30 Рекламен компас

16.00 „Мен ме
'.Ш

16.20 Танци на

<6.40 Музикален Ъогоама „ЗНАНИЕ"коментар

16.50 Танцови рн I ?,’ и

23.00 Вести

на Лудвиг

Мартине

предаване за на
Слажполунощ“

пес-

За

ОО

пиеси

.;о?

.ИЗКУСТВО

Ю5 Концерт на АПП С1К
РЕО

ЗА

н

от

сед езни поз

бюлетин

ра‘дносписанне

,Аз и моят труд“
11.05 Популмрии творби: I.

пои

Нино

Софийския

и 
и 

тлл. 
елек

| документи! 
поздрав

18.00 „Магистрали“ — пр 
воините от Министерство 
спорта

17.30 „Чуден свят" 
пионерите

Карно
съпр.

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

22.30 Осведомителен бюлетин 
22.-10 Дмитр.чй Шсстаковнч - 
рея сборник „Тапия па -.уклзг-,“, 
II. Ссребряков

20.10 Български 
долни

- И31 
за I

(Лойолн),
Подпрат-

X 
а. 
< 
>а 
О. 
сс 
ш 
е

18.15 За&азяи ос'кс; -рокк
18.30 ИовНня

17.45 „Ехо О1б.:изо и далеч“ - 
па па депа от различни страни

21.00 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ- 
седнично раднопзда-пге

«

Е о
д

X 
о.

а. 
са 
ш 
е
а>

Де 1 ска 
па 

Ив.

-И;
>гей 
еваЕ ш 

Е

ЬХрисшо
БотгВя

юрчес 
4И —
>зраж
1СТ0О-

стаие 
листи.
ЙЧ искат|
.Полов

п Г| 
»Орфеа«!

сновете“ 
) Мария

„Спсц1 
електр 

— 0,

18.05
— Сере 
Костаке!

1ер
I испански езнм 

урок 
14.00

1»р С Т84>| 
писател 

книгата .Лека

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН

.ХЪШОВЕ- 
спектокъла на 

театър 
Кръстьо

9.00 „АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ“ - 
мнчно раднонзданна 
10.00 Забавна музика 
уп 10 .Светулка“ —

предаване за 
т на тран-

20.45 Пиеси ог български -о 
ри

-л Ссн
Петър 

на 
поето

■■уР Л-риитна работа!
■ Дела и 

музикален I

зкпо беше ю- 
Клуб на почи

{.25 Нашият
Новини

концерт
,. - с обратен адрес

»5п Ь™гаРс:и народни песни и хора 
«.хи „Нашата земи хубава“ град музика, изп 

нолов

13ЛО Веч»] 
гарския ь. 
— из 
мама"

[уликата през и« 
Прокофисв. Автор

:ечно радмаспи 
българска ли

..Но 

ма XVI

?0.10 „Светулка* 
за деца
10.30 Новини

операт, 
от Офен

19.30 Цикъл „Клавирните сонати 
Лудвиг вай Бстховен“. Аптор и 
лети нроф. Лили Атанасова

харна Влр ” 
пшшо Ви,*,. 
ЗАПИС 
18.00 Вести

_ .> изп со
държ. филх., дир. 

Дипертнменто за струнен 
(II. Стоянов), изп. Габров

____ . — .... А 1ТТ-ХД -1/-.Т1

„Клавирните 
Бстховен“.

22.10 С| 
мпжор 
изп. Да: 
стието ла 
22ЛЗ Веч, 
аашната I 
— из повелата

16.65
16.25 _ 
РЕОЗАПИСИ: 
оркестър 
Бехар с пгг' 
2. Конце; 
кестър 1 
квартет . 
сън
17.10 .ВЪЛНА* — ивС1 
санле за съвременна 
тература
17.50 Елегия

падне:
иолнна

19.00 Идеологически спектър

Програма „ЗНАНИЕ" 
английски езим 

37-и урок 
френски 
УР°к 
Проф. 

тон анализ“ 
>генезис и 1” 

племена**

Благовест 
н Лстъ] 

култура

симфония (Д. Тъпков), 
Бургаската ” — 
Вулле; 2
ският1 камерен орк., дир. Ст. Ангелов 
1130 „Малко познати имена — родо 
любим“ — разказваме за Димитър 
Паннчков — възрождеккн просвети

(I 40 Пеят прочути български хорове 
—’ коинерт иа Софийския камерен

(Пулеик), изп. 11 валд 
:лав Григоров, съпр. за 

Стоянова — СТЕРЕО

»рчестоото 
Аидраил 

кош ми

7.55 За вашето здраве: „Домашна 
аптечка* - беседа от Донка Шума 
нова
8.00 Български народни лесни и хора 
8.20 Социалистически глобус: За пол 
скнте театри разказва Славчо Давя 
Йо „За ваше улеснение“ — съобще 
ния и търговски вести

па БР

пт прог- 
|рфните 
лекцип 

сапов
15.00 часа

«Л 1ЧГ» щ р .
*. имп. со- 
|..т н* Поол 
дир, н.

6.00 Новини
6.05 Български народни хора — изп. 
нз гайда Костадин Варнмезоа
6.1 о Забавни ритми
8.20 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Утринен концерт
7.09 Забавни оркестрови пиеси
7.15 Българин — дела п документи!
7.25 Нашпят музикален поздрав
7.30 Новини
7.35 Оркестрои! фрагменти из опери: 

Зд.г»пленне аъм <хз. „Приказка за
дар Салтан“ (Рпмски—Корсаков), 
изп. ДСО на СССР, дир. Светланов; 
2. Полонеза зз оп. „Борнс Годунов*4 
<?4усоргски), йзп. хорът на НАТОБ 
— София, п орк. па Концертното дру 
жество прп Парижката кехнеервато- 
аия, дир. Клюитанс; 3. Валс из оп. 
.'.Графинята“ (Мошопгко), изп. СО на 
Бядгошкото радио, дир. Рьозлер; 4. 
Прелюд към II д, на оп. „Маскарад“ 
(Нилсеи), изп. Датският радиоорк.. 
дяр. Иенсен
7.55 За вашето здраве:

20.45 ЯС песеа в сърцата ай“ — хон 
церт
21.00 „СЪБОТА ВЕЧЕР - ОТ
ЛА В ЗАЛА“
22.00 Литературна антология
22.15 Танцова стъпки
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Вечерен концерт

Унгарска рап 
пиано Дьорд

24-и

народи?/*

16.30 Осведоми телец бюлетин

10.35 С музиката идва и настроение 
то 
10.50

13.10 „Енслибрис - 
ва?“ ■— разказваме 
тагепите на екслибрнса 
13.50 Културен справочник

22.50 „ПЕТЪК - ПАЗАРЕН ДЕН" 
— хуморпстп«гао-сатнркчна програма 
23.20 Джакомо Пучини — трето ц 
четвърто действие на оп ..Мапоп 
Леско“, нлп. Марио Порнело, Марио 
цел Монако, Реката Тсбалдн и 1руги 
е хора и орк. на Римската пг:*."’ 
мия „Сайта Чсчнлия“. чир Пра ■ I

Ю.ОО Иноно.-лнка: „Специализация 
коопериране на електрониката 
електротехниката“ — беседа от 
министъра иа електрониката и 
тротехнгката Асен Стаменов 
10.15 Върхопс: „Георги Сава 
ни- — пъроо предаване. Авт 
Атанас ПеГ 
10.20 Н, 
Ката 
худоч: 
класи* 
ЛОЦ. 
11.00 
ра: 
лп«

I трупен квинтет п си бемол 
(Моцорт) — СТЕРЕОЗАПИС, 

1тски струнен квартет с уча-
1 Серге Колет — споял 
1ер с творчеството 
писателка Маргнта 

.Три дор“—-•

напреднали — 
'зея ка Леп Нимо- 
Хамовнлки 

шарени страници: 
житийнип жанр 

та литература

■I Райове 
«тор доц.

зропейс-
:ми и 

на нео

на акорде

език за

«театър:
Запис на 

линя академичен 
Вазов“. режисьор

15.00 I 
нравяи __

Ссргсй Прокофков - Дс1ска
ПЯЗНО .г1Юбо-«»р Дн

17.40 „Голямото междучасие” 
даване за децата
18.20 Български народни хора - и» 
аълпява духов оркестър
18.30 Новини
18-35 Минути за джаз
19.00 Студио „Събота“: „ИЗКУСТВО 
ТО И МИРЪТ“ — Лиляна Ннколо 
ва представя голямото изкуство на 
съветските хора от Ленинград и Мое 
ква
19.40 Бранденбургскн концерт № Ь в 
сн бемол мажор от Похан Себасгиан 
Бах, нзп. Ленинградският камерен оз 
кестър, дир. Л. Гозман
20.00 Добър вечер, деца!
20.10 Българска народна музика —- 
изпълняват любими певци и свирачи

примирие: и „Фабри
, -------ОТ

доц. I еорги Димитров
14.30 „Повест за съветския човек"

Забавна ъгузнка
Радиокоисултация

въпроси

| Литературна антология
> Симфонични . творби — СТЕ- 
ЗАПИСИ: 1. Концерт за пиано Ж

1 (Еартолди), нзп. Езди 
1Р с ОСО на ВР, дир. Др. Ненов; 

грт за струнен квартет и ор 
в ла миньор (ИТпор), иап. 
.ДорнЗуш’ със СО, дир. Днн

хор „Любомир Пнпков", дир. В. Ар 
наудов
12.00 Обявяване на програмата
12.03 Българска народна музика „За 
вило сей вито хоро“: 1. Весело хоро
— изп. на акордеон Йордан Драга
нов; 2. Завило се вито хоро — изп. 
Вълкана Стоянова; 3. Геневска ръче 
вица — изп. яа цнгулия Иван Бой 
чев; 4. Вито сей хоро извило — псе 
Стоян Ненкол; 5. Събра се хоро сред, 
село — изп. Димка Владимирова; 6. 
Брацигозско хоро — нзп. Борис Хри 
стев на зкордеон и Игнат Кукоа на 
тамбура; 7. Извило се е хоро хубаво
— нзп. Надка Прнбозова; 8. Орке 
стърът при АНП на БР ще изпълни 
Иовипо хоро и Пандзлашката
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Откъси из оперет. „Белияткоя“ 
(Бенацки), нзп. солисти с хора и 
орк. на Берлинското радио, дир. Мн 
халски
13.00 „Пражки срещи" — хуморнстач 
на програма на радиостанциите — 
членки на ОИРТ
14.00 „Любимият актьор от вашия те 
атър — театъра на Народната ар 
мия“
14.20 Фрагменти из балета „Бахчиса 
райски фонтан“ (Асафиев), нзп. орк. 
на Болшон театър, дир. Жюрайтис 
15.00 Драматична миниатюра: „Голя 
мата игра“ — радиодраматнзация по 
разказа па Михаил Москвин
15.30 „Осем песни в студиото“ — за 
бавна програма на страните-членки 
ма ОИРТ
16.00 Рекламен компас
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Концерт на Благовеста 
батлова—Добрева — сопран, 
СО на БР, дир. Ив. Маринов: 1. Две 
арии из опери на Римски Корсаков: 
арии на Царевия — лебед из II д. на 
оп. „Приказка за цар Салтан“; ария 
на Снежанка из IV д. на едноименна 
та опера; 2. Сцена на Татяна с пис
мото из II к. на оп. „Евгений Оие- 
гин“ (ЧайковСки)
17.00 „Смях лозе пази“ — забавна 
програма на селска тематика
17.20 Български народни песни — из 
пълненле на Борис Машалов
17.37 Преглед ма програмата

22.00 Забавгга музика.

17.25 Творци и филми — ^Кан Габео. 
Автор Иван Столновпч

17.45 Из музикалния фолклор на ма
I родите

10.00 Вести

на сло
Фигули 

•рести коня*

6.00 Новини
пи ^?Ра* изпълнява он Борис Стоянов
6.15 Забавни
6.20 Преглед
6.30 Новини
6.35 Утринен ]

ритми 
на програмата

18.35 Концерт ка Дгррул -л.аяскпя 
АНПТ — Толбухин. Главег, уулол.^ 
стаен ръководител Петър» Кпуч-оя

13.25 „Шегата
13.30 Аитоиин г
ска рапсодия №’ 2
изп. СО на Чехх>елсз2Еп<озо 
Дир. Клима
13.45 Фронт без е'*--”------  ■
ка за^ фалшнфикати“ -- бесела

19^0 Радио- 
Иван Вазов. 
Нациопал] 

Иван Е 
Мирски

21.00 Информационен 
„Орфей** 
21.10 Радиопостановка ма 
„Рицарят — синята брада“ 
бах 
22.34

17.00 Из опера па Г1нс1ро Л1аска*»ц; 
I Фрагменти из оп. „Приятелят! 
Фрнтц“, изп. Мнрела Фрейм, Луча 
но Павароти, Луиджи Понтнджа, Бс 
нато дп Белла и Випченцо Сардине 
ро с орк. на Кот.нт Гардъи, дир. Га 
вацепн; 2. Сцена и дует на Сантуца 
и Турвду из ап. „Селска чест" нзп. 
Фноренца Косото п Карло Бергонпп 
с орк. из Миланската Скала, дир. 
Караяв. В ролята на Лола — Алрна 
па Мартине

юта Стойка Миланова 
на БР под днригент- 

Стефаноа ще пзпъл 
и ОрКССТЬр 

ьор опус 63 от Сер 
— СТЕРЕОЗАПИС

?^деот ^,!М!'ТЬ? Нанков; 5. Залю 
Оила е Тулора — и3|1. Кера Ранчева; 
П^Нр0Хоро ~ нзп- на «вал 
пм п ре°Ргис°: 7- Хубава Депо. Де п Бре ле са е. ЧУЛО н ВИДЯЛО —

> зп. Димитриика Стоилова; 8. Благо 
овско хоро  ИЗЛ на цигулка Иван 
Бойчев
12.30 Осведомителен бюлетин
!ч’пп а2 Те(5е пеем* партийо любима 
13.00 За ведро небе, за чиста земя: 
Експедиция ..Марица"
13.15 Музика от Александър
"^спз Филма „31-и юпи“

*?оп ’’дШсгата настрана" - Фейлетон 
1*1-30 Аитоиин Дпоржак - 'Слазяп- 

№ 2 в сол миньор,
радио,

18ЛО Родно и Шчедрмн — Пъраа сем 
Фония в ми бемол мнпьор — СТЕ 
РЕОЗАПНС, нзп. СО на московската 
държ. фнлх., дир. Аиосов

10.00 Курс по 
повторение на 0; 
10.18 Курс по < 
торение на 67-и
10.30 Трибуна: 
дов: Иитероа) 
Юхас: 
прабъ) 
рсни< 
10.45 
СОДИП 
Цифр; 
11.00 
'УГ.15 Хуманизъм, 
иа личност: Леонардо да 
оръх  епохата на зряло* 
дане“. Автор съветският 
вед Борис Випе’
11.30 Курс по » 
торен^е на 23-и 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

ма у в 
Шотьо 
обещЕ

Камерен концерт: 1. 
квартет № 3 (Конст. Нлнес 
струнен квартет при СДФ; 
тър Тъпков — Снмфоииета 
та, обой, кларнет, валдхорна и < 
гот, изп. духов квинтет в състав: 
Христо Владовскп — флейта. Дете 
лни Вучков — обой. Атанас Колев 
кларнет. Георги ”---------
ял. н Добре 
23.00 Вести 
23.05 Джазов концерт 
24.00 „Стихове и полунощ” 
лай Некраспв 

00.05 Ойгсн Д*Албер - второ 
на оп. Н долниата“, им 
хорът и ориегтър’1, 
'а м» родна опора,

16.05 Нантатно-оратормалнм творби 
от ' български композитори: 1. Алек 
сандър Текелиев — .Реквием 1923 
година“, изп. хорът при АП и СО 
на БР, дир. Ал. Владигеров — СТЕ’ 
РЕОЗАПНС; 2. Александър Райчен 
— оратория .Дружба“, изп. БХК „Све 
тослав Обретенов“ и СО на БР. Со 
листи Димитър Узунов и Алексей 
Милковски. дир. В. Стефанов

10.50 Цигулари, 
заедно със СО . 
ствспго на Васил 
нн Концерт за цигулка 
7$ 2 и сол миньор - 
гей Прокофнев -

19Л7 Максим Березовсни — Концерт 
за клавесин, цягуяиа, виодончело, 
флейта и обой в сол миньор, изп. 
Александър Соболев, Игор Попков, 
Борис Мяшкин, Александър Поплав 
ски н Анатоля Корчагин — СТЕРЕО 
ЗАПИС

23.05 С музиката на Лудвиг вдн 
Бетховен — СТЕРЕ03А1ШСИ: 1. Кои 
церт па пиано и оркестър № 2 ж 
си бемол мажор, изп. Красимир Га 
теп с ОСО па БР. дир. К. Големи- 
нов; 2. Симфония X, 1 в до мажор, 
изп. Западноберлпнската филх.. дир. 
Карали 

24.00 „Стихоае и 
Хр. Караславов

00.05 Съвременна музика — СТЕРЕО 
ЗАПИСИ: 1. Сюита за флейта, обой, 
пиано, цигулка и виолончело (Лидл), 
изп. .Музика да камера“ — Прага; 
2. Струнен квартет № 1 (Дворжак 
Тнбите), изп. Австралийски струнен 
ккартет; 3. Музика виза 
ижг. камерен ансамбъл 
чия“ дир. Д. Манолов

измъчва крас«)аг«"
19.31 Преглед Нова българска му. 
ка ’30 — директно стерео предава] 
от зала .България“

Около 21.40 Информационен дневник 
„Орфей“

> иа  
гата Асен 
•хопс: „Гсс 
-Зво пред; 
]Йче«

1сторил на западноес; 
музика: ..Игор Стравинс: 

ксствсните тенденции 
:нцизма“ — II предапаме.

Ипан Хлебароа
) Руски език за 

разказваме за муг* 
лаевич Толстой п 
11.15 Старобъл! 
дн моменти п 
старобъл-арси -п 
□ек“ 
11.30 Курс по немски 
преднлли — 45-я урок 
11.45 Физиката и техническия 
рее: «Приложение на амор 
твърдч тела в техниката“ 
от н. ф. и. Димитър Пушк; 
Постороние от 14.00 до 1

ПРЕДАВАНЕ ЗА СТОЛИЦАТА

13.10 Софийска хроника 
13.20 Улица „Христо Михлйлов'- 
иа този ден през 1044 г. на софий
ските улици пада убит Христо Михай 
л^п — радиокомпозмци» 
13 50 Натчата снскупаип

7.30
7.35 Смесел
3..00 Писмо .. — „ - --г“*’-'* «Арче

Ьългарски народни р*'-»*— • 
„Нсщдуа земя хубава“

Русе
8.40 Популярни пиеси: I. ув. към оп. 
ПГП1НаТгта10ЛИЦа“гт (Росияи), ИЗП. 
ОСО на оР, дир. Др. Ненов; 2. Бря 
А^н^на полонеза за пиано м оркестър

Вебер—Лист), пзл. Пкетро Шпада 
.? саь!бергск1пг еммфозмци, днр. Фи- 
стулари; 3. Интермецо нз оп. „Сел
ска чест (Маскани), изп. Запално- 
берлниската филк., дир. Караян 
9Л0 „За ваше улеснение“ — съобще 
ния и търговски вести
3.30 Радиостанция „Младост“
19.30 Новтп]
10.35 Музикална лронкка
11.00 С ПУЛСА НА СЕДМАТА!
11.19 Забавна музика от български 
ломпозигорн
П.30 ОТЕЧЕСТВОТО - ОБРАЗНИ 
СЪБИТИЯ: „Фронтови делници“ — 
радиокомпозицня
11.40 Арии нз аперр изпълнява Снл 
1ЯЯ Шаш: I. Две ария, съпр. СО на 
Унгарското радио, дар. Лукач: зрял 
на Леонора из VII к. ла оп. „Тру 
<>адур‘* (Верди); арня яа Джоконда 
из VI д. яа едноименната одера от 
Понкиелп; 2. Ария на Лнза из 
VI к. на оп. „Дака Пика“ ( Чан- 
иовскн), с'ьпр. СО на Московската 
?ърж. филх., днр. Снмонов
12.00 Българеещ народна музика  
изпълняват млади певци я свирачи: 
! Дамянко, иушкун момне ле я Иг
рала Джора п пяла — изп. Милка 
Андреева; 2. Горнодиканска копапнца 
— изп. на тамбура Петър Цамбоз; 3. 
Ки?уп зелена, кравена и Дай ми. май

концерт

7.15 България —

Струнен 
юв). изп. 
7; 2. Дими 

за флей 
фа 

,’яа?!Т П
----------пт — флейта. Де:
“ - обой. Атанас Кол__
?орги Парцоп — валдхор 
’омир Лефтсров — фагот

₽ ■ Г, ■

: ₽Етно!
«лгарсните

1е
Ференц Лист 

I Кг 9, изп. на 
>а

Руски език за деца — 

общество, тосВинч» >то Въ: изну<
)ОНЗ|



»ОрфеВ«

10 Ма

20.00 Танцови стъпки12.30 Осведомителен , бюлетин
ОСВЕДОМИТЕ

12.45 Забавна музика

13.00 Идеологически спектър 20.45 Из хоровата романтика: 1. Две

18.00 Вести

■ 6.15 Забавна музика

6.20 Преглед па програмата

6.30 Новини

16.00 Осведомителен бюлетин

7.15 България — дела и документи!

7.30 Новини

7.35 Утринен концерт

8.00 Политически камертон ген

бюлетин

17.45 Забавна музика

10.00 Осведомителен бюлетин
ПИСА-

10.05 Българска народна музика

до

„Наслука!"

ИЗ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМАПРОГРАМАТА ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ПОНЕДЕЛНИК 4 февруари

мгхц

м юред 
Стр<

4 февруариПОНЕДЕЛНИК

/

церт; 
творч<

пъп-

ВТОРНИН — 5 февруари

р;< 
150

7

Р; 21.30 „Ст 
— Ал. Блок

г

9 т
X

1

10.30 „ЧАКАНИ ГОСТИ“ — забавна 
програма

Р-П
^0
На средни 

кхц, Пеурич

16.10 Радпотеатър: „ГОЛЕМИЯТ ОС 
ТРОВ" — раднопиеса от Славчо Чер 
нишев

6.00 Новини
6.05 Инструментална народна музика в
— изпълнява на гайда Костадин Ва 
римезов

---------------- -]

«Христо
БотеВ «

песни от Шуберт, изп. БХК „Св.-Об
13.30 „Неделя 13“ — забавна музика " "

г
/

I

9.00 „ДЕТСКА РАДИОВЪЛНА“ 
предаване за децата

‘ на 
часа.

,на пре 
тофеното 
■ения __

Есер, 
Юнг- 

и

Г 
I

I
1
I

на 
>ризон

о.

а. 
ш 
е

I
т
3

слуша 
ЗАТОЧЕ-

22.30 
ман.

■ )

>

I
I

I
. ?

1

X

II 
!

I

и 
на 
Из

9.05
9.30 
бе
та;
по

Д •

<(

— 10 февруари 
*жада за струнен 
кор (Дворжаю. 
[ата ------

18.40 
нзпъл- 
Антон 

(родна гру 
ьлните на

,  мама,
Димитрина Кунева; 6. 
ранила — изп. -Госпо 
Дайчово хоро — изп.

де1^, 
Чеза] 
ДРУГ1 
акадс 

ту 
пес Г

1ЩИ" 
за 

(родното

за 
Сватбарска 

г’:з"::г2 - изпълнение на 
Минчо Недялков. 2. Запра

12.00 Обявяване на програмата 
края на деня

6.35 Добро утро с песни

7.00 „Наслука!“ — хумористичен раз 
каз на ловно-рибарска тема

17.57 Преглед на програмата до 24.00 
часа

ретенов“, дир. Г. Робев: Приспивна 
песен, изп. мъжкият състав; Аве Ма 
.рия. На рояла Ерма Аспарухова—-Ши 
нева; 2. Две песни от Шуман, изп. 
орк. на Френското РТ, дир. Жоано; 
Часовниковата кула и Мисъл

17.30 „Гласове“ — Алес Адамов ич и 
Золтан Кирай

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН

СРЯДА — 6 февруари
6.15 „Приносът на личното стопанст
во за самозадоволяване на селищни, 
те системи“: 9.30 „Майстор Солнес“ 
от Ибсен — нова постановка о НАТ 
„Ие ' - - —

19.45 „АКАДЕМИЯ КОМИКА“ 
хумористично предаване

на 
иепн.

>ра 
.Саг

X . «.ИМ 

автор ‘ 
„Канят 

за
М 
8.

пиеси: 1. Кан 
на 
на 

Соло 
(а Шпит 
цигулка 
иус; 4. 

изп.

на 
<алов и 
21.00 „Х<

(а;
1К": 
гарсни

(и записи
22.05 М’

час без 
разкази 

[икок

Свири
<“ а състав:
,Анатолий
гдър Соболев — 1
[ШКИН — ВИОЛОНЧ1 
Поплавски -

ЙЙ
~ ~

"й й®

гичен концерт — нови
1. Стефан Икономов 
пиано и оркестър; 2.
— Симфония Л& 1

Информационен

20.10 Симфон! 
стереозаписи: 
— Концерт за 
Лазар Николов 
21.00 
„Орфей"

21.10 Инструмент*... 
табиле и престо (1 
флейта Лидия Оша 
пиано Лиляна С.\.. 
за арфа (Людова), 
церова: 3. Каденца 
(Салннен), изп. Ания 
Нина в синята утрин 
Георги Йоцов — обой

21.30 „Половин 
драматизирани 
Георг Тис и Ли

22.00 Избрани 
гарски компоизтор:.

„Поезия и музика“ — УолтУит 
Автор Христо Банковски

23.00 Вести

15.30 Лудвиг вап Бетховен — Снмфо 
ния в до мажор „Йсиска“, изп. СО 
на Съветското РТ, дир. Вартанян

19.30 Инструментални пиеси: I. Само 
дивски танц (П. Пнпков), изп. па пи 
ано Джони Петрова; 2. Скерцо (П. 
Хаджиев), изп. на обой Георги По 
цов, съпр. на пиано Рипа Ранджеьа;/’ 
3 Българска рапсодия „Вардар“ (П.

,На театър 
:звянка и 

Величков.

Оркестрови творби; 
народна музика — 
Добрина Шангова,

Видинската нар''" 
юризонт“ на вълк.

пиано в 
кстаз“ от 
Наталия

■

М'

вил Георги сватба голяма — изп. Рус 
ка Недялкова; 3. Мари Гълъбо — 
изп. Мария Томова и Илия Аргиров 
е вокален квартет; 4. Пайдушко хоро 
— изп. на тамбура Румен Сираков; 
5. Яжте и пийте — изп. Веселин 
Джигов; 6. Прочу се Найлон хуба 
пеп — изп. Павлина Горчева; 
Странджански мелодии — изп.

„Голяма года станала“: 1. Изворско 
хоро — изп. Садогски народен орке 
стър; 2. Димка а градинка — изп. 
Веселин Савов; 3. Голяма года ста 
нала —изп. Соня Кънчева; 4. Го
дежарска ръченица — изп. на акор 
деон Стоян Дечев; 5. Имала 
имала — изп. 
Рано е Радка 
днн Колев; 7. 
срк.

17.00 „ОСЕМ ПЕСНИ В СТУДИО
ТО“ — забавна програма на страни 
те-членки на ОИРТ

•ДЛ ни
(Енеску), изп. 

Ошавкова, съпр. 
Стефанова; 2.

изп. Магдг ’ 
за соло 1

Игнациус 
(Баро).

12.04 Българска народна музика 
празничната трапеза: 1. 
песен и ръченица — 
гьдуларя

увертюрн; 
обеда (осен 
Българ)— 
твойто 
концерт 
тията и 
стоо, 15. — — ... , V «
РЯТА; 18.40 Изп. на Ел< 
копа и оркестър при ‘ 
19.05 Пъстри забавни 
ден без петък и неделя), 
ници из творчеството на 
те; 21.05 Джазов концер1 
ни на седмицата

|ена 
- -----------лон- 
“узикална 

творчество- 
03.02 Изво- 

орксстро- 
концерт;

. <а — 
(тропа, Сто 
Столн Ве- 
страна в 

(адени по 
творби; 

Фолклорни 
албум — 

майсто-

хорови творби от бъл 
•"-ори — СТЕРЕО

16.05 Златни записи: Николай
<6415Л СТЕРЕОЕСТРАД А
17.00 Сцена „Орфей“: ,1и
прел Възраждането" — .Не: 
Светослав“ от Константни I 
Автор Надежда Тихова 
17.50 Поема за цигулка и 1-------

. бемол мажор опус 21 „Екста: 
!аи, изп. Игор Ойстрах и 
рцалова — СТЕРЕОЗАПИС

Владигеров), изп на, цшулка Мария 
Шейтапова, съгьр. на пиано Люба 
Енчева

ла 
Изаи, изп. 
Зсрцалова

8.05 Радиотеатър за младия
тел: „ГЛОЖЕНСКИЯТ ”
НИК“ — раднопиеса от Иван Коджа 
христов

алиби“ — 
от Ардов.

18.00 „ПИСНАЛА ГАЙДА, 
НА“ — фолклорно предаване, I част 
19.00 Из опери на Вебер, Николай н 
Флотов: I. Два фрагмента*' из- опери 
на Вебер: ув. към оп. „Еврианта“, 
изп. Западноберлинската филх., дир. 
Караян: ария на Абу Хасан из едно 
именната опера, изп. Петер Шрайер 
с Дрездепския държ. орк., дир. Рьо 
гнер; 2. Терцентино из III д. на оп. 
„Веселите уинлзорки“ (Николай), 
изп. Хайнрих Пфланцл, 10та Вулпи 
ус и Сона Червена с Берлински 
държ. орк., дир. Льовлайн; 3. Из оп. 
„Марта“(Флотов): Квинтет из III д.. 
нзп. Урсула Рихтср, Хсрмин Есер, 
Гертруд Преннлов, Манфред 
вирд и Херберт Рьослер с хора 
орк. на Берлинското радио; финал 
на IV д.. нзп Тсреза Щрих Рандал, 
Хилпе Рьосел — Майдан, Валдемар 
Кмент и Валтер Бери с хора на Ви 
енската държ. опера и Виенски СО 
дир. Залмхофер

19.00 Драматизиран роман:Ч .Живот 
на грешната земя“ по едноименната 
повест на Анатолий Иванов. Автор 
Лиза Матева

(огноза; 
лице, 

заек от 
— приказка 
„30 год. дип- 

ьлгарня — 
:ч“ — за 

думата 
спорт- 
Плов- 

на хи. 
от полския хумо 
16.03 РАЗГОВОР 

(атоструй“ “ 
за Естимий от 

1Н; 22.05 Пулсир.
3 февруари 

>щаващ коментар за седми
цата по материалите за личното сто
панство. Отговори на поставени 
роси; 6.50 „Ричковата точност“ 
приказна от Кузман Кръстев;
— 10.30 „От петък в събота“;

----------------нашлИцата« _ 
Лилия Константино! 

ли хандбалът 
»ра, пътища, автомо 
ето“ — разказ от 
.05 В света на ки-

23.05 Ариго Бойто — второ н трето 
действие на оп. „Мефистофел“, нзп.

1ре Слепи, Рената Тибалди и 
'И с хора и орк. на Римската 

щемня .Санта Чечилня". дир. Со 
|шн — СТЕРЕОЗАПИС
и0 „Стихове в полунощ“ — Иоха- 
; Вехер

00.05 Со(
ПИСИ:
маж< 
ров;
виолонч
дев и 1

7.
, .  на

акордеон Петко Дачев; 8. Криво са 
довско хоро — изп. на кларнет Пет 
кс Радев

(задоволяване на
системи“: 9.30 „Майстор Солнес“ 
Ибсен — нопа постановка в НАТ 

„Нван Вазов“; 11.30 „Резултати от 
кооперирането между СССР и Чехо

словакия“; 13.30 „Инициативите

знатен концерт — СТЕРЕОЗА
1. Соната за пиано № 1 в до 

:ор (Вебер), нзп Николай Пет^- 
: 2. Дуо соната за цигулка и 

чело (Равел). нзп. Георги Ба 
Венцеслав Николов

15.00 „Военна поща“ — музикално- 
публицистично предаване за бойците 
и командирите от БНА

„Не подценявайте 
сода от др. 7... .... 
13.30 Ще тръгне 
нов път7; 14.05 Хор 
били; 16.30 „Петето“ — разказ 
Петър Стъпов; 21.05 В света > 
ното; 22.05 Събота — 150 
НЕДЕЛЯ — 10 февруари
7.15 Борбата на НРБ в защита на съ 
ветения мир. Декларация за защита 
на мира, приета от Народното събра
ние“; 8.00 Стихове От Ненчо Савов; 
10.00 — Неделя 150; 14.00 Пътни
бележки от съседна Турция; 14.30 
„Опън народ“ — фейлетон; 16.30 Кан 
„Лари Фари Шмекелари“ стана гла
вен точилар на ножици; 19.30 Хора 
и факти на съветски адрес: „Популл 
ризиране на научните открития в 
СССР; 21.30 „Сънувам синята си дре 

иа ха“ — Ал. Блок

ПЕТЪК — 8 февруари
01.02 С му: 
Фолклорен музикален 
Из музикалната 
Песни от съветс! 
9.05 Българска 
песни и хора 
Фолклорни цветя 
на; 14.33 Малък 
ката Лиляна Бг*- 
Пловдивската държ. фил: 
лан Райчсв; 16.00 РАЗГО1 
21.05 Песни от българ! 
тори; 22.05 Пулсиращи

СЪБОТА — 9 февруари
01.33 Популярни творби от Лудвкг 
оан Бстховен; 02.02 Шлагери от вче
ра; 03.02 Оркестрови пиеси; 04.33 
Чужди певци изпълняват песни от 
наши композитори; 5.33 Войнишки 
пеенн и маршово; 9.00 „От петък в 
събота“ — продължение на 
ния разговор с вас; 10.30 1 
арин из операта „Руслан > 
ла“ от Глинка; 13.33 Пеят 

«оИлй* -хор' 
песни“ — концерт 
киното; 21.35 Рус: 
22.05 СЪБОТА 150

аьлни. Плевен — >*4
, — — 747 КХЦ, София —

3  774 кхц. барна — 774 кхц, Со 
фия 4 - 
кхц,

На УКВ 
София — 
67.31 
мгхц 
мгяц 
лоградчим 
— 70.88 мгхц. Шумен 
Сливен — 71.24 мгхц

сек пр| 
те от , 
врийско 
подготов» 
тисти за 
— 17.30 
победатг ‘ 
24.00 Мъ 
ПЕТЪК 
6.15 Аг| 
6.50 
който 
злати 
от К; 
лов 
Ви( 
п ра^......, 
„алтерн; 
но-турн( 
дивени окр* 
мията“ — < 
-------  Януг-

НЕДЕЛЯ -
01.32 Серенада за струнен ог.ксстъо

поп «ощо познато!
П^? Й^Л^^и^оо^н0^,2^0»3

. дуроеа, 22.00 Вечерна естрада

00.33 Джазов концерт; 01.02 Из твор 
честното на българските композито
ри; 01.30 Пиеси за китара; 5.05 Му
зика за ранобудните (всеки ден); 
6.00 — 9.00 Информационно-музика
лен блок (всеки ден); 10.30 Оперни 

11.05 Един час музика до 
ни ден без неделя); 12.35 

>ска народна музика; 14.33 „С 
нме, с твоя глас, роди но“ — 

от песни за родината, пар- 
социалистичесното строител- 

>.30 МЕЖДУ ОБЕДА И ВЕЧЕ- 
° ~ "лена Грамати.

ДНП на БР; 
вълни (всеки 

чя); 20.05 Стра 
а романтици- 
>т; 22.05 Пое

ри; 16.05 
Българска 
нонил 
Даскг* 
па; 2. 
младостта

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари
00.07 Из репертоара на съветски ест
радни певци; 01.33 Из музикалната 
романтика; 03.30 Балетна музика из 
опери; 9.05 Българска народна му
зика; 9.35 Утринен концерт; 10.05 
Изпълнения на Мнриам Макеба м 
Пол Робсън; 10.30 Танци нз опери 
на композитори-преднласицн; 14.34 
Филмова музика; 15.30 РАДИОЛИК; 
19.05 „Ален мак": 20.05 Оркестрови 
пиеси от български композитори; 
21.35 Архивни записи в нашия музи 
кален фонд; 22.05 Музикална стъл. 
бица

-.а потъч- 
3 Избрани 
и Людми- 

съветскк 
_._.»А, ПЪТИ- 

16.35 „Растем с 
21.05 В света на 

:ки народни пеенн;

6.15 „Приносът на личното стопанст
во за самозадоволяване на селищни
те системи“; 7.15 „Иван Маньоп Пе
нев — основател на Първото рейсо
во дружество в България“; 11.30„Реал 
ният ефект от изпълнението на Поста 
новлението за усъвършенствуванс 
на системата за планиране и управ 
ление на народното стопанитво“;
15.30 МЕЖДУ ОБЕДА И ВЕЧЕРЯТА;
21.30 „България завинаги бъди“ — 
стихове от Хр. Радевски

-зиката на Сен-Санс; 01.33 
-- --------- албум; 02.30

предкласика; 04.33 
:нн0 композитори; 

народна музика — 
от Странджа; 12.35 

от съветската стрй 
концерт ма артнет- 

>арева. съпр. СО на 
ърж, филх., дир. Рус 
-------------ГОВОР С ВАС;

(СКИ композк- 
ноти

6.15 „Приносът на личното стопанст 
во за самозадоволяване на селищ
ните системи“ 7.15 „Отношенията на 
Хан Омуртаг с франките“. Документ 
от 825 година“; 11.30,.„Приложението 
на Постановлението за усъпършснст- 
□уоане на планирането о съветска- • 
та промишленост4 — II част; 13.30 
13.30 „Квартален клуб с богати тра
диции“ 21.30 „Инспекторът на кре
постта“

18.05 Свири камерният аисамбъя 
„Барок“ а състав: Игор Попкоя — 
цигулка, Анатолий Корчагин — обой, 
Александър Соболев — чембало, Во 
рис Шишкин — виолончело. и Алек 
сандър Поплавски — флейта: 1.Сим 
фоннл и до мажор (анонимен “ 
от XVIII век); 2. Музика из оп. ------
Фабий“ (Вортнянски); 3. Соната 
камерен ансамбъл (Вортнянски); 
Ларго (Перголези); 5. Симфония 
4 във фа мажор (Соркочович);
Сюита за каморсн ансамбъл по теми 
из операта „Орфей" от Глук от Фо
рд ан

На всеки кръгъл час новини: Ос
ведомителен бюлетин в 12.00 ч. и 
20.30 ч. Коментарен преглед на по
следните новини в 7.30 часа, „Све- 
тът днес“ в 18.30 ч. Говори Москва 
в 17.30 ч. (неделя в 15.30 ч.). Прег 
лой на печата в 6.30 ч.. Из програ
мите на радиото и телевизията в 
8.45 часа. Освен това:

7.00 часа

— 963 кхц, София 1 — 1161 
Видин — 1224 кхц

Смолян — 67.19
67.28 мгхц. Варна

мгхц. Кърджали — 67.40
Слънчев бряг — 67.58

Кюсчендил — 67.76 мгхц, бе
— 67.88 мгхц. оръх бо-гео

71 мгхц,

21.00 ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЛИТЕ
РАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

22.30 Осведомителен бюлетин

22.40 Неделен симфоничен концерт: 
1. Увертюра „Морски покой и шаст 
лнво плаване“ (Бартолди), изп. Виен 
ската филх., дир. Мюнхингер; 2. Кон 
церт за цигулка и оркестър № 5 (Ви 
отан), изп. Пинкас Цукерман с Лон 
донския СО, дир. Маккерас; 3. „Ри 
налдо“ — кантата за соло тенор, 
мъжки хор и оркестър по творба на 
Гьоте (Брамс), изп. хор и орк. на 
гр. Щутгард, дир. Коро. Солист 
Пьолл

ВТОРНИК — 5 февруари 
00.07 Изпълнения на наши певци 
състави; 00.30 Из творчеството 
Феликс Менделсон-Бартолдн;’ 02.02 
творчеството на Джоакино Росинн: 

03.33 Свири Скот — орган, и триото 
на Оскар Питерсън; 9.05 Българска 
народна музика; 10.05 Песни от фести 
вала „Ален мак“; 11.05 Гласове и ме
лодии. които помним; 12.35 Филмова 
музика; 13.05 Концерт на АНПТ — 
Толбухин, гл. худ. ръководител Пе
тър Крумов; 13.33 Панорама на съ
ветското музикално изкуство; 14.05 
Забавна музика; 15.11 Песенен кон
церт; 16.05 Музикални силуети — нз 
творчеството на Сергей Прокофиев; 
18.40 Българска народна музика — 
изп. на Ганчо Николов, Лалка Пав
лова и Русенска народна група; 19.33 
ИЗБЕРЕТЕ; 20.05 Оркестрови творби 
от майстори-прсдкласици; 21.05 Из
пълнения на Людмила Сенчина к Леи 
Лешченко; 21.35 Песни н танци на 
народите; 22.05 Вечерна естрада

СРЯДА — 6 февруари
00.07 Фрагменти из оп. „Продаде 
невеста“ (Сметана); 00.33 Джазов к< 
церт; 01.02 Из руската му,- 
съкровищница; 02.30 Из тво* 
то на Панчо Владигеров;
стни италиански песни в 
во изпълнение; 03.33 Хоров 
9.05 Българска народна музин; 
изпълнения на Елена Дими^“ 
пн Радев и кавалджилта 
личкоо; 10.05 Съветската 
песни: 10.30 Из опери, създ; 
Пушкинови литературни 

.11.30 ИЗБЕРЕТЕ; 13.33 
цветя; 14.05 Музикален 
из творчеството на старите

ьългарсния туристически съюз“ в 
чест на 1300 год. на българската 
държава; 21.05 „Хоризонт“ на въл
ните на младостта“
ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари
6.15 „Приносът на личното стопанст
во за самозадоволяване на селищни
те системи“; 6.50 — „Хитър Петър в 
Бургас“ — приказки от Кирил Мом
чилов; 7.15 — „Ролята на Узунджов 
сния панаир за икономическото раз
витие на България според писмото 
на Найден Геров до Стремоухов“; 
11.30 — „Грижа за трудещия се чо- 

“пи социализма“ — при миньори 
„Цвикау; 13.30 „ЦСКА „Септем- 

знаме* с активен принос в 
:ката на българските спор- 
а Олимпийските игри ; 15.30

. РАДИОЛИК; 21.30 „Слово за 
(та“ — Иля Ерснбург, 22.05 — 
Музикална стълбица 

-------' — 8 февруари 
.15 Агрометеорологичнг 
.50 „Слепецът с картс.^-..
* загуби диамантения 

•ния си акордеон“ — 
(арл Сандбърг; 9.02 „30 

юматически отношения Бъ/ 
Виетнам“; 9.30 „Родна реч 
,г)авилната употреба на 

(атива“; 13.30 „Зимните 
(етически празници в 
окръг“: 15.30 „Триумф 
- фейлетон от полск"* 

рист Януш Осснка;
С ВАС; 21.30 — „Зя; 
вално слово за Ес-1 
рий Цамблак 
СЪБОТА — 9 
6.15 Обобв*-*” 

мат _ 
Отг'

РАЗГС  
гй“ — Пох 
.." Грнго- 
»ащи ноти



11
1АДИОСТАНЦИИ

.648 кхц

СРЯДА — 6 февруари4 февруари

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК Шумен— 4 февруари ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари

1377 КХЦ

ПЕТЪК — 8 февруари

|Ст. Загора |
873 кхц

1нал1 
18

ВТОРНИК СЪБОТА 9 февруари
прог; 
събо-17,30

?72

ВТОРНИК — 5 февруари

УКВ — 68.35 мгхц

НЕДЕЛЯ 10 февруари

родния 
»ина; б.

СРЯДА — 6 февруари

УКВ 69.36 глгхц
1296 и 1377 кхц

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари

10.00

УКВ — 6836 мгхц

делни вести

ПЕТЪК — 8 февруари

Благоевград
>мен

!5*4 кхц

ПОНЕДЕЛНИК — 4 февруари

8 февруариПЕТЪК

тра
1ие;

НЕДЕЛЯ

I
ВТОРНИК - 5 февруари

<

I .
I

I

774 ихц

сти |
дра»

ПО-б' 
»авир«.

на 
(еЖ- 

шитно 
« йон

на тг»рг(
1930 Ма
19.40 Г

рлт пре 
гове о 
адрес:

ИЦИ1-
10133 I
1ЧНЙТ4

ПО 
иа 
ро) 
че»

6.00 
групи; 
на Бъл» 
зина; С 

ВЙи," 
19.15 
ден; 19.25 
19.30 Ра: 
Кръстев

»илх.,

6.01
6.1!

5.30 „В 
утринна 
слунл------
иа от 
Пгтолннме“; 
церт

.ПРЕДАВАНИЯ
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ТУРЦИ“

от Тонч< 
календо

тр;
:ен 

1НООСВ1 
_ _ Манг 
IV поред»! 

на И.

>мен>

1озн-

,.омен- 
; Нови 
— Ах 

1ОВ И 
.Бога 
чери 

полевъ- 
Доброти 
Музика

февруари 
омичесии ко- 

теми;
15.30 
16.00

*
I' .

10 февруари

6.00 — 0.00 ' 
РО; 16.00 Ч 
пас; 16.30 Д< 
лл; 17.30 Пре 
ри, оркестр» 
диригенти; 
иаз: 18.12 
18.38 Концерт 
народна тлу.тин

:н а песен: 11.30 
гьдеще“; 11.40 Из 
I Пловдивската на

6 00 Наши танцови ритми; 6.15 
Изпълнения на ДА „Пирин“; 
6.35 Забавна музика; - ~-
ганнзация, дисциплина 
15.30 Популярна муз 
трада: 15.40 Литерат 
да; 19.05 Изпъ»— 
-19.15 Клуб „Ос» 

ЧеласнЦм 
1ашито 

19.30 
.. 19.40 С„_ 
19.45 Класи*

17.00 Забавна му: 
записи; 17.30 „Ес 
■от“; 17 40 Части 
легна сюита „Ко» 
чв" (Шчедрнн); " 
рмв“; 18.10 Но» 
и оркестър № 
опус 4 (Хенд« 
ска народна 
иа слушатели

народна музика; 
на седмичната 

” Българска 
6.30 Осве; 

Радио 
Забав**’ 

гална инф_,_ 
(равни 
изаг— февруари 

ивини. Нов 
желание: 

грама; Н» 
13НИ0

5.00 Новини от 
ден без неделя); 
песни; 6.15 По ; 
пътища; Г 
си  заба» 
Забавни 
утро, другар» 
Народни пеел 
Добрннова; " 
си; 7.30 За 
питание; 7. 
15 ДО Веч— 
16.00 И; 
мен — 
16.30 3, 
тмо;
17.00 
Маши 
пред 1 
те ко] 
родна 
танцг'

15 40 Анту 
-тс-глация;

*; 19.05 
(ум; 19.15 
19.25 Ми 
Популяр 
Личност, 
" Вечо

1
< а.
& -

СРЯДА 
19Л0 
тар; 
изказ 
Слио< 
за пс 
шленостт; 
Българей. 
Народна I

'знка — моли 
:тетнка и жи- 

мз Първа Оа 
„Дончо знхрогои 
; 18.00 Клуб „По 
жцерт за орган 

_ 4 във фа слажор 
1ел); 18.40 Българ 
музика по пиегла

НЕДЕЛЯ — ю февруари 

5Л0 .КРАЯТ ИА СЕДМИЦАТА' 
"РограГа^п^^^^онна 

йзкуст?<?а1НаХ за лмт°Ратура, 

музикално предаване

»аруарн ) 
на техни

за вод „Им- 
- интервю; 

из плано- 
□сенн деи, 

[снцил;

‘Убло 
17.00

УКВ — 68.36 мгхц

11.10 За любителито на забав
ната и танцова музика; 11.30 
С микрофон из Пловдив; пло 
Потпури из оперети

ден); 15.30 „йосо 
»на програма (все 
-С^та и неделя); 

---- , _1итнр петолиние; 
_ 16.00 . „Рснесанс" — разговор 
,. около кръглата маса по пробле 

мите на редакция „Преводна 
литература0 с пловдивското нз 
дателстпо. „Христо Г. Данов“; 

. 18.10 Музикално пътешествие 
< из съветската страна; 18.30 Но 

■ИНИ (осени ден); 10.40 Кон
церт за флейта и оркестър К« 

. 2 « ре_мажор (Моцарт), нзп. 
,—« със СО на Плов 
Държ. филх., дир

11.05 От песеь 
Магистрала „Б- 
репертоара на 
родна опера

18.03 За приятелите
— лозарски на-

18.38 Синфони-
>то, Об1” 
на жени 
а Стара 
ж концерт; 17.00 

роном“; 17130 
гровинн и ма 
и енергия в 

I иа В. Тър
сена народна 

и пробле 
»ет за кул 
I; 18.10 Из 

»асо-

Свирят инстр* 
“• 6.15 Песни от 
..лгзрнл; 6.35 За» 

; 6.50 На комсомола 
15.30 Раднощафст 

»ка на съветските 
Репортаж от ; 

“0.25 От днес до 
13ГОПОР с 
— музиновед

ПОНЕДЕЛНИК - >

,5.30 Обявяване на програмата 

■..,8У^б1?о“?нтРо^,:нн5Йр^ 
, циоино-музннална програма 

(всеки ден без събота и неде 
ля); 6.30 Новини . от програма

' менти (всеки ( 
‘'ни“ — реклам! _ .. 

хи дои без съботг. 
..17*00 . Любели—— 

„Ренеса».^. — 
кръглата маса 
на редакция 

гература0 с пловдн! 
гелство. „Христо Г 

Чузикално 
ягсната ст] 
_’ени де».. 
I флейта >

2 в-ре мажор 
Невена Попова 
дивената 
Чифтинян

УКВ — 68.36 мгхц

юграмата 
‘ 1 РИТ-
1ароднн 
:н); 6.01 
»; 6.15
народно 
" "7 Но- 

(осс- 
към _ _ 

на

6.00 Хора и ръченици: 6.10 В» 
(всеки ден); 6.15 С песните 

»й Струма; 6.35 Забавна му-

> света;
» музиката
>Дни песни;
!Н концерт

СЪБОТА

февруари 
змичссни под 

предприятие“ — 
I зам. директора 

7.06 В ритъма 
7Л4 Оперетни 

> „Бригадната 
» и технологии 

>вор; 7.53 
Надзаро; 

колективно 
15.38

0.05 Забавни песни от съвет
ски композитори; 6.15 Ссдмич 
на прогноза за времето; 6.17 
Ориестровн миниатюри; 6.35 
От мелодия към мелодия; 6.45 
Осеел петък; 6.50 Народни пес 
ни; 7.10 Танцови пиеси; 7.30 
Икономически подход — пре- 
устройстао о мисленето — 
ефективност и действията; 
7.40 Естраден концерт; 15.30 
Поздравителен концерт; 16.00 
Пионерска радиовълна; 16.00 
Забавни мелодии; 10.30 Звъне
те на тел. 3-01-98; 16.35 Бъл
гарска народна музика; 17.00 
С микрофон при нашия съаро 
мениин; 17.07 Оперни фраг
менти; 18,00 Нашите иорабн

6.00 Добро утро с музика; 6.15 
Песни от родния край; 635 За 
бавна авузинл; 6.50 Дар за <бъ 
дещето; 15Л0 Родопски срещи; 
19.00 Седмицата, която си отн 
па; 19.05 За жената, дома, 
ад семейството; 19.30 Концерт 
пс писма

;сни от Тончо 
...зремм налейдо- 

Инструментални пи 
Забавни мелодии; 

...ищни системи — съ- 
> и перспективи; 6.50 
концерт; 7.00 Нашите 

— събития, планове, 
) Танцови пиеси; 7.30 

. радиовълна; 7.45 
анцерт; 15.30 Вести, 
"оти; 16.00 Проблсо 

------ ; 16.05 Бъл- 
»узика; 16.30 

16.35 Свстоо 
Прибой — 

общество; 
а от вар

на песента; 
•во, бит; 17.40 
а и пиано (Иа 

здраве“ 
1чно пре 

»арод 
соли

зина; 6.50 Училище, семейство, 
общество; 15.30 Забавна музи
кална мозайка; 15.40 Строител 
ни маршрути; 19.05 Музика на 
народите; 19.15 Младежки посо 
ни; 19.45 Дискослалом

дол 
, ле- 
7220 

---- На си- 
Мслодии и 
------ Поздра- 

Студио 
Оперст- 

Минути за 
»на музика; 
(зор; 1В.00 

18.38 На-

6.05 Забавни пе< 
Русев; 6.15 Мо; 
сноп; 6220 Инстру» 
еси; 6-35 Забав» 
6.45 Сели» 
стояние ь 
Хоров 
делници ■ 
дела; /.10 
Пионерска 
Естраден ко» . 
музика, съвети; 1( 
ми на транспорта; 
гарска народна му 
Писма от района; 
на естрада; 17.00 
изкуство, култура, 
17.15 Камерна музика от вар
ненски композитори; 18.00 Про 
мишлено земеделие; 18.15 Пес 
ни и танци на народите; 18.38 
Забавна и танцова музика

СЪБОТА — 9 февруари

СЪБОТА С ВАС“ 
програма по писма 

•атоли; 17.00 „На млад» 
1ълна“: 17.30 „Любоп 
иини*4; 18.40 Смесен

ПОНЕДЕЛНИК — 4 
в.ОО — 7.00 Инферг- 
зниална програмг 
1X00 — 13.00 Ни 
музикална 

?;$ — 202)0 Новини. Комен
тар; Шарнии; „България — мои 
гордост“; Музика Из филми; 
Ма Съветска Чувашил; Народна 
музика

ВТОРНИК — 5 февруари 
19.30 — 202)0 Новини. Ком 
тар; Музика по желание; ” 
стихове от иаши поети . 
мед Надмров, Яордаи Петке1 
ДР-; Музика по желание; „Б 
то възнаграден труд“ — оч< 
за Салим Муталлибов,-----
ден бригадир в село 
ца — Силистренско;

- по желание

11.10 Забавна музнка от бъл
гарски композитори; 11-30 ПМо 
ят град — саое дело, моя отго 
•ориосЯ“; 11.40 Пред микрофо 
и« — пловдивски изпълнители

17.00 Кръстопът 
17.30 Дом, семейстг 
Соната за цигулка 
рлев); 18.00 „Смехът о 
— хумористично-сатири* 
даване; 18.10 Българска на] 
иа музика — изпълняват с«-- - 
сти и оркестър с дир Хр. УРУ 
нов; 18.40 Съветски естрадни 
изпълнители

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари 
19230 — 20230 — Новини Конен 
тар; Ансамблови песни; Блечат 
ления от Никарагуа; Музика 
по желание; „Златин ръце“ — 
очерк за текстилната Фатме 
Ибрахимова; Забавни песни

февруари
.... г ормацнокно-му 
—-да (всеки длид 
« Информационно- 
програма (всеки

„Весел лабиринт3 — забасно-ху 
морнстично предаване; 16.20 
Свири орн. „Спенс“; 16.30 „Ж& 
ната, семейството, обществото“ 
— пробле.мите на жените от ав 
токомбината о Стара Загора; 
16.40 Популярен концерт; 17.00 
Днско:слуб „Метрг " " 
Икономията на сур 
ториали, горива ; 
пром. предприятия 
ново; 17.40 ьългар( 
музика; 18.00 „Срещи 
ми“ — Общински съвс.___
тура — Димитровград; 18.10 
съветски оперети; 18.40 Гла 
ве от естрадата

НЕДЕЛЯ — 10 февруари 
5.30 НЕДЕЛНО УТРО; 17 00 НЕ 
ДЕЛНО СТУДИО

ЧЕРНОМОРСКО УТ- 
Черноморски ном- 
Добър вечер, неде- 
1рочути компознто- 
•и, изпълнители и 

18.00 Нашият раз- 
Забавни песни; 

по желание —

СЪБОТА — 9 фз- 
19.00 — 20.30 Новин» 
тар; Музика по 
стра съботна проп 
ни; Музина по жела

ПЕТЪК — 3 февруари
19.30 — 20.30 Новини. Комен
тар; Лирични песни; „Нашият 
принос в профсъюзния мили
ард“; Инстр. музика; По необят 
ната съветска страна; Народна 
музика

6.00 Инстр.
6.10 Преглед
програма; 6.15 Българска на
родна музина; 6.30 Осведомите 
лен бюлетин на Радио София 
(всеки ден); 6.35 Забавна музи 
ка; 6.40 Актуална информация, 
съобщения и справки (всеки 
ден); 6.50 Организация, дисци
плина, сметна; 15.30 Забавна 
музикална мозайка; 1' ‘.~ 
ална културна информ;
19.00 Вести (всеки ден); 
Из нашия забавен албум; 
Ритмично, качествено; 
нути за спорт; 19.30 
ни орк. пиеси; 19.40 — 
колектив, естетика; 19.48 
рсн ритъм

НЕДЕЛЯ — 10 февруари 
19 00 — 20.30 Новини. Конен 
тар; Музика по желание; „Мина 
ио и настояще на родния ирай“ 
— очерк за района на Пеще
ра; Музина по желаиие; По 
страниците на западния печат; 
Музика по желание; Из писма 
та на изселниците; Новини; За 
бавна и танцова музика; Праг 
лед иа седмичната програма

6.00 Хоросодни ритми; 6.15 Из 
нашил фолклорен албум; 6.35 
Забавна музика; 6.50 Опит, нни 
циатнва, творчество; 152)0 В 
света на музиката — повторе
ние; 19.05 Музикален момент; 
19.15 Контролен пост на Радио 
Благоевград; 19.25 Проблеми 
...------говията и транспорта;

1алък смесен концерт; 
Нацмоналнооспобедител 

мото движение в Македония и 
Одринско — IV поредно преда 
ване по книгата на К. Пандеи

9 февруари

8.05 Музика за настроение;
6.15 Нашите кораби по света;
6.18 Популярни песни и мело- 
Дйи; 6.45 Дои, семейство, бит;
6.50 Орк. пиеси; 7.30 Туристи
чески меридиан; 7.35 Утрин
на естрада; 16.00 Музикална . 
палитра; 16.30 Сребърно звън
че; 16.35 Българска народна 
музика; 17.00 Приморски буле
вард; 17.10 Оперни увертюри;
1033 МежАУмаРОАН?. естрада;

„ ^Пирин“; 
—; 6.50 Ор 
■на, смогна; 
зинална сс 
гтурна ерл- 

>лненио на ВНС; 
------- „_^ма петилетка“ — 
П^И „Беласица“ — Петрич; 
10.25 Нашито сътрудници ми 
пишат; 19.30 Инструментални 
пиеси; 19.40 Срещи по общия 
път; 19.45 Класично о съвреме 
иеи аранжимент

ПОНСДЕЛНИК — 4 февруари 
7.00 „Техника, ремонт и резер 
□ни части в селското стопан
ство" — проверка п ОАПС и 
„Агроиашинаимпеис“ — Шу
мен; 7.15 България — д«ла и 
документи (осени ден); 7.20 
Алени маково (всеки ден без 
събота и неделя); 72)0 новини 
от района (осени ден): 7.34 Пе 
ят Дална Росс и Делхуша Гьон; 
7.45 „Край Дунава“ — среща 
със сдружени земеделци от Си 
листра; 7.50 Инструментална 
мозайка; 15.30 „Щит и меч" — 
предаване за органите на МОР 
от Разградски окръг; 15.33 Пъ
стър концерт; 18.00 Информа 
ционно-музикална програма 
„Днес“ (всеки деи без събота и 
неделя)

ВТОРНИК — 5 < 
7.00 „Новият иноно! 
ход в нашето I 
изказване на __
на МЗ в Дулоао; 7. 
на ръченицата; 7 
фрагменти; 7.45 
стопанска сметка 

«ят сини“ — разго! 
Да послушаме Джанн 
152)0 „Зачитате ли — 

мнение?“ — разговов;
»пт пвиптел магнетофонът 

СРЯДА — Б февруави 
7.00 ..1300 години със еловото 
българско“; 7.07 Добруджански 
народни мелодии; 72)4 Из ре
пертоара на самодейни хорови 
състави ет Шуменски окръг; 
7Д5 Младежки микрофон — ре 
портаж за челна младежка бря 
гада от строители в Разградс 
км окръг; 15.30 Революционен 
календар; 15.38 „По естрадните 
подиумм“ — концерт

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари 
7.00 „Политическата обстановка 
в Турция“ — коментар- 7.07 
Забавни мелодии; 7.34 -Люлка 
се люля“ — концерт; 7.45 „За 
красиви м благоустроени сели 
ща“; 15.30 „Повече, по-бързо, 
качествено“; 15.45 Клавирен ал
У"пЕТЪН — 3 февруари 

7.00 „Усилена ремонтна дей
ност“ — коментар; 7.34 Излъл 
нения на популярни естрадни 
певци; 7.45 „Осъществявано на 
инженерните проекти“ — ко
респонденции; 7.51 С уоертю- 
рито на Франц Супе; 15.30 Мла 
дежки антени

СЪБОТА — 9 февруари 
7.00 „Дисциплината — фактор 
за вмеома производителност“

(ениня; 7.06 Народ 
) Народни песни;

_ за вашето добро 
: 7.45 „Зорница“ — 
на жените-рациоиа- 
от Силистра“; 7.53 
вашето добро иа- 
|родължение; 15.30 
желание; 18.00 Кул

18.30 Музика 
>0 Музика и вв

А — 6 февруари 
202)0 Новини. Комен- 

Шаркии; „Добър старт“ — 
Фзваиия от Разград, шумен, 

зей, Кърджали и Севлиево 
юстигнати успехи  проми 
костта; Танци иа народите; 
■•*“-.иият език в иоя живот;

I музина

района (всени 
6.05 Естрадни 

..а докове, кейове, 
6.20 Класически пие- 
«вей аранжимент; 6.35 
иелодии; 6.45 Добро 
—■*пю директор; 6.50 
___ :ни — ишп. Надка 

7.10 Танцови лис- 
За естетическото въз- 
7.37 Утринна естрада; 

(ести, музина, съзетн; 
!ай-хубаоата песен оа 
концерт по желание; 

Здраве, бодрост, дълголе- 
16.35 Оперна музина; 
Петилетната и мие; 17.15 

естрадни изпълнители 
микрофона; 18.00 Наши- 

лорабн по света; 13.03 На- 
•ча музика; 18.38 Забавна и 
щопа музика

5.30. Преглед на лрогра: 
(всеки ден); 5.32 Утринни 
ии (все«и Ден); 5.45 Нар' 
песни и хора (всеки дек,. 
Музика за настроение; 
Строителството —- всенар< 
Дело; 6.20 Орн. пиеси; 6.30 
вини на пр. „Хр. Ботев“ » 
ми Ден); 6235 От мелодия 
мелодия; 6.45 Разговаряме 
обществени теми; 6.50 Изп. на 
духови оркестри; 7.00 Новини 
(всеки ден); 7.05 Нашито дел
ници — събития, планове, де
ла (всеки ден без неделя); 7.10 
Песни за родината; 7.15 Бъл
гария — Дела и документи (всс 
ни ден); 7.20 Хора и ръченици 
(всеки ден); 7.30 Хора от чел
ните редици; 7.40 Естраден кон 
церт; 8.00 Програма „Хори
зонт“ (всеки ден); 15.30 Поздра 
вителен концерт; 16.00 Младене 
ми радиочас; 17.00 Писма от 
^тнона; 17.05 Народни песни; 
...30 Говори Москва (всеки 

Ден без неделя); 18.05 Музи
кална мозанна; 18.30 Новини 
от района (всеки ден); 10.38 
Забавни песни; 10.58 Преглед 
на програмата (всеки ден)

5 февруари

17.00 Музикален спомен;
„Как се изпълнява социалната 
програма в завода за свързоч 
ни материали „Гочо Грозев“ е 
Пловдив“ — коментар; 17.40 Ма 
яън концерт на Академичния 
хор при Московския държавен 
университет „Ломоносов“, днр 
С. Попов; 18.00 Студио „Седем“; 
10Л0 Вокално-инструментални 
състави

настроение; 
„Проблеми ■ 
лизаторки 
Музика за 
строенне — п; 
Концерт по жь..„ 
турен спектър; 
лен глобус; 18.5( 
сти

I НЕДЕЛЯ — 10 февруари
■ 7.00 Народна музика; 7.20 Не 

делна естрада; 7.45 „Иамбан- 
оп; 1 на“; 18 00 Студио 218; 18.50 Не 
на делни вести

11.00 Ритъм и мелодия; 11.30 
„Направи си сам!“; 11.40 Запи 
•си от Международния фсстмоал 
на камерната музика в Плов 
див

Весели хороводнн ритми; 
___ Народна музика: 6.35 За
бавна музика; 6.50 Минути на 
дежурния редактор; 15.30 Сви
рят прочути оркестри; 15.40 Ми 
____ тт миналото; 19.06 На 

Радио Благоевград

11.10 Пеят български естрадни 
изпълнители; 11.30 „На пети
летката на ефективността и ка 
чеството — достоен финал!0; 
11ЛО Квартет № 4 опус 18 в 
До миньор (Бетховен)

СРЯДА — 6 Февруари

6.05 Музика за настроение; 
Нашите кораби по света; 6.18 
Балетна музика; 6.35 От мело
дия дък» иелодил; 6.45 Звъне
те иа тел. 3-01-96; 6.50 Симфо
нични пиеси; 7.00 Нашите 
с;ицн — събития, планове, 
ла; 7.10 Масови песни; , 
Хора и ръченици; 7.30 
мия фронт; 7.45 Меле 
ритми от брега; 15.30 
□нтелен концорт; 16.00 
„Съревнование ; 16.10 
на музика; 16.30 I 
поезия; 16.38 Забав» 
17.00 Музикален о0з 
Комсомолски маяк; 
родни песни

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари

грумонтални 
»т Югозапад 
“ 1баона му- 

:ки1 ад 
»та; 19.05 
в народи; 
днешния 

• неделя; 
Веселин

17Л0 Финал на II д. из оп „Оте 
во" (Вердн), изп. Алдо Протти, 
Марио дел Монако, Рената То 
балди, Анна Ранел с хор и оря. 
на Виенската филх., днр. Нара 
им; 17.30 Дневник на секрета 
ря на партийния комитет; 17.40 
Песни иа протеста; 18.00 До 
бър вечер, стопани!; 18.40 Пър 
■а част мз Симфония „Дантс“ 
(Лист)

ПОНЕДЕЛНИК -
5.30 Преглед на
синоптична сп; 
ро с музина. В» 
6.00 „В името на чо» 
респонденция: 6.30 
Радио София (всеки 
Бригадната органи? 
труда п АПК „Росящ 
лкесо — нореспондс» 
България — дела и / 
(всеки ден); 7.30 Нови» 
«и ден): 7.45 „Пионер, I 
топГ; 15.30 Рекламен __
моп; 17.00 „Доког.-« само : 
ми?“ — кореспонденция; 
Фолклорни ритми; 17230 
тиен живот“ — интервю; ... 
Съветска естрада; 18.00 „Тв» 
чесии минути“ —- представя» 
ви художника Йордан Маринов
— Бургас; 18.10 Фрагменти из 
оп. „Симоне Боканегра" (Вер 
ди), изп. солисти м орн. на Ста 
розагорсната народна опера, 
днр. з. а. Димитър Димитроа;
18.30 Информационен дневник 
(всеки деи); 18.40 Народна му 
зина — нови записи

ВТОРНИК — 5 фе: 
6.00 „Прн творците 
месния прогрес“ в 
пулс“ а Габрово“ - 
7.00 „Изпълнението 
вете — ритмично 
всеки час“ — нореспонд»
7.40 „От вторник до петъ!
за всичко, за всички“; 1 
Реилаиен калейдоскоп; I-----
— 19.00 „ПОЛЕТ“ — директно 
младежко предаване

СРЯДА — 6 февруари 
6.00 „В надпревара с времето0
— разказваме за челна брига 
да в мебелната ф-на „Победа“ 
във В. Търново; 7.00 „Измере
ния“ — за СК Лииотеис“ — 
Слноен; 7.46 Нашият отзив: 
Окръжна художествена нзлож 
ба — Ямбол; 15.30 Рекламен 
калейдоскоп; 17.00 „Профили"
— от СМК Бургас; 17.20 Худо
жествени песни — нзп. Дими
тър Аргнроа — баритон, съпр. ; — ..
иа пиано Юлия Ненова; 172)0 — кореспонде
Рекламен калейдоскоп; 18.00 , ни хооз; 7.20
„Становища“ — за селищната 7.35_Музика
система — Харманли; 18.10 
Българска нар. музика •— гос
тува ни Радио Благоевград;
18.40 Естрадни песни от бъл
гарски композитори

ЧЕТВЪРТЪК — 7 февруари 
6.00 Нашето интервю; 7.00 „Пе 
стнм лн енергията?“ — корес 
понденцня; 7.45 „Над какво ра 
ботите?41 — разговор с режи
сьора на Старозагорската на 
родна опера’ Георги _Петров;
15.30 Рекламен калейдоскоп; 
17.00 „Новата организация »;« 
труда и работната заплата в 
завод „Осмн март“ — Ямбол“
— кореспонденция; 17.10 На
родна музика — нзп. Донка 
Иванова и цигуларят Алексан
дър Михайлов; 17.30 Естрадна 
палитра; 18.00 Трибуна на пу 
блицнета: „За отговорността на 
твореца“ — есе; 18.10 Из репер 
тоара на камерни оркестри от 
района; 18 40 Песни от нашите 
спомени

ПЕТЪК — 8 февруари 
6.00 „За тези, които са на път“
— коментар; 7.00 „Критерият 
•— висок и реален“ — корес
понденция; 7.40 „От петък до 
вторник — за всичко, за всич 
ми“; 15.30 Тематично предаване 
за промишлени предприятия 
от Тополовград; 17.00 „Животно 
□ъдството — рентабилен отра 
съл“ — радиосъревнование; 
17.20 Музикален спентър; 17.40 
Записи от VI национален прег 
лед на оперното, оперетното и 
балетното изкуство — Стара 
Загора 79; 18.00 „Културен жи 
вот“; 18.10 Естрадни песни из 
репертоара иа Халина Франс- 
ковяк и Клод Франсоа; 18.40 
Родопски народни песни и мо 

яоасъбота - 9 с — 
6.00 Нашият иконом». . 
йентар; 7.00 На спортни
7.40 В минути на отдих; 
Рекламен калейдоскоп;

УНВ — 68.36 мгхц

11.05 „За всениго по нещо“ — 
концерт; 11.30 По оаше жела
ние!; 11.40 Ансамбли из оп. 
„Норма" (Белини), нзп. солисти 
« орн. на Миланската скала, 
дир. Серафим

4 февруари 
програмата и 

фавна. Добро ут 
(ести (осени ден); 

>пека“ — ко 
Новини от 
ден); 7.00 

»зацил на 
да“ — Сеп 
жцня; 7.15 | 
документи I 

«ни (псе 1 
бъди го I 

иалейдос ( 
на ду 

17/10 
„Пар- ни»
17.40 , Да 
*тор 1Г.

»ме то
Мо»



ЗАВЕТЪТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ОСЪЩЕСТВЕНПРОГРАМА
35-ата ГОДИШНИНА 01
В БЪЛГАРИЯ - НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЙОТО

НАШАТА АНКЕТА

1. ПОЛУЧАВА ЛИ СЛУШАТЕЛЯТ АКТУАЛ-
НА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ
ТА У НАС И В ЧУЖБИНА ОТ НОВИНИТЕ
НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“?

2. КОГА ОТВАРЯТЕ РАДИОТО С ЖЕЛАНИЕ
ДА ЧУЕТЕ НОВИНИ И КОМЕНТАРИ ПО
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ?

ПРЕДСТОИ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА

«Мъжко възпитание»
български документален филм

на

У - нея.
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ВАШИТЕ ОТГОВОРИ И МНЕНИЯ ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС: 

София — 1000 — ул. „Цар Шишман" № 30, ЗА АНКЕТАТА

Франк Лихтенекер 
постоянен 
кореспондент 
на Телевизията 
па ГДР в България
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СО Ц И А Л И СТ И Ч ЕС КАТ А РЕВ О Л Ю Ц И Я 
СЪБИТИЕ
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«ХОРИЗОНТ»

сценари-
ни раз

на фил-

диша сао- 
дишат за- 

водни

— Кое според пас беше 
най-яркото събитие за Бълга
рия през 1979 годния?

въз- 
и то- 

показвап 
спортисти.

като 
съ-

виж> 
но-

1 в
&

*

.т

развитие на 
си остава конкретната 
неин

/Ж

Ж

— Към какво ще насочите 
вниманието си като кореспон
дент през 1980 голина?

1

I

Най-забелсжптелното съби
тие през изтеклата година без 
спорно бе 35-ата годишнина 
на социалистическата револю
ция в България. При това -за 
мене като кореспондент пред
ставляваше интерес не само 
конкретното събитие. Естестве
но ние също излъчихме за на 
шите зрители информация от 
площад „Девети септември“ в 
деня на юбилея. По за мен 
очарованието па тази тема бе 
заложено в седмиците преди

Георги Стоянов
СНИМКИ: В. Крумов

111
. ' ' т|

I й 1

-л л'-.

В два последователни броя ще представим поли 
тическите информатори на програма „Хоризонт“

А за студиото трябва м такава 
подготоока. Там е топло но 

само от въпросите!!! Подготвя 
се писателят Серафим Север- 

няк

Пред нас се разстила една 
от често срещаните картини по 
спортните плувни басейни, гъв 
кавите, устремни тела на ва- 
терполистите разсичат водната 
повърхност, превръщат я в 
свой съюзник срещу играчите 
от противниковия отбор. Тела
та летят по водния терен, гмур 
кат се в неговите дълбини и 
отново изскачат над него. Но 
какво става вътре в тях, кога- 
то те излизат на повърхността. 
Тяхната поява така прилича нс 
едно мигновено, неуловимо из 
растоане от дълбочините 
вън 
то

Разговор на 
бор Андрсас

тела 
режисьорът 
малка тайна 
метафора: естествени 

органични действия на чо 
пешките фигури, освободени 
от земни комплекси и пове
дение, верни на' природата, 
кореспондират директно с 
ображенисто на 
създават образ в

братска България 
основна задача па 

пи дейност. Друг 
аспект е заложен в отра 

зяването нл миролюбивата по 
литика, която води НР Бълга 
рия в тази размирна някога 
зона иа Европа, с което допри 
нася за превръщането на Бал 
кавите в район иа траен мир 
и добросъседски отношения. За 
щото през 1980 г. с оше по- 
голяма сила се задава вълро 
сът за Мир и разведряване, от 
една страна, или за връшаче 
към студената война, което 
крие в себе си угрозата от но 
ва световна катастрофа.

Ето зашо ше държим и те 
чение нашите зрители за всич 
ки мероприятия, насочени про 
тив новите натовски планове 
за въоръжаване, и които обеди 
няват и укрепват силите па 
всички онези, които се борят 
за налагане на идеята за ра 
зоръжаване. И през 1980 г. ше 
доставяме иа нашите редакции 
репортажи, които да ги запоз 
нават с националните особено 
сти на вашата хубава страна.

посече — чрез взаимоотно
шенията на спортистите във 
водата авторите ни позволя
ват да проследим процеса 
на тяхното самовъзпитание. 
Хората могат да бъдат 
питани като спортисти 
аа екранът ни го е 
неведнъж. Но как 
те се самовъзпитават 
хора чрез своята пряка 
стозателна дейност, това 
даме за първи път. Ето 
вия особен зрителен ъгъл, 
който отличава този филм от

з. д. к. Иван Славков с треньора ма гръцкия от 
Гарнфолос

■ВЙ;
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в състе- 
на оодни-

и след 9. IX. 1979 г., зашото 
те ми дадоха възможност да 
запозная зрителите в моята 
страна с България, страната, 
която само за три н половина 
десетилетия успя да преодолее 
огромното си изоставане и 
днес не отстъпва и иа най-раз 
витите в промишлено отноше
ние европейски страни.

На практика Девети септем
ври бе за България началната 
година на нейната промишле
ност. Но съшото важи и за 
системата иа образованието и 
здравеопазването, така заветът 
на Георги Димитров в първи
те години след народната по 
беда — в кратко време Бълга 
рия да навакса столетната си 
изостаналост — днес е осъше 
стаен — от социалистическа 
България! Ние, акредитираните 
тук кореспонденти, бяхме и 
сме свидетели на това разви
тие, затова се стремим да го 
онагледим с най-убедителните 
и впечатляващи примери от со 
циалисткческото ежедневие на 
страната ви. Естествено, показ 
ването на социалистическото

неговите събратя.
В този филм се 

бодно, така както 
терполистите в своите 
предели. И в това откриваме 
точен авторски критерий за 
въздействие върху зрителя. 
Филмовите наблюдения са 
поднесени с лекота, с богата 
музика на цветовете, с атрак 
тивните внушения на звука. 
„Водните" кадри носят витал 
ността и зрелищната широта 
на една балетна шоупрогра- 
ма и тази подвеждаща и при 
мамлива „несериозност" раз
гонва сериозните проблеми, 

. облечени в

А нима това не разкрива 
философията на този интере
сен „спортен" филм: всичко, 
което виждаме над водата, 
расте под нея?

‘ Емил ПАВЛОВ
на-

— към света. Топа, кое- 
е станало със състезателя 

под водата и в нея, се кон
центрира в поведението, ха
рактера му, изявени над ней
ната повърхност. Всичко, ко
ето виждаме отгоре, е резул
тат на живота, посят 
зателните граници 
те предели.

В тези граници се движат 
внушенията на телевизион
ния филм „Мъжко възпита
ние", на неговите автори сце 
наристът и водещ Иван Слав 
нов и режисьор-оператора 
Георги Масларски.

С чудесния ритъм на съ
стезателните 
стът и 
криват 
мовата 
те
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