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ВВМИИ
ТО

ЕКОЛОГИЯ

ДОБЪР ДЕН

1а

ИЗМГМ В МИЙ
Ш ТЕМОЖИИ лмггсс

Васил ЧОБАНОВ

О1 СВЕТОВНА ИКОНОМИКАо

Николай ПАЛАШЕВ

по

Зелен ЦЕНАТА НА ИДЕИТЕ
за новото
„ХОРИЗОНТ“

ДОБЪР ДЕН

Радосвет РАДЕВ Петър АНДОНОВсе

ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ

Емил РАФАИЛОВ циф

5 АПРИЛ 
19.00 ЧАСА п

5 АПРИЛ,
20.55 ЧАСА

стругове, 
портативен

за
зо-

кн. 
от 
се

ЕФЕКТ И ЦЕЛИ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО

язовир са необходими 300 ми 
лиона лева. А той съществува 
едва от 30 години. При наша 
та съвместна проверка
КОПС се натъкнахме на толко 
са много нарушения, които ед 
ва ли биха се отстранили в 
близките години, ако не се взе 
мат спешни мерки. И все пак 
най-тежкият проблем, от реша 
нането на който зависи качест 
вото на водата, която ще пият 
столичани през следващите де

плаща у нас? Кой има интерес 
да купи идея, на какви изиск
вания трябва да отговаря тя, 
какви да бъдат нейните „по
требителски“ качества? Вярно 
ли е, че това е нашият шанс 
— идеите, които да послужат

и западногерманската 
ХОФ“ за ефективността 
лизинга по отношение на 
хнологичното обновление 
Народното ни стопанство.

„ХР. БОТЕВ“ 
4 АПРИЛ, 
9.00 ЧАСА

.7 АПРИЛ
18.30 ЧАСА

и 
екипът 

I н по

Спомням ой, че когато бях 
ме ученици, в часовете по тру 
дово обучение правех-ме пиро 
графнрани кутии. Току-що бе 
ше излетял първият космо
навт. Оттогава изминаха доста 
годи 14.1, хората стъпиха на 

Луната, видяхме как излитат 
и кацат космическите со
валки, пред прага сме на гло 
балните телекомуникационни 
системи. А българските деца, 
дори и юношите, продължават 
да правят пирографирани кутии 
□ часовете по трудово обуче 
цие. И както през 60-те гот 
ни никой не ги купува.

„семафор“
,.ХР. БОТЕВ“
6 АПРИЛ, 

9.00 ЧАСА

В същото време данните 
на ИНРА показват, че нзо 
бретателската активност на 
хората започва да набира ско 
рост от 14-15-годишна въз
раст и достига своя апогей 
при 25-годншните. Трябва ли 
да гледаме несериозно на уче
ническото 
кога ще 
дително към 
то 
нос: 
цата“ създадоха 
промишлен робот 

„ на

От анкетите, 
правихме при 
та на това 
на ясно, чг 
не са доволни

Пе 4 АПРИЛ,
Ш Т\|| 21.40 ЧАСА 

4ХI

Не беше много отдавна вре 
мето, когато раЦлиЧни сред
ства за масова информация ни 
призоваваха да мислим не
традиционно, да съобщаваме 
нестандартни идеи, да изразим 
нещо „по-така“, други пък ни 
засипваха с цифри от броя на 
изобретенията и рационализа
циите на глава от населението 
в Япония и в по-близки стра
ни. И днес, пак журналисти
те ни показват „инкубатори“, 
„банки“, „сейфове" на идеи...

Ако не успеем да измислим 
нещо „по-така“, това не значи, 
чз не знаем как се плаща то
зи труд пак в тези по-близки 
и по-далечни страни.

За какви идеи и колко

правят в часовете за труд. 
Като изключим специалнзи 
раните учебни заведения (но 
не всички), интелектуалното 
ниво на този труд е далеч 
под възможностите им. Дока 
зателство за това 
че ученическата 
прги техникума 
ннка „Ленин“ 

сериозен

за разменна монета срещу аван
гардни технологии, високока
чествени |лродукти и всичко 
друго, което не можем да си 
произведем сами. Колко пред
приятия в света работят и пе
челят добре— експлоатирайки 
български идеи?

Какво получава носителят на 
идеи — пари, звания, адми
нистративни повишения, благо
дарност, уважение... язва, ин
фаркт?

„Как така ще свързваме иде
алното. с комерсиалното?“ — 
очакваме и такъв въпрос. На 
телефони 66-13-11 и 66-59-41 
очакваме идеи, които могат да 
изненадат и вас самите.

В нашето съвременно нака 
зателно право се провежда ли

е толкова полезна, колкото 
воичката строгост на закона. 
Анализът п проверките как- 

и конкретните въпроси ше 
изясним в студиото заедно 
със ст. и. с. Стефка Наумова 

на 
с 

от 
на

Кои събития определяха об 
лика на международния иконо 
мически живот през месец 
март? Отговор очаквайте в 
поредното издание на „Све-

време на предаването ще бъ 
дат телефони 43-01-97 
43-00-94. С интерес ( 
па предаването очаква 
щата, която осигурява обрат
ната връзка. Тук е мястото 
да припомним н адреса, на 
който можете да ни пишете: 
София, Българска телевизия, 
ул. „Сан Стефано“ № 29, за 
„Световна икономика“. Отговор 
на някои от получените през 
месеца зрителски писма и 
телефонни обаждания очаквай 

.те и сега. И още нещо. Екн 
път на предаването е много 
радостен от факта, че голяма 
част от писмата и телефонни 
те обаждания са на ученици и 
студенти. И занапред ще по 
лагаме усилия, за да задово
ляваме интереса им към ак- 
туалната международна нко 
номическа проблематика.

лизинговата дейност като: уве 
личаващите се възможности 
на лизинга у нас, маркетин 
совата н инженеринговата дей 
ност на СД „Булгарлизинг“ 
и икономическата изгода за 
онези стопански организации,' 
предприятия и фирми — чле 
нове на „Булгарлизинг“. Уча 
ствуват: директорът .на „Ме 
ждународен лизинг“ към СД 
„Булгарлизинг“ к. ик. н„ инж. 
Димитър Тадаръков. А чрез 
интервюта ще може да се за 
познаем с’ мнението на наши 
специалисти и представители 
на шведската фирма „ИЙТЬН“

„НИЙ- 
на 
те 
на

рови честотомери, предаватели 
за радиоклубове, цифрови ча 
совницн, автоматични морзо- 
вн ключове и т. н. Но коопе 
рацни като тази се броят на 
пръсти.

същото време
ИНРА показват, че 

активност

През последното десетнле 
тие в международната стопан 
ска практика все повече се 
утвърждава гъвкавата иконо 
мическа форма лизинг. На 
практика се оказва, че имен 
но лизингът дава възможност 
за бързо, комплексно и пов 
семестно технологично обнов 
ление на нашите предприятия 
при условия, които гарантират 
развитието им съобразно с нау
чно-техническия прогрес.

Изключителната динамичност 
и |разностранност на лизинга 
са онези негови специфични 
черти, конто спомагат да се 
откликне своевременно как 
то на потребителското търег 
не, така и на задоволяване 
то на пазара с дефицитни сто

И още нещо — ефектът 
лизинга в крайна сметка 
заключава в постоянното

НАУКА, ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ

Амбицията. Тя продължава 
да има за „Импулс“ едно ос
новно измерение — търсене и 
представяне на онези идеи и 
резултати в българската и све
товната наука и практика, кои 
то са в предния фронт на науч
но-техническия спектър. Бедна 
га следва въпрос: успяваме ли? 
Доверявам се в такива слу
чаи пак на онзи доказал през 
годините си безпристрастие 
„барометър“ — слушателската 
активност.

Новото? „Сериалите“ — при 
теми, които налагат продъл
жение на дискусията. „Режи
сурата“ там отново е ваша! 
Целта — да бъдем с лице към 
вашите проблеми, да получите 
повече информация от призна
ти авторитети. Доверието и тук 
има двупосочен знак. Вие тър
сите нашата подкрепа, ние пра. 
вим всичко възможно да го оп
равдаем. Имаме и други. „Терг 
ТОрИИ За ДОВериеТО“ — иоиятй 
ни рубрика, 
специалисти 
ска ръка на по-млади 
леннци, за да 
към 
тях

товна икономика“. В него ос
вен коментар на вай-значи 
мото в деловия живот от из 
миналия месец ще направим 
и анализ на движението на 
валутните курсове и лихвени 
те проценти, на промените в 
цените на златото и петрола.

В това предаване ще се 
спрем на европейската валут
на система, на проблемите във 
функционирането й 10 години 
след нейното създаване. Ще 
се срещнете и с Томас Регъл, 
директор на Залцбургския семи 
нар, който в края на март бе 
гост на нашата страна.

На ваше разположение

, В предаването ще бъдат раз 
гледани редица въпроси на

сстилетия, остава пречистване 
тз на отпаднитс води на Само 
ков и комплекса „Боровец" 
През последните, две години в 
екологичните програми на Бъл 
горската телевизия поставяхме 
този въппос пред Об НС в Са 
моков. Отговор не получа
вахме.

Тази година СНС пое фииап 
сирането и инвестирането на 
Самоковската пречиствателна 
станция, а КОПС отпусна сред 
ства за изграждане на нова 
пречиствателна станция за км 
рорта „Боровец“. Остава ОбНС 
— Самоков да доизгради кана 
лпзациоината мрежа на града 
и да поеме като инвеститор 
средствата за пречиствателна 
та станция в „Боровец".

На 1 март т. г. получихме Ре 
шепне № 8 на ИК на Област 
пия народен съвет, в което се 
посочват конкретни срокове за 
изпълнението на екологичните 
програми на Самоковската об 
щипа, свързани с вододайната 
зона. Това решение ще има го 
лямо значение за запазване на 
язовир „Искър“ като основен 
източник на питейна вода 
столицата.

Виггория ДАЛЧЕВА

V

ВОДОДАЙНАТА зона
Думата „екология" влезе в 

живота ни бързо н донесе със 
себе си много тревоги — тре 
вога за въздуха, който диша 
ме; за водата, която пием; за' 
продуктите, които слагаме на 
трапезата; за -бъдещето. Един 
от големите проблеми е опаз 
ването на вододайннтс зони.

В нашата страна съществу 
ва нормативен документ, кой 
то би трябвало да ни гаранти 
ра чистотата на водата, която 
пием. Това е Наредба 
санитарно-охранителните 
ни около водоизточници
те. Но всяка наредба има изй 
сквания, които трябва да се 
спазват. За съжаление у нас 
нарушенията около питейните 
ВОДОИЗТОЧНИЦИ — ЯЗОВОрИ, 1(1 
вори, реки и подземни води, са 
твърде много.

В предаването „Вододайната 
зона“ избрахме като конкре 
тец пример язовир „Искър“ 
За решаването на екологични 
те проблеми само около този

собленне за обработка на ко 
пусни повърхнини с универсал 
ни стругове, в Пловдив 
— портативен уред за из
мерване нивото на радиация 
та и устройство за измерва 
не на тънки слоеве в мик 
роелектрониката и оптиката. 
във Варна — проект за пла
ващ вълнолом, който генери
ра електрическата енергия ...

Това са само част от уче 
ническитс идеи, конто ще на
мерят място в предаването, но 
далеч 'по-важен е въпросът, 
дали ще им намерим място в 
практиката. Ако поне донякъ
де отговорим на този въпрос, 
ще сме направили една крач 
ка встрани от навика да об 
сипваме с кухи комплименти 
творческия потенциал на де
цата, които вече не са деца.

Живко ЖЕЛЕВ

които на- 
подготовка 

предаване, ста
на шите ученици 

от това, което

— новата 
в която известни 
подават приятел- 

съмиш- 
вървят заедне 

постигане на избрана от 
висока цел. А след годи

на време отново в студиото 
— следва анализ на сторено 
и пропуснато, разказ за 
„контузии“ от срещата с трудг 
ности и остаряло мислене. В 
случая по-важна е благородна
та мисия — излизане от ано
нимност на младия и талантлив 
учен и помощ в завоюването 

.на престиж и признание сред 
наши и чужди специалисти.

обновление на производствени 
те фондове, а това води до 
конкурентоспособност на вът 
решния и международния па
зар.

лагане на наказателната отго
ворност за сравнително леки 
те престъпления, извършени за 
първи път.

Можем да се запитаме ка
къв е резултатът от една та 
кава, мярка и оправдана ли 
е тя от позициите на общо 
ството? Защото най-често сре 
щаиата мисъл по темата пре- 
стъпление-наказание е ка
то че представата за стро
гост и то за цялата строгост. 
Е, може да видим от резул 
татите на едно правно-социо 
логическо изследване, дали 
малката строгост, също не

е фактът, 
кооперация 

по електротех 
ннка „Ленин“ в Пловдив ве 
че е сериозен производител 
на програмни продукти,

от Юридическия факултет 
Софийския университет и 
прокурора Шимон Данон 
Главната прокуратурата 
НРБ. Ще потърсим отноше 
нието към декриминализация 
та при нарушителите, при гра 
ждани-нсспециалисти и при 
правоприлагащи граждани- 
специалисти. Ще опресним зна 
нията си по темата администра 

. пия на все по-ограничено при тивно наказание, защото зна 
------------- ----- • ем ли кОга и Как Дд реаги 

раме и да се защитим (дори) 
рт една глоба? Кога тя е об 
жалваема, както е прието да 
се казва, и как? Ще се запи 
таме как да определим дали 
дадено посегателство — кра 
жба, присвояване, обсебване, 
може и трябва да се нака 
же леко с глоба или теж
ко — с лишаване от свободаГ 
Въпроси по темата ще прие 
маме на телефони 66-59-41 и 
66-13-11.

творчество? И до 
се отнасяме еннзхо 

младите. Дока 
подминаваме техния при 

в Стара Загора „де- 
двуколичков 

за захран 
нане ' на металорежещи ма 
шини, изобретение на светов 
но ниво, в Ямбол — приело
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3 април— 13.20 За ведро небе,

ДЕЛА И ДОКУ- 13.35 Фолклор и съвременност концерт

ДЕН Научен обектив14.00

НА СОФИа ОСВЕДОМИТЕ-из-

ан-

песни.на
лев)

22.10 Вечерен радиосериал:предаване за пи*
„С ИМЕТО НА

преда

„ОБ

съби-чуждестранния пе

ВЕЧЕРЕНГайда

фолклорноогнището
12.00 Осведомителен бюлетин музи-по

от вечер

светът?и политиката говори

»Ор-

„Христинахорна

„Химическа диагно-

английснина стопанските ръково-

□

РАЙОММИ РАДИОСТАНЦИИ

СТОЛИЦАТА от

ПЛОВДИВ

и

в
ЗАГОРАСТАРА

на

БЛАГОЕВГРАД68.36 мХцУКВ

ВАРНА
ШУМЕН

3

на 
□се<

песни, 
Иванова

17.00 „Закон и дълг" — предаване 
за служителите от МВР
17.35 Джон Даулънд — Павана, из-

хора 
шопския

„12 ПЛЮС 3“ 
12.00 — 15.00 ОБЕДЕН 
ЦИОННО-МУЗИКАЛ ЕН

из 
юлисти 
Недялко

ил:
I музика

„Само* 
тел Кара-

„ТИК-ТАК“
предаване 

новините

I
1

ра| 
ТИ» 
КЪ1 
„Хс 
18.

| за 
<та 
Въ!
!урс 
216

„Ра 
1че 
ре 

!КТ.
ОТ

„Хор1 
му31 
:екй 

и 
>сна 
5ез

|ца: 
шброд
I радиото

по 
УН1 

цигулка 
.Георги 
Дико] 
22.40 
гол — 
нитба“ 
23.00 Вести 
23.05 С музиката на Хенри Пърсел

ХРИСТО БОТЕВ“

[алистнте 
Хора.

23.00 „Майор Вихър" — тв филм, I се 
рия

за София
Нино

„Орфей“: 145 години 
на сп. „Любословие“

народни 
г на

Режисьор 
ролите:

;ници на песента: 
" иов

„ПРОЛЕТ’89“ — 
зска _ 
2. IV.

ИНФОРМА- 
БЛОК

„Връб 
стони за

радио
забавна песен

11.00 — 12.00 „ПЪСТРА ДЕТЕЛИНА“
— сборно предаване за децата

I бе.» 
блок

ин- 
юграма 
неделя); 

>зор (всеки 
„Посоки“ —

ЗМАМИЕ“

1<1= | ц

17.45 Календар 
от брой първи 
18.00 Вести

..„.■ТИК 
; 18.:

(всеки 
народна 

днев 
19.15 
Весе 
'мен 
1оои 

(всеки 
сст-

от 
18.40

. 19.00 
(всеки ден 

години
Ханчев 

радиономп) 
... програма 

ден без неделя); 
рада

Новини 
17.00 Но 

1вн без неде 
1 компас“ 

и неделя); 
. 7,30 Новини 

‘ (всеки ден); 
19.00 Новини 

без неделя); 
музика; 
музика 

нсде-

на Го- 
« „Же-

,,Съвременна музика" в Гор 
А. Шнитке. Концерт №4 за 

цигулка и оркестър

18.05 Диригенти на XX столетие 
Юрий Темирканов
19.30 „СЦЕНА, ПАЛИТРА, 
двуседмичен преглед на 
събития
20.30 Ж; 
операта 
със СО 
Недялков
21.00 Информационен бюлетин 
фей“

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИКДЛЕН БЛОК

района; 6.30 и 7.30 
програма „Хоризонт?; и 

от района (всеки д< 
17.03 „Черноморски 

четвъртък 
18.30 и 19.
•ризонт“ 
/зина; 1 
.й ден 
< танцова 

народна 
четвъртък

„ОРФЕЙ“

21.10 Концерт 
Морфова"

1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия 
6.00 — 10.00 СУТРЕШЕН Г 
ЦИОННО-МУЗИКАЛ ЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петленце: 
хвалко" — приказка от Ан1 
лийчев 
7.15 Бълг; 
„Ден на 
нето на 
7.45, 10.30,

14.25 Стихове от Георги Константи
нов

12.45 Поздрави и песни
13.00 — 16.30 ЕФИР 210
13.00 Съвременници: „Присъствие"
13.15 Забавни оркестрови пиеси

19.55 90%
за"

20.20 „Училище, любов моя" — доку
ментален филм

20.50 „ЛЪЧ'' — публицистично преда- 
мне

21.50 ДНЕС
22.00 В услуга 

дители
22.20 Студио „X“: „ДЖАНГО" — игра 

лен филм (Италия]. 
Серджо Корбучи. В 
Франко Неро, Хосе Бодало, Ло- 
редана Нушак и др. С надписи. 
Първо излъчване

!ул Леви — фрагменти 
„Неда“, изпълняват со: 
на БТР, диригент Не;

„ДОБРО 
'зикална 

събота 
обг ~

(всени 
Българска

19.00

16.00 „Смяна" — 
онерите
16.20 Изпълнения на грузинския во
кален ансамбъл „Гордела"
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Отзвук от 1 студио — Симфо 
ния N2 7 (Михаил Пекоп)

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН 
20.45 Български > 
свири оркестърът 
самбъл „София" 
<20.55 И още нещо в този ден 
21.00 Деветдесет години от рожде
нието на Панчо Владигеров

□стадии 
'.16 Сг 

фия“ на 
Панчо В: 
тет № 1 
Хайдн

предаване, по
светено на 110-ата годишнина от 
обявяването на София за столи
ца

2.1.40 Изберете
21.45 „С името на България": Димитър 

Узунов
22.25 ПОЕЗИЯ: Стихове за София от 

Никола Фурнаджиев, Нино Ни
колов, Калин Донкоо и Слав Хр. 
Караславов

22.35 В КРАЯ НА ДЕНЯ
22.50 Републиканско първенство по во

лейбол финали (мъже] — репор 
таж

ИНФОРМА- 
ПРОГРАМА 

и неделя); 
без 

от пр. 
5 . Бълга 

(осени 
ден без 

— преда- 
тематина; 

иалейдоскоп; 18.30 
„Хоризонт“

галактики“ — „Двойни и I 
лактини“. Беседа от доцент 
линкоо

11.45 Компютърът и I 
рсоналният компютър
— „Персоналният ког 
ността на научния ра< 
говор с Васил Дими' 
Повторение от 14.00

ние: цикъл „Пе 
> в професията“ 
(мпютър в ден- 
аботннн“ — Раз

игров
до 16.00 часа

ден 
рек- 

без не- 
фодна му 
1А СПОРТ“ 

прог- 
съби 

с пре- 
програма 
| ден в 
на Радио 

неделя); 
— преда 

> и здра 
нови- 
кои- 

19.30

14.30 Новини
14.40 Документални филми от телеви

зионните студиа в страната 
.15.20 „Алисия Алонсо на сцената и 

живота" — тв очерк
15.45 Новини
15.50 Детски час: Френски език за де 

ца
16.50 „Писмо" от Л. Сейфулин
17.15 „Екран на дружбата"
17.45 Днес по света
18.00 Анимационен филм за възрастни
.18.05 „Праг" от А. Дударев — филм- 

спектакъл
20.00 Време
20.40 Прожектор на преустройството
20.50 „Праг" — продължение на 

филм-спектакъла
21.55 Днес по света
22.10 Музикална програма от фестива 

па 
ки.

9.00 ДОБЪР ДЕН: 
СТОЛИЦАТА"
11.00 „Хайде да играем" — 
зане! за децата
11.10 Дни на унгарското музикал
но творчество и изпълнителско из
куство — концерт на унгарски опер 
ни певци
12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин

пълнява ансамбъл „Линиде — Кон- 
сорт"
17. 40 ГОВОРИ ПРАГА
18.00 Идеи и време
18.30 Новини
18.35 „Друмник-сладкодумник" .— 
предаване за децата
18.45 „Щурче-свирче"
за децата
19.00 ЗА МЛАДЕЖТА: „КЛУБ 1300" 
— „ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ, СТОЛИЧАНИ" 
20.00 Забавни песни от български 
композитори

22.10 Вечерен радиосериал: „ДО
МЪТ НА КОЛОМБИНА" — едноакт 
на пиеса от Людмила Петрушевска 
22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин.,
22.40 Кантата за соло сопран, хор 
и пиано опус 136 от Франц Шуберт, 
изп. немски мадригален хор _  гр.
Щутгарт
23.00 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ 
ЩУВАНЕТО"

гарил — дела и 
София — 110 г. от 
София за столица“ 

.«.30, 16.05 „Хоризонти на об
новлението“ — поредица: Актуални 
теми от София и Кости! " 
8.45 Из програмите на

музикално 
изкуст- 

празннн 
>ната за 

>лняват 
Антон

6.00 — 9.00 
ЗИКАЛНА ПРОГРАМА 
17.03 Реклами; 17.30 
интереси; 18.00 Ст; 
ни; 18,15 Култура 
С песни и хора 
Светилник; 19.35 
от Югозападна

15.00 Компас за специг
15.30 Говори Москва: 
тия. факти 
18.00 — 20.30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА
ЦИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ
18.15 Коментар на вътрешнополити
ческа тема
18.30 Светът днес
19.15 Репортаж на деня
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН 
21.00 Край 
предаване 
22.05 — 24.00 
кално младежко
22.30 Преглед на 
ните часове
23.30 За какво 1

ИНФОРМАЦИОН НО-МУ- 
' **** (всеки ден); 

Икономика и 
■ари градски псс- 
и естетика; 18.35 

из България: 19.08 
Народна 

България

телевизията
10.00 Преглед на * 
чат
10.05 Наследници ] 
рят Жельо Диме” 
10.30 — 12.00 „... .

ИНФОРМА- *■ конкурс за българ< 
( — повторение от I

за чиста земя

6.00 — 9.00 „ЧЕРНОМОРСКО УТРО“ 
— информационно-музикална прог
рама (всеки ден); 6.00 и 7.00 Нови

УТРО!“ 
про 

и н<

16.05 Афиш „Орфей“
16.25 Концерт на АНП на БТР
17.00 Съвременници: „Улица „Бези
менна“ — документален разказ от 
Костадин Златков
17.16 Свири струнен квартет „Со- 

I БТР: 1. Три акварела от 
!ладигеров; 2. Струнен квар- 

в сол мажор от Иозеф

13.10 Програмата на община 
ница“ за производство на 
народно потребление
13.30 Новини от столицата 
13.40 В услуга на гражданите

14.30 Поени с посвещение
14.45 „Шегата настрана" —- фейле
тон
14.50 Светът за себе си: „Ретроград 
ност и новаторство в политическо
то мислене на американеца"
15.00 Музикални следобеди — твор 
би, посветени на София

12.30 Актуална стопанска тема
13.30 Ено „Хоризонт"
14.15 Светът извън

6.00 — 9.00 
формационно-му: 
(всеки ден без 
17.00 Новини — 
без неделя); 17.03 
ламна програма (всени ден 
деля); 17.30 Българска на; 
зина; 18.00 — 19.00 АНТЕН, 

информационно-музикална 
»ма с коментар за спортните 
•я през изтеклата седмица 
>сване за новините на г 
Хоризонт“. които са всеки 
1.30 часа; 19.00 Новини 

Пловдив (всеки ден без 
19.07 — 20.00 „АВАНГАРД“ 
□ане за наука, образование 
веопазване е прекъсване за 
ните на програма „Хоризонт“, 
то са всеки ден без неделя в 
часа

6.00 Да започнем деня заедно: 
Утуринен репортаж; Аеробик
6.25 Преглед на програмата
6.30 Да започнем деня заедно: 
— продължение: Усмивка в утро
то; Земя и хора; Приятна работа; 
Лиричен миг 
7.15 БЪЛГАРИЯ 
МЕНТИ
7.25 Български народни хора, из
пълнява на гайда Илия Димитров
7.30 Новини
7.40 Популярни валсове
8.00 Радиоенцнклопе<дия
8.20 Български народни 
лълнява Василка
8.30 Новини
8.35 Музикална загадка
8.40. „Отде идеш, мили роде" — 
предаване за децата
8.55 „Камбаните на Търновград" (му 
зина Жул Леви, текст Росен Васи-

та на 
ЕКРАН“ —' 22.00
културните

16.45 „Поклон пред вас, будители на
родни" — предаване, посветено 
на Деня на София

17.00 ДНЕС
17.10 Концерт на Ансамбъла за

при РТЦ — Благоевград
17.30 За децата: „Дружно, пионери!" 

и концерт на детски мандолинен 
оркестър

18.20 Воин: „Оцеляване в бедата или 
един предизвикан разговор"

.19.00 Гледища: „СОЦИАЛИЗЪМ В ОБ
НОВЛЕНИЕ"

19.30 Тв справочник
19.40 „Седем мъдри будилника" — 

анимационен филм, V епизод
19.50 Лека нощ, деца!: „Педя човек 

разказва": „Орехчето"
20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 Актуална антена
20.40 „Моят град" —

18.45 Музикална миниатюра: „Много е 
Рада хубава" в изпълнение на 
Ева Георгиева

18.50 ДНЕС
19.00 КРЪГОЗОР: „Курс по руски език 

за деца" „Форточка", V урок 
19.15 „Език мой ..

,19.20 Тв курс по информатика: „Еле
менти от информатиката", XIII 
лекция 

химия:

6.00 — 9.00 УТРИННА ПРОГРАМА:
6.02 Кратък преглед на информации

документи: 
обявява

21.30 Творци и . време: „В гримьорна- 
Иво Русев“ 

Дни на унгарското 
творчество и изпълнителско 
во по случай националния : 
на УНР: Бела Барток — Со1 

•и пиано № 1. изпъ; 
Бадев — цигулка н 

»в — пиано 
I Вечер с драматургията 

откъси от „Ревизор“

10.03 Проблем „Енергия“: цикъл 
ционално използуване на електрИ' 
ската енергия" — „Икономически | 
зултати за потреблението на еле1 
ричесната енергия“ — беседа < 
доцент Вълко Велчев 
10.15 Курс по разговорен 
езин — 216-и урок 
10.30 Руски езин за деца 
10.45 Инструментални ансамбли

музикалната култура: „Нови видове 
камерни състави и нови камерни жа 
нрове през XX век“. Автор — 
проф. д-р Пенчо Стоянов
11.15 Естетика: цикъл „Култура и ес 
тетика на Просвещението — „Дви
жението „Буря и натиск“ в Герма
ния“ през XVIII век“. Автор — к. фи 
лософ н. Костадина Йорданова
11.30 Астрономия: цикъл „Купове от

кратки га- 
' Марин Ка

6.00 — 9 00 УТРИННА 
ЦИОННО-МУЗИКАЛ НА 
(всеки ден без събота 
6.00 и 7.00 Новини (всеки ден 
неделя); 6.30 и 7.30 Новини — 
„Хоризонт“ (всеки ден); 7.1 
рия — дела и документи 
ден); 17.00 Новини (всеки 
неделл); 17.03 „СЕМЕНА“ 
ване на селскостопанска 
18.00 Рекламен калейдс— 
Новини от пр. „Хори»_.. 
ден); 18.40 Българска 
музика; 19,00 Информационен 
ник (всеки’ ден без неделя); 
70 години от рождението на 
лин Ханчев — литературно доку< 
тална радиономпозиция; 19.30 Н< 
ни от програма „Хоризонт“

19.40 Съветска

те от вчерашния ден (всеки ден); 
6.15 За селото (всеки ден без събо 
та и неделя); 6.18 Българска народ 
на музика; 6.30 Преглед на столич
ния печат (всени ден); 6.35 Забав
на музика; 6.45 За децата (всеки 
ден без неделя); 6.50 Записи от ра 
диоконкурса „Братя Андрей и Весе 
лин Стоянови“; 7.00 Вести от по
братимените градове; 7.09 Трибуна 
на слушателя (всеки ден без неде
ля); 7.15 България — дела и дону 
менти (всеки ден); 7.30 Новини 
по програма „Хоризонт“ (все
ки ден); 7.40 „Посоки“ — сборно 
предаване; 8.00 Икономически об 
зор; 8.40 Представяме ви седмична
та програма на Радио Шумен; 8.50 
Информация за предстоящи прояви 
(всени ден); 17.00 — 20.00 ВЕЧЕР
НА ПРОГРАМА: 17.02 Новини (всеки 
ден); 17.05 „Човек, общество, вре
ме“ — сборно предаване; 18.30 Прег 
лед на новините по програма „хо
ризонт'' (всеки Ден); 18.40 Страници 
от балетни партитури; 19.00 Рек
ламно предаване; 19.30 Осведомите
лен бюлетин по програма „Хори 
зонт“ (всеки ден без неделя); 19.40 
Информационен блок „Днес“ (осени 
Ден)

ни 
от 
вини < 
ля); 1/.оз „п 
(всени ден без 
17.30 Стадион; 
от програма
18.35 Оперна 
от района (вс< 
19.05 Забавна
19.35 Българс 
(всеки ден б< 
ля)

>ма 
район

I
I



16.30 Осведомителен бюлетинхора

БЛАГОЕВ*

Унгарската народна репуб

18.30 Новини

филм

земя:

ИЗ

ПУСКАНА

преда

концерт

14.50

ша.

научни

Стихове

и

пе

на

рт: 
>ке<»0р-

ансамбли: Есенни

испанскй
ПО

райоммм радиостанции

СТОЛИЦАТА

ВАРНА

телеви-

по света

II
БЛАГОЕВГРАД

20.50

ПРОГРАМА:11.00

I

в

I

на 
Захариев,

първенство 
- репортаж

и „Приказ- 
къщичка“

I семето“ 
филм, III

Новини 
Нови

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН

филм 
фолклорна, група

— о де Куба

игрален 
Режи- 

ролите: 
Смит,

1ай 
.20

13.10 Рейдова 
и хлебни издс! 
ППО 
13.30 
13 40

ПЛОВДИВ

ПРОГРАМА (осени ден

Сюита за 
Ко- 

Александър

на 
социа 
19.05 

оркестри,

Радио 
посо 
19.35 

Ц2СТВС
ДНА

ОСВЕДОМИТЕЛЕН

ПЪЛНЯВ! 
ансамбп 
диригент

минна 
вие 
среда“ 
Николов

Иванов, Илия Ненов и Недко Троша 
нов 
19.30 I 
ниета“ 
мерна 
гент В;

ХОРИЗОНТ“

ХРИСТО БОТЕВ “

11.30 Съдруж 
„Патенти на 
по примера ь 
от доцент Ма] 
11.45 Технолс 
пекти 
на народ“ 
менни орг 
рзване на 
— лекция 
I част; По|

на РСФСР М. Ко-

> студио

„МЛАД СВЯТ“ — публицис
тично-информационно предаване 
15.00 В кабинета на музиканта — ди 
ригент Александър Нейнски
16.00 „Детство мое“ — предаване 
За децата

в
пиа-

сьор Лорънс Кийн.
Кедрик 
др. Първо из-

16 35 ГОСТУВА РАДИО 
ГРАД

со 
филхармония,

111=Г1

И|УИД

'тагени в 
„Хи- 

[ОЙСТ 
жата 

Христо

цикъл 
на чов< 

му 
тите

„ЗМАМИЕ“

фонд на
Младежки 
петолиние; 

Бителското художества 
— АНПТ към Г“'

МУЗИКАЛНА 
без неделя)

„ОРФЕЙ“

| от столицата 
книги

Професор Стой 
ор на Институ-

23.С0 Преди полунощ: радиотеатър 
сериал „ПОД ИГОТО“ — драмати 
зация по романа на Иван Вазов от 
Тодор Иванов, VI част

111^1
10.00 По света и у иас
10.20 То справочник
10.30 За децата: „Дружно, пионери!"

танци от цял свят;- 
на местния печат (все 
неделя); 7.00 Новини 
7.40 „Коловози“ — то

на хората от селата Мар- 
Косово, община Каспичан; 
20.00 ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА: 

„Младежки антени“ — сбор- 
''“"тване; . 19.00 Родословие; 

— ->лгарска народна музика

10.03 Морал 
” „Нравствено 

пекът — дс. 
да“.‘С Автор 
нов 
10.16 „Мутагс:: 

1ека“ — , 
'тагенното Д( 

окол»

УКВ — 68.36 мХц 
12.00 ИНФОРМАЦИОННО-

Мецанчо“ — 
ция, I епизод 

20.00 ПО СВЕТА И У НАС 
20.30 Пет минути за „инициативните“ 
20.35 „ТАТЕ“ — игрален филм (Пол- 

1985 г.). Режисьор Ян Рут 
кевич. 
Котис 
вието

гров), изпълня 
•арско трио за класическа 
2. Музика за две пиана и 

(Стефан Икономов), изпълня 
[жулия и Константин Ганеви — 

: Румяна Михайлова и Добри 
— ударни инструменти 
газов концерт
...— - -"•'рчеството на Ди- 

I пиесата „Жени

и I сК А
14.30 Новини
^•49 Д°кУментален

град Сантяго
миг

СТАРА ЗАГОРА 
17.03 ПОЛЕТ: 
зацията на I 
дравителен » 
от РС „Начо 
ра; 
му:

6.04 Песни . и 
6.40 Преглед I 
ни ден без г 
(всеки ден); ; 
стуваме 
ново и 
17.00 - 
17.05 
но преда! 
19.15 Бъл

ШУМЕН 
6.00 — 9 00 УТРИННА

„Зародишната
— научнопопулярен 
епизод

20.55 СПОРТЕН ЕКРАН
21.50 ДНЕС о
22.00 „Приказка за майки“
22.30 „САМЮЪЛ ЛАУНГ“

филм (Канада, 1985 г.). 
сьор Лорънс Кийн. В

20.45 Български народни хора, 
пълняват духови оркестри 
20.55 И още нещо в този ден 
21.00 Дискография на Мерилин 
Хорн — мецосопран
22.10 Вечерен радиосериал:
ПЕХ" — едноактна пиеса от Алек 
сандър Вампилов 
22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Завет“ — музика Люцкевич, 
стикове Шевченко, изпълнява Хо
рова капела на Украинската ССР 
„Трембита“, диригент Колеса. Со
лист Козарецки

Линда Грифитс, 
Дейвид Фокс и 
лъчване

00.05 Републиканско ,.„г» 
баскетбол (жени) __

страници: из повестта
Николай Василиевич

проверка в СК „Хляб 
•лия" — съвместно с

17.03 От Златния 
Благоевград; 17.30 
ки; 19.05 Забавно 
Минути на любите! 
но творчество — г 
Благоевград

живата природа — новите 
изследвания в БАН и МА 
18.00 — 20.30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА
ЦИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ
18.15 Коментар на вътрешнополити
ческа тема
18.30 Светът днес
19.15 Репортаж на
20.30 ЦЕНТРАЛЕН
БЮЛЕТИН
21.30 Джаз студио
22.05 Да се върнем години назад — 
концерт
22.30 Преглед на новините от вечер
ните часове
23.30 За какво говори светът?

Театрален алманах 
1мир Сероцки - 

тромбона, изпълняват 
Бакърджиев,

18.45 Музикална миниатюра: Събрали 
са се, събрали“ в изпълнение на 
Стоян Нснков

18.50 ДНЕС
19.00 КРЪГОЗОР: Измерения: „Вик за 

правда“ — Йосиф Хербст
19.45 „Свидетели на миналото“: „Уло

вената сила“
20.00 Курс по английски език: „Изгу

бената тайна“, VII епизод
20.30 „Приключенията на растенията": 

„Зародишната клетка 'и

17.30 Оперна музика; 18.00 
дежка вълна“ — пряко 
от комсомолската дискс 
„Асарел — Медет“"; 19.0: 
„ОБРАТНА ВРЪЗКА“ - 
по писма с нравствена 
неудобна тема в семей, 
сексуалното възпитание 
ващите ‘

В главната роля: Ришард 
Първо излъчване. Дейст- 

се развива през Втората 
световна война

21.35 Изберете
21.40 ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ И ПРЕД

ПРИЕМЧИВИТЕ — пряко предава 
не от Пловдив

22.40 В КРАЯ НА ДЕНЯ
22.55 Предаване за УНР по случай 

националния празник на страна
та, II част

23.35 Поезия — Веселин Ханчев

17.40 За децата: „Звънче" 
ка от край горската 
— драматизация

18.40 Предаване за УНР по случай 
националния празник на страна
та, I част

19.30 Тв справочник
19.40 „Седем мъдри будилника" — 

анимационен филм, VI епизод
19.50 Лека нощ, деца!: „Подарък за 

Мецанчо" — куклена драматиза

17.20 „МУЗИКАЛНА ДЪГА" — с уча
стието на Ваня Костова, Стоян 
Захариев, Венета Рангелог' 
орги Христов и дует „Шаис‘ 

•»_ — Тпъиио" и Пп

и любовни песни: 1. Радевчан 
ска ръченица — изпълнява на гай 
да Георги Дончев; 2. Соня Кънче
ва ще изпълни песните: Снощи оти 
дох на чешмата и Славей ми пее, 
мамо; 3. Кайнарджански опас — из 
пълнява на акордеоан Панчо Димит 
ров; 4. Мъри Яно — изпълнява Йов 
чо Караиванов; 5. Черноконевско хо 
ро — изпълнява на кларнет Петко 
Радев; 6. Зарина в градина — из
пълнява Роза Цветкова; 7. Цонино 
хоро — изпълнява на тамбура Ру 
мен Сираков
12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Слово по случай националния 
празник на Унгарската народна ре 
публика
12.45 Унгарски масови песни

13.00—16.30 ЕФИР 210
13.00 Съвременници: Ние, българи 
те: Проф. Стойко Бусаров, дирек
тор на Института по курортология 
13.15 Забавни оркестрови пиеси
13.20 За ведро небе, за чиста 
„ЕКОЛОГИЯ И НАУКА“
13.35 Българска народна музика 
14.00 Има думата бригадата
14.20 Габриел Форе — Анданте 
си бемол. мажор за цигулка и 
но, изпълняват Огюстън Дюме 
цигулка и Жан Филип Колар — 
пиано
14.25 Литература и критика: „60 го 
дини от рождението на Минко Ни 
колов"
14.35 „Алени макове“ 
от политически песни
14.45 „Шегата настрана" — фейле 

.тон

Разговор за социали- 
младия човек; 19.10 Поз 
концерт за първенците 

. . _ ___ > Иванов“ — Нова Заго
»; 19.40 Инструментална народна 
|узикз

15.00 Изпълнение 

от гр--
15.25 Спри, ",
15.55 Новини
16.00 Здравей,
16.45 Програма 

зия
17.45 Днес п= __=1а
18*?п А”инаЧи°нни фипми за възрастни 

■2° "<ЬФиалНмТаТЧН?-. "X- игрален

стопанска тема 
на произшествията 

извън политиката 
за специалистите 
Москва: Младежка ор-

18.35 „Друмник-сладкодумник“ — 
предаване за децата
18.45 „Сини хвърчила" — концерт 
за децата
19.00 Срещи с музиката: Два кон
курса; „Шопен" и „Лист — Барток“

и „Мечето Ръкспин“ — анима
ционен филм, XXVI епизод

11.20 „Игор Саоович" — тв
(СССР|, III серия

12.30 Днес
17.00 ДНЕС________ _______

Биология: 
околната среда 

защита от 
на замърсителите на 

— лекция от проф.

10.30 Ние, българите: I
ко Бусаров — директор «.
та по курортология
11.30 В света на социализма

12 ПЛЮС 3“
12.00 — 15*00 ОБЕДЕН ИНФОРМА
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
12.00 Осведомителен бюлетин
12.30 Актуална
13.30 Хроника
14.15 Светът
15.00 Компас
15.30 Говори 
бита 
16.00 
16.05

епилози (Ивелин Димитр 
ва Българско трио за 
музика; 2. Музика за , 
ударни (Стефан Иконом 
ват Джулия и Константи! 
пиано с Румяна Михайлс 
Палиев - 
22.10 Дя« 
22.40 Вечер с твор1 
митър Димов — из 
с минало“ 
23.00 Вести

23.05 С музиката на Хенри Пърсел 
— I и V д. на оп. „Крал Артур“, из 

шт солисти с хор, оркестър и 
5ъл от старинни инструментй. 

Алфред Дилър

музика 
на Унгарската

17.00 ,;Вторник при приятели“ — 

срещи в У , .
лика
17.30 Подиум на музикалната само 
дейност — предавано за хор „Род 
ни звуци“ — Шумен. Главен худо
жествен ръководител Венета Вичева 
18.00 „Преди вечерната проверка“ 
— предаване за бойците и коман
дирите от БНА

ТВ филм, II се

гел
9.00 ДОБЪР ДЕН: „ЕФЕКТ И ЦЕЛИ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ЗАНИЕ“
11.00 „Хайде да играем“ — 
ване за децата
11.10 Дни на унгарското музикално 
творчество и изпълнителско изкуст 
во — творби от Ференц Лист. Сви 
ри СО на Уангарското радио и те 
левизия: 1. Мефисто валс, диригент 
Янош Ференчик; 2. Две творби под 
диригентството на Дьорд Лехел: Ун 
гарска рапсодия № 2; Концерт за 
пиано и оркестър № 2 в ла мажор, 
•изпълнява Дежо Ранки
12.03 Българска ' народна музика —

„На мла 
включване 

тотека на 
37 — 20.00 

предаване 
тематика: 

1СТВОТО — 
на подраст

1ва, Ге- 
„-44

10.30 Курс по разговорен 
език — 219 урок
10.45 Избрани творби от руската и 
съветската музика: „Операта „Вири 
нея“ от Сергей Сланимсни“. Автор 
— доцент Киприяна Беливанова

Зрелищни из! 
I форми ь.

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 — 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петленце: 
от Димитър Бозаков
7.15 България — дела и документи: 
„70 години от рождението на Весе
лин ~----------"
8.45 
пелевизш 
10.00 Пр| 
чат

'жие на науките: цикъл 
1 приодг.та“ — „Енергия 

на животните“ — беседа 
зрко Марков
■епично обновление: „Де

на технологичното обновление 
>дното стопанство“ — „Съвре 
>рганизационни форми за свъ 

науката и производството“ 
от н. с. Николай Жерев. 

изторение от 14.00 до 16.00

6.00 Да започнем деня заедно: Ут 
ринен репортаж; Аеробик
6.25 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Да започнем деня заедно — 
продължение: Усмивка в утрото; Зс 
мя и хора; ‘Приятна работа; Лири 
чен миг
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ
7.25 Изпълнения на Николай Ненов 
— цигулка
7.30 Новини
7.40 Популярен концерт: 1. Увертю 
ра към операта „Италианката в Ал 
жир" (Росини), изп. СО на Плов
дивската държавна филхармония, 
диригент Руслан Райчев; 2. Концерт 
за кларнет и оркестър (Вебер), из 
пълнява Сава Димитров със СО на 
БТР, диригент Драгомир Ненов 
8.00 Радиоенциклопедия
8.20 Поздрави и песни
8.30 Новини
8.35 Музикална загадка
8.40 Извори: „БЪЛГАРИЯ — ЗЕМЯ 
НА ДРЕВНИ ГРАДОВЕ“ — истори 
чески разказ от ст. н. с. Магдалина 
Станчева
8.55 „Ода за България" (Музика Ан 
гел Заберски, текст Матей Шопкин)

филм, I и 
^•00 Време 
22.33 Среща с н.

заков п концертното 
истанкино

'?Нес по свста23 зп Л.К,Ту?лсн °6®К1ИВ 
„Майор Вихър" __
рия

11.15 Зрелищни изкуства: Телеви
зията и форми на документално
то“. Автор ст. н. с. Владимир -Игна- 
товски

16.05 Златни
„Шинел“
Гогол
16.20 Михаил Глинна — Секстет. из 
пълнява секстет „Глинка“
16.50 Нашата българска гордост: 
АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ
17.05 Срещи с българската народна 
музика .
18.00 Вести -
18.05 Дчи на унгарското музикално 
творчество и изпълнителско изкуст
во — хорови творби от Золтан Ко- 
даГ __
19.20 Кази!
четири 
стадии

Димитър
Българ;. 
години <
Ханчев“
Из програмите на радиото

- Преглед на чуждестранния Новини от общините 
— 18.00 ИМПУЛС: Тайните на

и съвременност: цикъл 
> и биологично“ — „Чо- 
[обър или лош по приро- 

проф. Васил Прода

Концерт на оркестър „Симфо- 
' на БТР с участието на ка- 

капела „Полифония“, дири- 
___  Засил Казанджиев. Солисти Си 
меон Щерев — флейта, Румен Гю- 
ров — тромпет, Людмила Герова — 
сопран и Боряна Матеева — алт. 
Пряко СТЕРЕОПРЕДАВАНЕ от зала 
„България“. В програмата: 1. Скар- 
лати — Симфония за флейта, тром
пет и оркестър; 2. Респиги — Антич 
ни танци, и ария; 3. Перголези — 
„Стабат матер“ 
21.30 Информационен бюлетин 
фей“ 
21.40 Камерни

17.30 „КРИЛЕ“ — Възпитанието 
младите хора като стопани на 
листическата собственост; 
Прочути композитори, 
изпълнители и диригенти



ХРИСТО БОТЕВ

бмблиото-
нас

из-

30-

□

на

На 26 март т. г. почина дългогодишният главен редактор

Ивам Бояджиев
хора отДоб

22.45

сбогом!съ-

X 01Р1И13& <О М ТГ'

те

на социализма

ИНФОРМА-

скаи

и съ

чуждестранния пе-

ПенАндраш Фо-ВТОРА Веселин

„Ор-

публици-

СЪВЕТСКА РАПОННИ РАДИОСТАНЦИИ
14.30 Новини

СТОЛИЦАТА

Английски език за

ПЛОВДИВ
ЗАГОРАСТАРА

ОТ

видео-
БЛАГОЕВГРАД

видео
ВАРНА

III 5

хора, 
Михаил

Край домашната 
Камелия Дидова

„Стани 
изпълне- 

1нева

Повече от 30 години той отдаде на Радиото и българската журнали
стика.

От колегите и приятелите му — последно

из-
Ма-

1то: „Рил 
Костадин

национален прег- 
ба- 

Варненската

13.30
14.15

ПЪРВА
10.00 По
10.20 То
10.30 За

17.03 
или г* 
елентр< 
в Ст 
нсто 
— залог 
ИКОНО! 
град; 
18.40 I

ДИ новия* 
зултати; 
туални

музи
17.45

1ас за 
про-

О1Р<®>ЕИ“.

17.30 „Море 
лен разказ

11.30 „Зъб след зъб' 
епизод

оперет.
чучулигата" (Лехар), 

Мартин

_____  .... ИЛИ
•АДВАТ НА ВЕЧ 

от Лубомир

И 
НА 

раз

на
.17.25 За 

ка"

18.45 Музикална
1но-изпълнителското

;рт Шуман 
•н бюлетин

ЗНАНИЕ“

-ЛЯ“
-елй I 
бух и и 
ние и 
ритми
концерт

народни 
от ст. н.

17.30 Забавна 
композитори; 

•ство; 18.35 Ч; 
музикалната 

РТЦ Благоевград

от 
дическс 
10.15 Б* 
ентация 
— ст. н.
10.30 Бу, 
„Творци

6.00 ___ . ..
6.04 Утринни 
ти на петилетка! 
даване; 17.00 — 
ПРОГРАМА: 
— сборно 
ЗОНТИ 
ние и 
Рекламно

ПРОГРАМА: 
7.40 „Хоризок- 
- сборно пре- 

ВЕЧЕРНА 
'зикална сряда 

18.40 „Хрри- 
4 — продълже 
сутринта; 19.00

10.03 Г, 
„Наказатеь 
участие в 

Пламен 
■~-чия 

»ългар< 
и езиково поведе 
с. Калина Иванос 

;удители на нац» 
4 на българската

0.15 Футбол: „БАРСЕЛОНА" — ЦФКА 
„СРЕДЕЦ" — полуфинална сре
ща за купата на носителите на 
купи — пряко предаване от Бар
селона

и съ 
изпълнение 

капела „Све

17.30 Концерт на плоадивски изпъл 
нители; 18.00 — 20.00 „ПОКАНА ЗА 
РАЗГОВОР“ — Два месеца след 
създаването на първите фирми в 

- -------- да предви
Примери и ре 

село Бяла; Ак

Пърсел: 
га, 3 гла 

фраг- 
орган. 

Сера 
, из 

обой.

оби от 
1ден Ге) 
- едноь

п I
>пат:

Янче1

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН
НО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия

жумента-
за капи-

—: „АЗ
едноактиа 

Людмила Петрушевска 
Забавна музика

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Хорови творби от руски 
ветски композитори 
на българската хорова 
тослав Обретенов"
23.С0 ПРЕДИ ПОЛУНОЩ

: за
Москва: I 

■ка и тех1 
от общи* 

пет: „

Гражданите и законът: цикъл 
зателно право на НРБ“ — „Съ 

престъплението“ — беседа 
Панайотов, ст. ас. в Юри 

факултет 
арски език: „Ценностна ори 

‘“чново поведение“. Автор 
1лина Иванова 

на нацията: цикъл 
възрожден

документи: 
о на Съб- 

артист“ на радиото

тан Николай Христ: 
„БМФ“; 17.40 Ог 
18 00 Кръгозор: „X; 
зия“ — разгопс" 
телй и ученици . 
бухни за енскур: 

общуване; 
от брега;

— ра- 
времето 

13 опита

:тов от параход 
Оперетна 
Хайде на 

юр-диснусия 
И от II ЕСПУ 

>зията като 
; 18.35 Мело/ 

19.05 Симф<

хроника
- забавно-лите- 
за средношкол

6.00 — 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
6.50 Ранобудно петленце: „Непослуш 
ното сиво жребче“ — испанска на
родна приказка 
7.15 България - 
„90 . години от 
чо Събев — оп< 
8.45 Из програм! 
телевизията 
10.00 Преглед на 
чат

-----на 
общината. Какво не успя да 

1т правилник. " 
Един ден в 

теми

ИМПУЛС, 
престиж — 
гронно-изчислите 
г, Загора и Сл, 
"на квг.. 

за 
>миката 

18.00 Рекламен ка;
Народни песни, изп. I

18.00 „Меридиани на дружбата" 
Дни на културните дейци 
Финландия в СССР

18.55 Литературно-художествен 
канал, I част

20.00 Време
20.50 Литературно-художествен 

кангл, II част
В паузата — Днес по света

23.50 „Майор Вихър" — тв филм,
серия

■ използува 
отдих — и: 

[расно село“ 
столицата 

гражданите

10.30, 12.30, 17.30' РАДИОТЕЛЕВИ
ЗИОННА РЕПОРТЕРСКА СРЯДА 
18.15 Заключителен коментар по 
мата на радиотелевизионната репор 
терена сряда 
11,30 В света

Стопанска полза 
Как се използува 

'■елната техника 
ора и Сливен; Повишава- 
1алификацията на кадрите 

ефективно развитие на 
на община Момчил- 

Рснламсн калейдоскоп; 
Иво Барев;

—1 дела 
рождението 

юретен
ште

19.10 Младежка
19.40 Из оперното 
Александър Райчев

ШУМЕН

„12 ПЛЮС 3“ 
12.00 — 15.00 ОБЕДЕН 
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
12.00 Осведомителен бюлетин 

Еко „Хоризонт“
------ Светът извън политиката 
15.00 Компас за специалистите
15.30 Говори Москва: В», света на 
ветската наука и техника
16.00 Новини от общините
16.30 Ново . . . пет: „Панг лейди“

>роаз Тома — из операта 
изпълняват солисти с хо 

кестъра на Уелската нацио 
опера, диригент Ричард Бо- 

ниндж. В ролите: Шерил Милнс. Джо 
ун Съдърлънд. Иоста Вимберг, Дже- 
ймз Морис и др.

--- здетво 
музика;
екскур- 

с учи-
— Тол 
позна- 

>дии и 
[зоничен

и хора" — до! 
от първо лице :

6.00 Да започнем деня заедно: 
Утринен репортаж; Аеробик
6.25 Преглед но програмата
6.30 Новини
6.35 Да започнем деня заедно — 
продължение: С младежки ритъм; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли
ричен миг
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ 
МЕНТИ
7.25 Български народни 
пълняв'а на гъдулка /* 
ринов
7.30 Новини
7.40 Утринен концерт
8.00 Радиоенциклопедия
8.20 Български народни песни, 
пълнява Румен Родопски
8.30 Новини
8.35 Музикална загадка
8.40 ОТЕЧЕСТВОТО — ОБРАЗИ 
СЪБИТИЯ: „ЖИВОТ И ДЕЛО 
АМИ БУЕ" — документален 
каз
8.55 Патриотични песни
9.00 ДОБЪР ДЕН, ----------------
предаване, 
здравния раб< 
<1 4 ПП V-..“. - —

13.10 Пролетната ваканция 
ционално ли се 
за организиран 
на община „К| 
13.30 Новини от 
13 40 В услуга на

фейлетон от Ивон Кожухарова
18.05 — 20 30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА
ЦИОНЕН ОБЗОР НА ДЕНЯ
18.30 Светът днес

Репортаж на деня
___ ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН
БЮЛЕТИН
21.00 — 24.00 „ХОРИЗОНТ“ НА ВЪЛ
НИТЕ НА МЛАДОСТТА: Пред Деня на 

работник — 7 април
- *е лекари от Медицин-

— София, срещи с из 
■плацател Николай Джам 
новото му околосветско

16.05 Поетичен свят
?6Р35 Творби от български компози 
тори: Найден Геров — .Полет към 
Кларис“ — едноактна опера, изпълня 
ват солисти с оркестъра на камер 
пата опера в Благоевград, диригент 
Красимир Топалов. В ролите Петър 
Имов. Ботьо Янчев, Магда Василева, 
Георги Сербезов, Лилия Недева, Иве 
та Петоопа, Александър Пенчев 
17.15 „Епохи, майстори, шедьоври“ — 
Иван Ангелов
17.27 Концерт на млади инструмента 
листи
18.00 Вести
18.05 Хорови творби от Бенджамън 
Боитън
18.45 Записи, 
роден обмен

ДОКТОРЕ! 
посветено на Деня 
ботник — 7 април 

11.00 „Хайде да играем" — преда 
ване за децата 
11.10 Пред VIII 
лед на оперното, оперетното и 

5 летното изкуство — 
,чародна опера 
12.03 Народни песни и 
руджа 
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 „За ваше улеснение" — 
общения и търговски вести 

13.00—16.30 ЕФИР 210

13.00 
ка на 
13.15 Забавна музика 
.13.20 Контакти
13.35 Музикална 
14.00 „ЮНОША" 
ратурно предаване 
цито
15.00 Музикални следобеди
16.00 „Парола „Зелена планета" — 
предавано за средношколците
16.20 Ирландски народни песни
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 „Песен брод няма" — фолк 
лорно предаване
17.00 Документален радиотсатър: 
„ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ДЪГА
ТА" — документална пиеса от Диа 
на Стоева
17.43 Откъси из оперет. „Където 
пее чучулигата" (Лехар), изп. Ма- 
риорара Вайдас и Мартин Ритцман 
с „ррк. на Берлинското радио, ди
ригент Адолф Фриц Гул
18.00 „Преди вечерната проверка"
— предаване за командирите и 
бойците от БНА
18.30 Новини

9.00 УТРИННА
I ритми; 7.‘ 
«тката“ — I 
. — 20.00
17.05 Му?““ 

предаване; .- 
на петилетката" - 
обобщение от сутрин* 

предаване

Михайлова
11.30 През познато и непознат 
сните езера“ — пътепис от К< 
Златнов
11.45 Технологично обновление: 
„Съвременни технологии, внедрява 
ни у нас“ —- „Биотсхнологилта и хи 
мическата промишленост“ — лекция 
от к. иконом, н. Николай Комаров. 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

22.40 Вечер с творчеството на 
чо Славейков и Кирил Христов 
23.00 Вести 
23.05 С музиката на Хенри 
1. Три фантазии — 4 глаенг 
ска и 4 дласна; 2. Четири 
мента из четвърта соната за 
изпълнява на орган Иозеф 
фим; 3. Соната за обой и пиано, 
пълнява Николай Коларов —”обмп, 
Божидара Томова — пиано;-4. Фан 
тазии за три струнни инструмента, 
изпълнява френско трио; 5. Старо 
английска сюита за цигулка и пиа
но, изпълнява Васил Чернаев. съп 
ровожда на пиано Недялка Чернаева; 
6. Златка соната за две цигулки, ви 
олончело и пиано. изпълняват Тес 
Робинс, Леонард Фридман, Доротн 
Браунинг и Елизабет Уинджин

в КТР

получени по между на
— Пьотр Илич Чай-

14.45 „Мимолетност" — филм-балет
15.15 Телевизионен документален филм
15.45 Свири М. Воройцова (флейта)
15.55 Новини
16.00 Детски час:

деца
17.00 Прогрес, информация, реклама
17.45 Днес по света

СОСТО и у
справочник
децата: „Зоънчо" — литера

турно забавно предаване и »гПри 
казки от нрайгорската къщичка" 
— Драматизация
,.3ъб епол зьб" — та филм (ГДР),

12.30 Днес
17.00 ДНЕС
17..10 Народна музика: „Хубава мома

— род няма" — а изпълнение 
Бинка Добрева
децата: „Зелена слънчева пъте-
— та 'филм, „Храброто 

еленче" — аним. филм и „При
зраци отвъд" — тв филм, I епи 
зод

19.00 Екология: „ВОДОДАЙНАТА
НА"

19.30 Тв справочник
19.40 ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРЕГЛЕД „ДЕТ

СКИ ЕКРАН" — ВАРНА’89
19.50 Лека нощ, деца!: „Къртица-зло

сторница" — куклена драмати
зация

20.00 ПО СВЕТА И У НДС
20.30 Хора на път
20.35 „С името на България": 

НИКОЛАЙ ГЯУРОВ
21.35 Изберете
2.1.40 Анимационни филми
22.00 Спорт
— - В КРАЯ НА ДЕНЯ
23.00 Рецитал на Стив Франтик

ска култура“ — „Райко Жинзифов“. 
Очерк от ст. н. с. Стефан Дойнов.
10.45 Българска музикално-изпълни
телска школа: цикъл „Бележити опер 
ни певци“ — „Катя Попова и Любо 
мир Бодуров". Автор Боянка Арнау 
дова
11,15 Етнография: „Облекло за ново
роденото, според народни обреди и 
обичаи“ — беседа от ст. н. с. Ганка

ковски — Симфония „Манфред“. из 
пълнява СО на Лайпцигското радио, 
диригент Даниел Назарет 
19.40 „Златни записи“ — 
Ханчев
19.50 Литератур! 
наследство на Робе/ 
21,00 Информационо 
фей“
21.10 Радиотеатър; „ПЕТРОНИЙ 
МЕТУСАЛЕМИТЕ СЕ Р, 
НА ПРОЛЕТ" — пиеса 
Джурковнч 
21.58 Амб] 
„Хамлет" 
ра и ори 
пална от

<ндж. Е 
Ст

10.35 „Друмник-слодкодумник" — 
предаване за децата
10.45 „Да запеем дружно" — кон 
церт за децата
19,00 Ръководителят: „Подборът на 
ръководител при фирмената орга 
низация Па стопанската дейност" 
— пряко предавано
20.00 Забавен концерт
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕ
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора, из
пълнява оркестър „Хоро" от град 
Русе
20.55 И още нещо в този ден
21.00 Представяме ви прочути ди 
ригенти. — дирижира Клаудио Аба 
До
22.10 Вечерен радиосериал:
СЪМ ЗА ШВЕЦИЯ" — ед1 
пиеса от 
22.25

на новините от вечер

2. Чети] 
.рта сонатг 
орган Ио: 
за обой 

>лай Коларов 
•мова — пиг 

струнни 
:ко три 

га за ци.„... 
Васил Черн: 

южда на пиано Недялка 
" татка соната за две ци1 

и пиано. изпъль 
Леонард Фридман, 

1нг и Елизабет Уинд*

радиодискотека;
творчество на

1 миниатюра: 
майчо, огкачи", о

ние на Надежда Хвой!
18.50 ДНЕС
18.00 КРЪГОЗОР: „Учителят": „С вяра 

и любов"
18.30 „Бунтове и въстания": Въстанието 

на декабристите
20.00 Курс по испански език, 42-и урок
20.30 „Семейство Флинтстоун" — ани

мационен филм, XI епизод
20.55 Световна икономика: ПРЕГЛЕД 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ 
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ И ОТГОВОР 
НА ЗРИТЕЛСКИ ПИСМА

21.25 „Избрано от фонда на БТ"
21.50 ДНЕС
22.00 „Между деа века" —

етично предаване
22.30 „ЗЪБ СЛЕД ЗЪБ" — седемсери- 

ен та филм (ГДР), VII епизод

17.03 Реклами; 1 
ка от български 
Училище и обще< 
селото; 19.35 Из 
дукция на

19.15
20.30
„.ОЛ1
”1.00
■ 1ИТЕ НА 
здравния 
— прн младите 

академия . — 
вестния морег ’ 
базсв преди ; 
пътешествие
22.30 Преглед 
нйте часове
23.30 За канво говори светът?

В



Космически
проекции ми руската култура материало
знанието

■

И ДОЙДЕ ДЕ1
добродетели на съвременната личност.

Юлия ПЕТРОВА

15- минутен ДЕКЕМВРИ20

споявя®!» раджфмл

■

Весела ЯНЕВА

Майя ДИНЕВА

0°Срещи вс музиката

С!

Ана РАДОСЛАВОВАежурито

Борсали

имат • 
самотш

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА 
И ИЗКУСТВОТО ,

„ХР. БОТЕВ“ 
8 АПРИЛ, 
19.00 ЧАСА

ще 
на

ки 
Ели

„ХР. БОТЕВ“ 
4 АПРИЛ, 

19.00 ЧАСА

„ЗНАНИЕ“ 
6 АПРИЛ, 
П.45 ЧАСА

водещата 
ще разгова 

българска

ние 
как

шевност 
чески ? 
след 
■победа.

ПРЕМИЕРА 
1973 Г.

8 АПРИЛ, 
23.40 ЧАСА

„ХР. БОТЕВ“ 
3, 4, 5, 6, 7 
АПРИЛ, 
22.10 ЧАСА

ни събития — : 
млади пианисти 
„Лист—Барток“.

проти- 
в то 

мое

проф. Барбара Хессе — Бу- 
ковска, а членове — изтъкна 
ти български педагози и пиа 
нисти.

Всъщност такава бе и задачата ни — да се запознаем с мно 
‘ гостранната и многопосочна дейност, с резултатите от двегодиш 

ното съществуване на Съветския фонд на културата — това уни 
кално явление. Защото нейните радетели с истинска апостол
ска решимост и всеотдайност работят за умножаването, запаз 
ването и развитието на културното наследство в съветската стра 
на, във възпитанието на нравственост и хуманизъм като висши

те
се
то в София,' да получат въз 
можност да се представят до 
година на конкурса „Шопен“ 
във Варшава...

Председател на

В поредното издание 
привлечем вниманието 
слушателите към две интерес- 

конкурсите за 
„Шопен“ н

/ ■:

■ Л

От все сърце пожелаваме 
на творческия екип, който ще 
създаде радиосериала, в по- 
голямата си част дамски, как 
то е дамски и самият сериал
— три от петте миниатюри 
са на Людмила Петрушевска
— „На добър час!“ Успеха, на 
дяваме се, ще осигурят освен 
талантливите автори и талант 
ливите актьори: Славка Сла
вова, Леда Тасева, Нели Топа 
лова, Богдан Глишев, Петър 
Петров, Георги Новаков и мла 
дият Красимир Марянов. Ес 
тествено всичко е в ръцете 
на режисьорката Милена Ку 
барслова и нейните помощния

Константина Данчева и 
Чалгаджиева.

я
Ез

диняващото звено при 
та е според режиг 
Милена Кубарелова 
та човешка тревога, 
стта на 
нежност плюс

От 4 «до 8 април около 50 
български пианисти на въз 
раст от 15 до 28 години ще 
вземат участие в . конкурса,, 
посветен на творчеството на 
великия полски композитор. 
През 1990 година се навърш 
ват 180 години от рождение 
то му и във Варшава ще 
се проведе XII международен 
конкурс на негово име. Идеята 
на организаторите е български 

музиканти, представили 
най-добре на състезание 

; София, да получат — -

В цикъла на програма 
„Знание“ доц. Ангел Попов, 
ст. н. с. Никола Стойчев и 
доц. Ставри Ставрев ще раз 
кажат подробно за експери 
ментите, наречени „Кли
мент — Рубидий“, „Струк 
тура“ и „Воал“. А в увод 
ната беседа инж. Петър Ге 
оргнев ще ни въведе в със 
тоянието и перспективите на 
космическото материалозна- 
ние.

Първият Шопенов конкурс 
в България сигурно ще раз
крие нови таланти, любители 
те на музиката ще имат въз 
можност за нови срещи с твор 
чеството на Шопен. — прослу 
шванията ще са в средното 
музикално училище „Л. Пи и 
ков“ — София, и ще бъдат

„Нашето време се отличава с изострен интерес към историята 
и културното наследство. Това ме радва, но ме кара и да под 
чертая, че техническият прогрес, достиженията на естествените 
науки, икономиката и т. в. в крайна сметка трябва да слу
жат за развитието на човешката култура зк° ппномем понятие 
то „култура“ в неговия широк, хуманистичен смисъл... Съветски
ят фонд на културата ще ни помогне да усвоим и умножим то
ва културно наследство в такова отговорно за бъдещето на чо 
вечеството време“... Тези думи на изтъкнатия съветски учен- 
акад. Дмитрий Лихачов бяха истинският ни пътеводител в ко 
мандировката в съветската столица по местата, които олицет
воряваха руската древност, зримото присъствие на тяхната ду
ховна и материална хармония и сила.

Благодарение на усърдие 
то на журналистите и ак
тивността на средствата за 
масова информация 
сме добре осведомени 
се чувствува човек в Кос 
моса, в какъв ритъм проти 
ча трудовият ден на космо 
навтите, с какво се хранят,, 
как изглежда светът от по 
зицията на няколкостотин ки 
лометра от земята и какви 
ли не още битови подроб 
пости. Но почти нищо или 
малко знаем за постижения 
та от конкретните научни 
експерименти и за техноло
гичните предимства, конто, 
ни предлагат екстремните 
условия на Космоса. Про
бив в тази неосветена сфе 
ра прави на 1 април в „Се 
минар „Знание“ диалогът 
на космонавта Алексан
дър Александров и учените, 
участвували в подготовката 
на експериментите в науч 
ната програма „Шипка“, из 
пълнена по време на вто
рия съветско-български по 
лет. С този диалог поставя 
ме началото на интригува 
щата поредица „Космичес 
ко материалознание“, коя 
то ще излъчваме в техно
логичната рубрика „Но®и 

^материали“.

На XII кинофестивал във 
Варна през 1973 г. филмът по 
лучи висока оценка и бе от 
личен с наградата за режису 
ра. Но „И дойде денят“ има 
ше трудности по пътя си към 
широката публика, защото е 
сложно произведение с особе 
на атмосфера и търсена макси 
.мална метафоричност на пла
стичните решения. Това е 
филм-балада за героите, осъ 
шествили социалистическата 
революция, с техните най-сък- 
ровени проблеми. Авторите 
повеждат разговор за морал
ните категории на човешкото 
поведение, търсят мястото па 
отделната личност в историче
ските процеси.*

Началото ще бъде поста 
вено с едноактните . пиеси на 
трима интересни и многооб
разни по творчество съветски 
драматурзи — Вампилов, Пе 
трушевска и Злотников. Обе 

— ------- трима
режисьорката 

огромна 
. . Същно

изкуството въобще е 
тревога. „Ос

тротата на проблемите — про
дължава тя — довежда дейст
вието до неговия предел.“ Пър 
вата пиеса на Людмила Пет 
рушевска „Домът на Колом 
бина“, с която се открива се
риалът/ е весела съвременна 
комедия на ситуации, следва
щата — „Успех“ на Алексан
дър Вампилов, вече ни въве
жда от комедията в сатира 
та, „Аз съм за Швеция“, как 
то и „Чаша вода“ (и двете 
на Петрушевска) ни водят от. 
семейната черна комедия до 
гротеската, намерила истински 
израз в апокалиптичната ми 
инатюра на Семьон Злотни
ков „Търси ви един пуд“.

стои 
•нисти
вият по рода 
страна.

В предаването 
Жейна Папазова 
ря с изтъкнатата . __
пианистка Милена Моллова 
за проблемите, свързани с 
двата конкурса за млади му 
зиканти, ще звучат творби на 
Шопен, Барток и Лист.

И вие можете да вземете 
участие в прякото преда
ване с мнения, препоръки и 
идеи, ако позвъните на теле 
фони 66-53-64 и 87-50-36.

то мислене тогава 
режисьорът, — на моя 
да ги изследвам, за да & 
как в моменти на върхез 
изпитания и катаклизми 
проядяла <?ьлгаринът, как 
сили го движат, кое го : 
га на бунт. Занимавате 
и въпросът за водачите, » 
то в един момент 
гнчната съдба на 
те.“

Сам участник В СЪПрОТ: 
та, сценаристът Васил /е- 
подхожда по нов начин г 
трактовката на историко 
волюциоината тема, отдава: 
се на своята емоционална 
мет. „Исках да изразя 
шението си към тези най-г: 
ми събития в нашата на2 
ва история, често нзобре- 
ни на екрана само от вък: 
та им страна — изпов-: 
драматургът. — В ценп 
на филма е денят на “ 
дата. Изведнъж всичко

„Златният пръстен“

И тук Георги Дюлгеров 
■ е нерен на интереса си към 

изследване на българската ду 
във върховен мстори 

момент — първите дни 
д(еветосепте.мврийската 

„Трагичните 
поречия на героите ми 
зи- филм бяха израз на

публични. Заключителният кон 
церт на лауреатите ще е на 
8. IV. 1989 г. в зала „Бълга
рия“, с участието на оркестър 
„Симфониета“ на БТР.

На 17 и 18 април пг^Унгар 
ския културен институт пред 

конкурс за млади пиа 
„Лист — Барток“, пър 

си в нашата

Сценарист: Васил Акьов. Режи 
сьор: Георги Дюлгеров. Опера
тор: Радослав Спасов. В роли
те: Пламен Масларов, Елена 
Мирчовсна, Пантелей Пантеле- 
ев, Вълчо Камарашев, Асен Ан 
гелов и др.

Петнадесетминутният вече- 
черен радиосернал е нова фор 
ма за Радиотеатъра.
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Димитър Узуновв тъмнината
СРЯДА

Николай Гяуров
ПЕТЪК

Люба Величкова
игра-

Пътуване за никъдеЕлена СОТИРОВА

титла.

своите

те в съдбите на героите.

/ Даниела РАДИЧКОВАЛилия СТОЯНОВАСтефан ВЛАСКОВ
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21, 25 ЧАСА

В Студио „ДЕСЕТА 
МУЗА" — игрален 
филм на ФРГ

не се преплитат 
любовта, паричните 
проблеми, гладът с 
пех...
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нят

че възможно най-висок
дуе на въздействие; да
гради пълнокръвнн образи, да 
подбере отличен типаж, харак 
терен за’ този род произведе
ния, да възстанови добросъве-

от също така известни актьори на ис 
папското, а и на европейското кино, 

в по- 
Лаура 

... . . Хуан Диего
(„Островът“, „Дворът на фараона“), 
Мария Лукса Поите („Фортуната и 
Хасинта“) и др.

ПЙ 9 АПРИЛ,

VI N 20,30 ЧАСА
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Маргарете фон Трота е една 
най-изявените режисьорки в света 
днес. Централни фигури в нейните 
филми са жените с тяхната, чувстви 
тел пост и емоции, сложно преплете 
ни в кълбета от социални и полити 
чески проблеми. Преди да пристъпи 
към режисурата, Маргарете фон Тро 
та има зад гърба си една немалка ак 
тьорска биография, чисто начало е 
в 1966 г. с участието н във филма 
на Р. В. Фасбиндер, по-късно тя иг
рае и в творби на Ф. Шльондорф, 
за когото впоследствие се омъжва. 
Първите й опити да мине от дру-

онисателните романи 
фантастиката. А Испания 
две-три десетилетия (

в 
убийства,

сплашат.
снати

за наяве, новият опит озаря 
ва събитията. И започва ис
тинско осмисляне. Човек няма 
време да се огледа наоко
ло, докато се сражава, да 
прецени собствените си дейст 
вия н действията на другите. 
Той не може да види в ис 
тннека светлина нито заслуги 
те си, нито грешките си, нито 
ненавистта, нито любовта си. 
Денят на свободата му дава 
отдих, макар и кратък, язди 
га го над събитията, в които 
е участвувал. И- той прави 
обобщения, оценява.

Началото на тази поредица от при 
ключовия, които не винаги имат ща 
стлив завършек, е поставено много

отдавна, още когато дои Артуро, пър 
ви актьор и режисьор на трупата, се 
родил в каручката на пътуващи ар 
тисти, а свършва в един старчески 
дом, където последната издънка на 
актьорския род Галван стига до оно 
ва „за никъде“, закъдето неговите 
предшественици са пътували.

По време на дългото странствува 
се преплитат работата с 

със семейните 
мечтите за ус-

Много исках този момент 
да оживее на екрана. Мина 
ха години, реките влязоха в 
руслата си, заблестяха на 
слънцето надгробните памет 
ницн, белнаха се непогребани 
те кости на безименните герои.. _ 
Можем лн да останем (рав
нодушни към тях? Освобожда 
ва ли смъртта от клетвата? 
Жертвите лежат на съвестта 
на историята. В безкрая на ис 
торията те ще носят бремето 
на обета. А някога това бяха 
в мнозинството си юноши и хла 
паци. Това още повече ни за 
дължава да свържем техните 
нравствени проблеми със съ
временността.“

В странноприемницата на едно от 
многото приличащи си белца на Ка- 
стиля и сякаш изникнал от скрития 
трап на театралната сцена (също ка 
то в пиесите от минали времена), 
пред комика Карлос Галван неочак 
вано се появява заченатият от не 
брежност в момент на удоволствие 
син. „Току-що роденият“ е почти двай 
сетгодишен, а появата му е поредна 
та случка в пътуването за ’ никъде 
па трупата Иниеста-Галван.

Филмът „Пътуване за никъде“ раз отдавна Българската 
казва за живота на група мъже и лъчи 
жени, които бихме могли да каре филма 
чем „пътуващи артисти“ — понятие 
вече излязло от употреба. Перипети те . .
ите им, на моменти весели, а в след Наварете, музика Педро Итуралде. 
ващия миг — драматични, напомнят В останалите роли ще видим плеяда 
било ромаиа-пикареска, било бито- 

I или дори 
___ I отпреди като: Хосе Сакристан („Сами 

.. _ ... _______ ___ служи за теат лунощ“, „Операция Огро“),
рален декор и фон на превратности дел Сол („Кармен“), Ху__. 
..... ■ > .. ___ / ГТ ЛТ .ТМ Л |>Г\П'|.Т

областен управител се превръ 
щат в истински фарс, както и 
всеки съдебен процес, в който 
могат да те обесят за половин 
час по лъжливи показания без 
доказателства. В тази обега 
иовка иа бе.зправие протестът 
на честния човек Тенгей, нота 
риус на село, е обречен на 
провал. Години наред той во

I ди безнадеждна' борба не са 
мо с политическия си против

• ник Рейти, всемогъщия помощ 
ник-управител на областта, но 
и с всеки произвол срещу наро 
ПП X П1Г1 „ -1

гата страна на камерата са свързани 
с името на съпруга й. Тя е негов съ 
сценарист в „Припламване“ (след 
няколко месеца ще го видим в „Де 
сета муза“) и сърежисьор на вече 
излъчения „Изгубената чест на Ка- 
тарина Блум“. Актьорската си неза 

внсимост Маргарете фон Трота до
казва през 1978 г. с филма „Второ 
то пробуждане на Криста Клагес“ — 
самостоятелен дебют като сценарист 
и режисьор. В основата му лежи 
действителна случка — една войнст 
вена млада детска учителка (Криста 
Клагес) обира банка, за да финан
сира детска градина... Чрез дълбок 
психологически анализ на характери 
те, авторката изследва социалната и 
политическата система, които нито 
поддържат жените, нито им помагат 
да съществуват. Така тя недвусмисле 
но издава своята присъда надобщсст 
вото, в което живеят героините й. 
На екрана дишат и се развиват жи 
ви характери, които са представени 
чрез тънка, психологически нюанси 
рана актьорска игра. Погледът на 
режисьорката е внимателен и нова 
торски и тя има немалък принос за 
издигането на екранния женски образ 
на едно по-високо художествено ни 
во.

Испански двусериен 
игрален филм

Френски игрален филм
стно атмосферата иа 30-те го 
дини — времето, в което се 
развива филмовото действие.

Декорът, обстановката, об-1 
леклото, шапките „Борсалино“] 
и всички останали аксесоари на 
епохата са много грижливо въз
становени в духа иа модния 
през първата половина на изми
налото десетилетие „ретро- 
стил“.

Филмът неизбежно предизвик 
ва съвременни асоциации. За 
съжаление тази критична ласо 
ченост е олекотена в някои 
моменти. Постановката на Дери 
звучи на места с весела иро
ния, едва ли не като предизви
кателство към проблемните ан 
тигангстерски филми от рода 
на „Кръстник II“ да кажем. 
Това чувство на забавно на
строение се усеща в сцените, 
конто са придружени от ме
лодична, приятна, изпълнена 
с носталгия музика — същата, 
която стана популярна от пър
вата част на „Борсалиио“.

Млад и «неустрашим, в зе
нита на своята слава, Ален Де-

> с лекота и видимо 
удоволствие една от поредни
те си характерни роли. Него
вият Роксн Сифреди е толко
ва романтичен, колкото и же
сток.

Създателите на чехословаш 
кия игрален филм „Юмруци в 
тъмнината“ сценаристите Ярос 
лав Вокршал и Ярослав 
Соукуп, който е и негов режи 
сьор, пресъздават събития и 
съдби от 1936 година в Чехо 
словакия. Фашизмът слага от 
печатък върху живота иа ми 
лиони хора, прониква във всич 
ки сфери на обществото. Маши 
нациите в спорта стават нещо 
обикновено. Той пр.естава да 
бъде свободна изява на спор 
тиня дух, превръща се в аре 
на на симулации, на насилие и 
произвол. За Вилма Якуб, шам 
пион на страната по бокс в 
полутежка категория, срещите 
с шампиона на Германия Курт 
Шалер са свързани с неочаква 
ни усложнения. Около него се 
създава атмосфера иа явен 
шантаж — предлагат му голс 
ми суми, за да загуби мача с 
Шалер, когото готвят за пре 
тендент на световната 
Но не се спира дотук. Угова 
рят го, заплашват го, въвличат 
го в авантюра, 
ват убийства, за да го

Изобщо в ход са пу 
всички средстйа на на 

цистката практика за насилие, 
в която човек се чувствува за
губен и обезверен. Чрез обра
за на главния герой филмът 
напомня още веднъж за оно 
ва .мрачно време и се опитва 
да осмисли протеста на отдел 
пата личност сред морето от 
произвол наоколо. Една побе
да над него е възможна само 
ако се базира -на нравствена 
убеденост. Героят печели своя 
двубой не само на ринга, той 
побеждава своя многократно 
по-силен противник, защо го 
знае, че неговата сила е в за 
щитата на праното на спорти 
ста свободно да изяви 
качества.

Филмът е скранизация на 
едноименния роман на унгар 
ския писател йожеф Иотвьош 
и пресъздава действителността 
от първата половина на XIX 
век в унгарската провинция. 
Следвайки основната сюжетна 
линия на литературното пронз 
ведение, режнеьорката Ева 
Журж извежда на преден 
план острите социални и поли 
тически противоречия в обще 
ството. разяждано от борби за 
власт и съсловни предразсъдъ 
ци. В областта Такшон цари 
пълно беззаконие. Съдии, уп
равители, едри и дребни чинов 
ници. подкрепяни от войската, 
най-безогледно грабят и поти-, 
скат народа. Политическите ма 
шинации, корупцията, насилие
то’ и измамата са нещо обикно 
вено на различни нива в уп 
равленския апарат. Изборите за

да. Защитавайки бедните, той 
застава на демократични пози 
ции, конто да осигурят 
на всички равни права 
пред закона. Изпреварил вре
мето си, героят . изпитва 
върху себе си цялото 
на класовата омраза на свои 
те врагове, които не се спират 
пред нищо, за да го злепоста 
вят и отстранят И макар че 
повествованието изобилствува е 
битови моменти, заплетени ин 
триги, нелишени от наивитет 
и приключенска окраска, изо 
бличите^ната сила на филма 
достига до зрителя. Той се въз 
приема като вярно изображе
ние на една епоха, в която иа 
зряват свободолюбивите идеи, 
а тяхното осъществяване е все 
още в бъдещето.

В главните роли ще видим ак 
тьорите Андраш Козак, Зденко 
Тамаши, Пирошка Молнар, Ти 
бор Силаги, Илдйко Хамори, 
Габор Конц и други. •

Лилия КРЪСТАНОВА

• тази неголяма група иа актри 
и актьори, които не помнят доб 

ре какви са точно роднинските връз 
ки, които ги свързват, се раждат и 
умират любови, има щастливи сре 
щи и болезнени раздели.

Карлос Галван — главният ге
рой, ще намери убежище до края 
на своя път в света на фантазията, 
„който, както казват хората, които 
разбират тези неща, е също така и 
действителност.“

Сценарист, режисьор и изпълнител 
иа една от главните роли, тази на 
дои Артуро, е известният испански 
актьор Фернандо Фернац Гомес. Не 

телевизия из- 
в рубриката си „Десета муза“ 

„Половината на небето“, в 
който той изпълни една от главни 

мъжки роли. Оператор Рикардо

Унгарски 4-сериен тв 
филм

В главните роли 
актьорите Марек 
Йозсф Нсдорост, Елишка Бал 
зерова, Фердинанд Крута, 
йозеф Винкларж и други.

„Борсалино и Сие“ е втора
та част на нашумелия в нача
лото на 70-те години прожек
тиран и у нас с голям успех 
филм на режисьора Жак Де
ри „Борсалино“ с Жан-Пол 
Белмондо и Ален Делои в 
главните роли. Продължение
то на Дери, което тематично не 
е свързано с предшественика 
си, не се различава от него 
нито по стилистика, нито по 
идейно-художествени внушения. 
Опитен професионалист, овла
дял „тайните“ на търговското 
кино, Дори се ориентира към 
развлекателните жанрове и се 
налага главно със сензационни 
филми, които винаги са приети 
ентусиазирана от публиката. 
Както „Борсалино", така и 
„Борсалино и Сие“ е изграден 
в духа и стила на американ
ските гангстерски филми н в 
този смисъл е напълно подра- 
жателен филм, което не озна
чава, че е второразредна про
дукция. предназначена за ед
на посредствена, невзискател- 
на аудитория. Напротив — ..... .. ...
Дери се е погрижил да постиг- лой играе 
не възможно ”"л

характерни роли. Него- 
Роксн Сифреди е

БЬЛГАРСКИ 
ЕКРАН
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„ЦЕНАТА НА

пряко

песен"

народни
.гДЕТ-

„КИЛИЯТА"

юби-

. Огнян АТАНАСОВ

Българияна по
1

ШУгАИНФОРМА-

20.30

И
наука:чет-

чуясдестранния пека
говори светът?

I.

ОРФЕЙ
*2.

>ер< 
Пь

ЗНАНИЕ

4

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ 15.55 ц
СТОЛИЦАТА

ВПЛОВДИВ

на студентско

ПРОГРАМА:УТРИННАСРЕДАТА НА СЕДМИЦАТА:

ш

време"
Крум
У ай_
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17.10 Музиката на ренесанса и барока 
— изпълнения на Камерна фор
мация на БТ и камерен ансамбъл 
„Музика"

раци отвъд" — тв филм, I епи
зод

12.30 Днес

СТАРА

17.15 Пи< 
Шопен; 
те 
18.00

радиосериал:
— едноактна пиеса 

Людмила Петрушевска 
22.25 Забавна музика 
22.30 Осведомителен 
22.40 Хорови творби

10.30 Авторитетът 
света 
11.30

„Слушател- 
сборно предава- 
5-68-25; 17.00 — 

-------------- 17.05 
преда 
19.00

„ХОРИЗОНТ“

ВАРНА 
17.03 В

1 джаз 
творчествот< 
и Димитър

>

1
?сид ЦЕРГРД1ПЕН
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора
20.55 И още нещо □ този ден
21.00 Радиотеатър: "
пиеса от Ян Милчак
21.32 Танци
21.50 Борис
върху теми

извън
!Л“ В
за специ<
Москва: (

хоризонти 
стълбица 
новините от вечер-

бюлетин 
от български

1група „Хай
ка БТР, дири-

адаптация“: „Училището иато 
логична среда за развитието 
дението на учениците“ — бе 
Панайот Ранде * 
11.45 Техноло! 
ви матери; 
материалоз 
али в Ко< 
Георгиев

Повторение от 14 до <6.Оо часа

развити! 
1иците“ *- 
I част

1чно обновление: „Но 
цикъл „Космическо 

т“ — „Новите
— лекция от

„Делнични думи пред празника“ — 
предаване, посветено на проблеми
те на здравеопазването в района; 
19.05 Българска народна музииа; 
19.34 Оперни фрагменти

„Ако бях на 
твое място“

пре 
1ПЪЛ 

----- . „лри- 
Пет антич 

еренц Фар 
квинтет в 

->мъжов — флей 
— обой. Ангел 
Валентин Ту- 

юдя Николов —

бели Наде 
14.00 Икономика за всички
14.25 Стихове от Иван Серафимов
14.30 Забавна музика
14.35 АКТУАЛНИ
представяне на книгата 

българската история.

11У1
10.00 По света и у нас
10.20 Тв справочник
10.30 За децата: „Фантазията на д-р 

Окс" — тв постановка и „Приз-

ЗАГОРА 
Публицистични г 
чеси за пиано от 

17.30 Предаване 
в здравеопазването 
Музикална 

бавна музика; 19. 
19.40 Българска 
изп. възпитаници 
тев“ — Котел 
ШУМЕН 
6.00 — 9.00

16.05 — 18 00
ални теми ’ от 
град
18.00 — 20.30 ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА
ЦИОНЕН ОБЗОР НА Д5НЯ
18.15 Коментар на вътрешнополити-
-------- тема
-------- Светът днес
19.15 Репортаж на деня

централен осведомителен
БЮЛЕТИН
21.00 Музикални
22.05 Музикална
22.30 Преглед на
ните часове
23.30 За нанво

ДИАЛОЗИ — 
„Страници 

от българската история. Очерк за 
ислямизираните българи и национал 
новъзродителния процес" 
15.00 Музикални следобеди 
творци на българския оперен 
тър — Христина Морфова и 
чо Събев (100 години от 
нието на Христина Морфова 
години от рождението на 
Събев) 
16.00 Хикс, Игрек, Зет: „Моят пра 
дядо и аз" — драматизация по 
едноименната книга на Джеймс 
Крюс, V част 
16.20 Боливийски танци
16.30 Осведомителен бюлетин 
16.35 Писма с обратен адрес 
17.00 ЗД МЛАДЕЖТА — пряко пре 
давене
18.30 Новини $
'/3.35 „Друмник-спадкодумник" —• 
предаване за децата ,
18.45 „Сладкопойна чучулига" — 
концерт за децата 
19.00 „Следи о ефира" — 
предаване 
20.00 „На раздумка и 
фолклорно предаване 
-------- ----------------------- ОСВЕДОМИТЕ-

пристрастия; 
г Фридерик 

за успехи- 
> в Грудово; 

тетрадка; 18.40 За 
1.10 Трибуна ЛИК; 

народна музика; 
1 на СМУ „Ф. Ну

жно и оркестър № 1;
№ 2 в ре мажор 

|формационен бюлетин „Ор

1

*

В света на социализма

„12 ПЛЮС 3“
12.00 — 15.00 ОБЕДЕН "" _ 
ЦИ0НН0-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
12.00 Осведомителен бюлетин
12.30 АКтуална стопанска тема
13.30 Митническа информация
14.15 Светът извън политиката
14.30 „Стършел“ в аванс
15.00 Компас за специалистите
15.30 Говори Москва: Срещи в 
въртък
16.00 Новини от общините

■=Г~- =— ===== = •=—= =
— Х= » I = = ■ ■

14.30 Новини
14.45 Селски хоризонти
15.25 Музикална съкровищница
15.50 Новини 

„... до шестнадесет и повече го 
дини"

16.40 Победители
. .17.46 Днес по света

18.00 „Т-..,
18.30 Ан»—
18.50 „Фра|

то" - _____ т........ г _____
20.00 Време ’ ’ .
20.50 „Стъпала" — художествено-пу

блицистична програма
22.20 Днес по света
22.40 Баскетбол: Финал 

то първенство на САЩ
23.30 „Кой ще замине за Трускавец" 

— тв филм

ата на Хенри Пърсел 
„Кралицата фея",- „Ро 

на Оберон“ и „Нежна 
ьлняват Питър Пиърз. 
Вивиън. . Джеймз Бау- 

Иън Патридж, 
и др., с Амбро • 

»р и английски ка 
диригент Бенджа-

22.00 Минути за 
22.42 Вечер с • 
чо Дебеллнов » 
чов
23.00 Вести 
23.05 С музика- 
— из операта „Кралицата 
жденият ден на Оберон“ 
страст“, изпълняват 
Дженифър Вивиън. 
мъп. Чарлз Брет 
Джон Шърли Куърк 
зиански оперен *хо! 
мерен оркестър.
мън Бритън

16.05 Архивен радиотеатър: „КОТКА 
ВЪРХУ ГОРЕЩ ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ“ 
— пиеса от Тенеси Уилямс
17.35 Българска народна музика 
18.00 Вести
18.05 В света на Луиджи Пирандели
18.35 Музиката през вековете: „Съв 
ременната полска музика" — II про 
даване
19.30 Концерт ма Софийската фил
хармония. Гост диригент Руслан 
Райчев. Солист Людмил Ангелов — 
пиано. Пряко СТЕРЕОПРЕДАВАНЕ от 
зала „България". В програмата — 
творби от Йоханес Брамс: 1. Кон-

.18.45 Музикална миниатюра: 
карай, майчинко", в I 
на Крум Янков

18.50 ДНЕС 
19.00 КРЪГОЗОР: Българската

„Молекулен дизайн"
19.20 Съкровищата на България: „Ново

селските Марангози"
19.40 „Присъствие": „Едно сърце и ед 

но перо" — акад. Владимир То- 
пенчаров

20.05 Курс по френски език, XII урок 
20.35 „Сподели своите мисли" — науч 

непопулярен филм
21.00 Очерци за съвременници: Ангел 

Колев \
21.20 „За да блесни слънце" — публи 

цистично предаване
21.50 ДНЕС
22.00 Десета муза; „ВТОРОТО ПРО

БУЖДАНЕ НА КРИСТА КЛАГЕС" 
— игрален филм (ФРГ, .1977 г.). 
Режисьор Маргарете фон Трота. 
В ролите: Тина Енгел, Силвия 
Райце,, Катарина Талбах и др. С 
надписи. Първо излъчване1икъл „Нормативна 

ическите лостове 
дмената организа 

прояви и осо 
•ските лосто- 
■рмената орга 
к. иконом, н.

Камерни ансамбли: 1. Три 1 
1И от Джордж Гершунн. из; 

ансамбъл „Концертино“, ди;
■дрей Корсаков; 2. Пет анти' 
1рски танца от Ференц Фа] 
>.гьлнява духов 

5лнн Беломъж 
Топалов 
кларнет, 

фагот и Вол;

13.15 Забавна музика
13.20 За ведро небе, за чиста земя 
13.35 Концерт йа АНПТ „Г. Дел
чев": Китка от три народни песни; 
Море пиле, славей пиле; Саде ти 
се чудам, Цвето; Ой, ти моя Ка
лино; Ой, ти,моме; Смиляна; Не се

композитори в изпълнение на Сме 
сения хор на БТР, диригент Миха 
ил Милков
23.00 Преди полунощ* „СЦЕНА АН 
ТИКВА"

Пред Деня на здравния работ 
— поздравителен концерт 

Новини от столицата 
Продължение на поздравител 

концерт

„Ако бях на твое място, бих 
постъпил съвсем иначе.“ Мо
жете ли да преброите колко 
пъти досега сте-изрекли подоб- 

фраза? Разбира се, въпро
сът ми е риторичен. Но в 
нашето предаване ще погово
рим по-нашироко на тази те
ма. Ще се върнем малко в 
историята, ще се запознаем с 
интересни моменти от биогра
фиите на известни хора и за
едно ще помислим как бихме 
постъпили на тяхно място.

Ще разговаряме и с наши 
съвременници — популярни и 
н>е' дотам популярния, които 
ще ни нздадат своите малки 
тайни — на чие място биха 
искали да бъдат, защо и какво 
биха направили на това място. 
По същите въпроси още от днес 
могат да си помислят и прия
телите на „Как си ти?“. Техни
те отговори с любопитство ще 
очакваме на телефони 66-53-42 
и 66-13-11 по време па преда
ването. Най-интересният отго
вор ще бъде възнаграден. По 
какъв начин — ще научите в 
съботната вечер.

Естествено няма да забра
вим да съобщим телефони и 
адреси на приятелството.

17.30 Забавна музика; 18.00 — 20.00 
ПРОГРАМА ЛИК — След конгресите 
на творчесните съюзи — промени
те. Конферентно предаване между 
Пловдив, Пазарджик и Смолян.

17.30 За децата: „Бормашината" — 
драматизация, „Аз и рижото ко 
те с белите мустаци" и „Призра 
ци отвъд" — тв филм, II епизод

18.30 Решаваме заедно: „Аренда на 
обекти в сферата на услугите" 
— публицистично предаване

19.30 Тв справочник
. 19.40 ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРЕГЛЕД 

г-1/и гипли" __

6.04 Масови песни; 7.40 
ски четвъртън" — г«_- 
не; 8.30 Радиопост 5-6'8-25; 
20.00 ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА: 
Студио „Култура“ — сборно 
ване; 18.40 Алено петолиние; 
Рекламна антена 
БЛАГОЕВГРАД 
17.03 Между полемичното и безспор 
ното: „Лидер или аутсайдер“;. 17.30 
На адрес — Радио Благоевград: «Пред 
празнични срещи“ — предаване, пое 
ветено на Деня на здравния работ
ник; 19.05 Художествена-' музика; 
19.15 45 години от създаването на 
Неврокопсиия партизански отряд; 
19,35 Хумористични и любовни на
родни песни

на народите
Блахер — Вариации 

от Паганини, изпълня
ва СО на БТР, диригент Васил Сте 
фанов
22.10 Вечерен 
ША ВОДА"

„РАДИОЛИК“: акту-
София и Благоев-

СКИ ЕКРАН" — ВАРНА’89
19.50 Лека нощ, деца!: „Подарък за 

Мецанчо" — куклена драматиза
ция, II епизод

20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 Актуална антена
20.40 „ПЪТУВАНЕ ЗА НИКЪДЕ" — 

игрален филм (Испания, 1986 г.), 
I част. Режисьор Фернандо-Фер- 
нан Гомес. В ролите: Хосе Сакри 
стан, 'Лаура дел Сол, Хуан Диего 
и др. Първо излъчване

21.55 Изберете
22.00 Хора на път
22.10 Светът в действие
22.50 В КРАЯ НА ДЕНЯ
23.05 „Една народна песен ме поведе": 

Кирил Стефанов
0.07 — 3.00 НОЩЕН ННФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
1.30 На този ден

2.30 Ако не сте чули
Минути за поезия

6.00 - 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА
ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
6.50 Ранобудно петленце: Стихове от 
Венко Евтимов
7.15 България — дела и доку| 
„45 години от създаването на 
„Народен юмрук“ — VI ВОЗ“ 
8.45 Из програмите на радиото 
телевизията 
10.00 Преглед 
чат

10.03 Икономика: ци 
та база и икономи 
в условията на фирм^ 
ция“ — „Специфични 
бености на икономичес 
ве в условията на фи, 
низация“ . I Беседа от 
Петър Цанков 
10.15 Физика: цикъл „Проблемът за 
радиоактивните отпадъчни матерна 
ли“ — „Технологии за съхраняване

6,00 Да започнем деня заедно: 
Утринен репортаж; Аеробик
6.25 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Да започнем деня заедно — 
продължение: С младежки ритъм; 
Земя и хора; Приятна работа; Ли
ричен миг
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И 
МЕНТИ
7.25 Български народни хора, 
пълнява на гайда Димитър Чупет- 
ловски
7.30 Новини
7.40 ГОСТУВА РАДИО ПЛОВДИВ 
8.00 Радиоенциклопедия
8.20 Български народни песни, 
пълнява Димка Владимирова
8.30 Новини
8.40 „Опровергани от революция
та" — документален разказ от Лъ 
чезар Вачков
8.55 „Велико е нашето 
(муз. Георги Костов, текст 
Пенев), изп. вокална 
душка песен" и СО 
гент Михаил Милков 
9.00 ДОБЪР ДЕН: , 
ИДЕИТЕ"
.11.00 „Хайде да играем" — преда
ване за децата
11.10 Феликс Менделсон Бартолди 
— Концерт за цигулка, пиано мор 
кестър в ре минор, изпълняват 
Йехуди Менухин — цигулка, и Хеф 
зиба Менухин — пиано, съпровож 
да фестивален оркестър, диригент 
Йехуди Менухин
12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин 
12.45 Поздрави и песни 
13.00—16.30 ЕФИР 210

.13.00 Съвременници: „Трудов 
лей"

церт за пи; 
Симфония .
21.35 Ин< 
феи“ 
21.45 
ЛЮДИ1 
нява ___
гент Анг' 
ни унгарс 
каш. изп'___
състав: Весе; 
та. Стефан ’ 
Антонов — 
шев 
валдхорна

на отпадъците“ — лекция от и. х. н. 
Гради Градев
10.30 Руски език за напреднали
10.45 История на джаза: Вокален 
джаз през 50-те и 60-те години. Ав
тор — Йордан Рупчев
11.15 Литературен анализ: „Романът 
„Бившата съпруга“ от Ерве Базен.

■ Автор — доцент Ангелина Терзиева
11.30 Психология: цикъл „Психологи 
чески измерения на училищната
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Повторение от 14.00 до 16.00 часа
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ник и 
8.45 И
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>лклор

„Сел-

■изация 
Айрис

ерозия 
>т ст. н.

ХРИСТО БОТЕВ“

клубовете по 
активисти 

жени 
общ»

за 
от 

:диатрична-

08.00 В
00.15 „ФОРМУЛА 5“ 

бавно продаване

1илъри
I — ба< 
1те — 
Ибсеи

ТОЗИ 
из- 
ка- 

пла- 
нс 
ги 
му 
му

творби
Бет 
под 

Со 
Иво 

Уо 
бас

— Ми 
и

„Семей 
на ду- 

коментар 
кул- 

на 
цял

на надеждата" — 
Деня на здравния

18.55 Пие- 
1россо № 
нява 
но“, диркген'

« роли 
•адислав 

Бо 
ДР-

„ОРФЕЙ“

изкуство от епо- 
до съвременно-

юдължение 
»И“ от Родио 

1оргей Рахма!
2 в ми минор 
Филаделфийска 

•игент Ойгсн

Гг на хора на Кембридж- 
университет (Англия) 
------- •“< Международния ден

тв филм (ГДР),

„В ателието ма

I на 
дата“.

-р Атанас Натев, 
----- среда, медици» 

;менни проблеми около зл< 
1те новообразувания у

Приказка 
[аша от съ 

>рмяк 
жументи:

Търноо- 
ннижов

цикъл „История на 
измерения“ в стру 

университет 
(верситетсното 
• от доцент

XX век: 
Автор 

II част 
1на: цикъл 

-покаче- 
човека“

БЛАГОЕВГРАД
17.03 Автомобилисти 
Народна музика — 
17.45 Строит'*",,,‘ 
бавна му;
ка; 18.45 
очерк за 
дол: 19.05 
Музика

17.03 Срещи I 
лекарска проф 
шатели от Ха< 
студиото — пре 
сйитс по здрав» 
ни грижи — 
19.10 Записи 
•88“; 19.40 X» 
на цигулка /■

>чвена ерозия и замърсяване“ — 
:седа от ст. н. с. д-р Байко Байков 
•.59 Изкуство, цикъл „Шедьоврите 

галерията „Уфици“ — „Микелавед 
ю“. Автор — проф. д-р Атанас Бо 

жков 
11.14 Литературни идеи 
„Едноличност на свобод;
— проф. д-р Атанас Нат 
11.31 Човек, 
„Съвре» 
ственип

17.30 Радиолик „Прибой“ — 
ната библиотека — огледало 
шевността“ — аннета с 
от студиото; След конгреса на 
турата — разговор с делегат 
конгреса; 18.35 Естрада от 
свят; 19.05 Музикален албум

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИНАЛЕН БЛОК
1.30 Нг. този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
— 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА

ЦИОННО-МУЗИКАЛЕН БЛОК 
6.50 Ранобудно петленце: 
за Петя и приказка за М1__
ветския писател Евгений Пе] 
7.15 България — дела и до»

.. на Евтимий
— български патриарх, 
ч просветен деец“ 
Из програмите на радиото

17.30 
„Пирин“;
18.15 За 

музи- 
път; 

от Бобов 
19.35

на път;
ДАНПТ „П| 

■роителни делници; .- 
/зика; 18.35 Народна

Срещи по общия 
д-р Стоян Сантев 
От петък до петък; 

от стария грамофон

Иван Газдов“

13.00 Съвременници: „Има такива 
хора" — документален разказ 
д-р Огнян Бранков — хирург 
Гръдно отделение на Пед- 
та клиника към „Пирогов”
13.20 За ведро небе, за чиста 
мя: „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" 
13.35 ОТ ЗАЛА В ЗАЛА 
14.00 „От рима на рима" — пре
водни хумористични и сатирични 
стихотворения
14.20 „ОТ ЗАЛА В ЗАЛА"

ПЛОВДИВ
17.30 Забавна музика; 18.00 „Т 
ли- ли сте, не сте ли?“ — фо: 
но предаване; 19.07 — 20.00 
скостопанска панорама" — възмож
ности за разширяване усъвърш» 
вуването на фирмената организа 
в АПК — Велинград; Коментар 
хода на сеитбата на царевица 
АПК — Садово; Новости в селск< 
ланската наука и практика

„12 ПЛ1
12.00 — 15.00 ОБЕ... 
ЦИОННО-МУЗИКАЛ ЕН
12.00 Осведомителен
12.30 Актуална
13.30 Хроника —
14.15 Светът извън
14.30 Родна реч

ПЪРВА
10.00 По света и у
10 20 Тв справочник
10.30 „Призраци отвъд" — детски 

филм, II епизод
11.00 БТ за Интервизия: „Модерна 

рамика и социални 
ства

11.30 „Зъб след зъб“ —
VII епизод

12.30 Днес
17.00 ДНЕС
17.10 „20 минути с..." — музикално 

предаване с участието на Дмит- 
рий Малнков, Лайма Вайкуле, 
Алексей Глизин, Татяна Петрова 
и ансамбъл „Арсенал"

17.30 „Призраци отвъд" — детски 
филм, III епизод

18.00 Литературен дневник
18.30 Наука, техника, технологии: „ЛИ-

юртюра, из»
Барда: 2. 
•рунен оркестър, 
юамбъл „Софийски __ 
— Васил Казанджиев;

иен ркестър в ре мино] 
..грей оркестър. диригеь.
Ангелов: Сюита „Гордиев въ: 

[. Пражки камерен оркестър: (. 
№ 2 из оп. „Кралицата-фея“, 

камерен оркестър ~
диригент Васил Кае 
тюра към операта „Кр; 
пълнява СО. диригент / 
24.00 „Стихове в пол1'“ 
ела Мистрал — чнлн 
0.05 Съвременна

XX столетие: 
рижира операта 

'одион Шчедрин, 
■ хора и оркес 

с участието 
хор. В г 

___ 1ло, Вл1_„„ 
»риса Авдеева, Галина 
лексей Масленников и

телевизията
10.00 Преглед 
чат
10.05 Музикална стълбица 
рские 
11.30 В

ШУМЕН
6.00 — 9.00 УТРИННА ПРОГРАМА: 
6.04 Забавна музина; 6.50 Пионерски 
песни; 7.40 „Къде, кога, какво“ — 
сервизна информация за почивните 
дни; 8.00 Рекламно предаване; 8.30 
Колективът; 17.00 — 20.00 ВЕЧЕР
НА ПРОГРАМА; 17.05 „Училищен 
днес и утре“ — сборно предава» 
18.00 Българска народна музика; 
19.00 Ведрина; 19.15 Шлагерно ехо

19.15 Диригентите на 
Юрий Темирканов дир 
„Мъртви души“ от Ро 
изпълняват, солисти с 
търа на Болшой театър 
на Московския камерен 
те: Александър Ворошиг 
Пявко, Лариса Авдее-“ 
рисова. А: 
(I и II д).
21.00 Информационен бюлетин 
фей“

Когато говорим за 
художник, последователно 
реждаме неговите изяви 
то график, илюстратор, 
катист и карикатурист, но 
винаги обясняваме какво 
обединява в творческата 
индивидуалност и какво 
дава основание за тази разно- 
странност. Или по-точно защо 
това с оправдано при Иван 
Газдов. Предаването от руб
риката „Дневник Изкуство“ — 
В ателието -на художника Иван 
Газдов ще има и. тази цел — , 
да разкрие творческата симби
оза и пристрастията на ав
тора; да представи търсения
та и намеренията му в различ
ните области на приложната 
графика, по-точно „личния сла
лом“ между илюстрацията, пла
ката и карикатурата, както са
мият Иван Газдов се изразя
ва; да проникне в същността 
па такива твърде своеобразни, 
твърде негови територии като 
авторските серии-плакати, ка
то ясно и интересно изразен, 
възглед, като творби, при ко и - 
то поръчката идва от страна- 
на художника, и същевре
менно това са уникални ком
позиции с великолепни графич
ни находки, разкриващи цяла
та сложност на предметния и 
живия свят, който ни обгра
жда.

>рсел: 
Ема 

!юита 
камерни 

)ЛИСТИ“. ди 
Сюита за 
ор, изп. 
:нт Миха 

ьзел“, 
Сюи- 

фалнцата-фея“. изп. 
„Орфей“ — Перник, 

азанджиев; 3. Увер 
”~1ал Артур“, из 

Алфред Делър 
пунощ“ — Габри 
ийска поетеса 

музика

6.00 До започнем деня : 
Спорт за всички; Аеробик 
6.25 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Да започнем деня заедно 
—• продължение: Усмивки в утро
то; Земя и хора; Приятна работа; 
Лиричен миг
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ
7л25 Български народни хора, изпъл 
нение на тамбура Йордан Цветков
7.30 Новини
7.40 Творби от български компози
тори: 1. Токата от Димитър Ненов, 
8.00 Стопанска борса 
8.20 Български народни
8.30 Новини
8.35 Музикална загадка
8.40 Роден край: „Къде ми скриха 
реката" — документален разказ
9.00 ДОБЪР ДЕН: „АЛБАНИЯ ДНЕС" 
11.00 „Хайде да играем" — преда
ване за децата
11.10 Из репертоара на Римската 
опера — сцени из опери на Вер- 
ди, Пучини и Бойто
11.55 Музикална загадка
12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Поздрави и песни

10.03 История:
СУ“ — „Радикали»-» 
ктурата на Софийския 
и в системата на уни» 
образование" — беседа 
Стоян Танео
10.15 Курс по разговорен 
език — 217-и урок
10.30 Курс по разговорен 
език — 220-и урок
10.45 Екология: цикъл „Биоенология 
— „Литосферата — почвообразуване,

14.30 Новини
14.45 Концерт

ския у
15.10 По Случай

на здравето
.15.55 Новини
16.00 Експедиция в XXI век
17.00 Наука: теория, експеримент, 

практика
17.45 Днес по света
18.00 Конституцията на СССР и между 

националните отношения
18.50 „Фраги — раздяла с щастието"

— игрален филм, II серия
26.00 Време

20.50 Това е
21.10 Поглед
22.55 Анимационни филми за възрастни
23.30 „Театърът на Клари Газул" — 

спектакъл

15.00 Компас за специалистите
15.09 Дъга многоцветна — концерт 
за децата
15.30 Говори Москва
16.00 Новини ст общините \
16.05 — 19.30 РАЗГОВОР С ВАС: аК- 
туални теми от София и Велико Тър 
ново

20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
БЮЛЕТИН
22.05 — 23.00 Пулсиращи
22.30 Преглед на новините
ните часове
23.30 За

!тро Локатели — Кончерто 
8 във фа минор, изпъл 

оркестър „И музичи ди Мила- 
1т Дийо Екертсъц

ЗИНГЪТ В СЛУЖБА НД ТЕХНО
ЛОГИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ В 
ИКОНОМИКАТА НИ"

,19.00 „Белият цвят 
предаване за 
работник

19.30 Тв справочник
,19.40 Телевизионен преглед

екран" — Варна '89
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопаркът в 

ремонт" — анимационен филм
20.00 „ВРЕМЕ" — информационна про 

грама на Централната съветска 
телевизия

20.40 ДНЕС
21.00 „КАМБАНИ НА РАЗСЪМВАНЕ" 

— игрален филм (СССР, 1985 г.|. 
Режисьор Аркадий Кордон. В 
ролите: Георгий Тараторкмн, Ири 
на Печорникова и ДР- Първо из 

• лъчване
22.35 Изберете
22.40 Хора но
22.50 „С името

Величкова
КРАЯ НА ДЕНЯ

младежко за

в петък. „Тази трудна 
професия“: Анкета със слу 

“'асково; Събеседници в 
"педставители на номи 
п_зсопазаане и социал- 

Ст. Загора и Хасково;
от ФОБИ — Ст. Загора 

(ора и ръченици,' изп. 
Александър Михайлов

13.10 Из дейността на 
интереси — споделят 
движението на бългаските 
47-а и 48-а секции на ОФ 
„Слатина“
13.30 Новини от столицата 
13.40 Нашата екскурзия

16.05 Кантатно-ораториални
— Миса солемнис от Лудвиг ван 
ховен, изп. Чикагски хор и СО 
диригентството на Дьорд .Золти. 
листи Лучия Поп — сопран, 
Монтон — мецосопраи, Малър*- 
кър — тенор и Гуим Гауъд - 
17.27 Майстори за майсторих» 
гел де Унамуно за Хенри К;
Сьорсн Киркегор
17.47 Руски народни песни 
18.00 Вести 
18,о5 „Под мрежата“ — драмат! 
по едноименния роман на 
Мърдоук

то Смирненсни 
23.00 Вести 
23.05 С музиката на Хенри Пъ|
1. Увертюра, изп. СО. диригент 

нуел Барда: 2. Четири сюити: С» 
за струнен оркестър, изп. 
ят ансамбъл „Софийски со: 
рнгент ~ 
струя 
камер 
ил 
изп, 
та

света на социализма

"■Нос з“ 0 
__1ЕДЕН ИНФОРМА- 
*" — • БЛОК 

бюлетин 
стопанска тема 

на произшествията 
политиката

дължение
14.40 Културна панорама
15.00 Певческото
хата на Ренесанса 
сгга
16.00 „Голямото междучасие" — 
предаване за децата
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Консултация по трудовоправ
ни въпроси
16.45 Из български оперети
17.00 Дневник „Изкуство" — В ате 
лието на художника Иван Газдов
17.30 „Слънчева младост" 
церт

21.10 Продължение на операта „Мъ 
ртпи души“ от Родион Шчедрин (III д.) 
21.45 Сергей Рахманинов — .Симфо
ния № 2 в ми минор опус 27. изпъл 
нява Филаделфийската филхармо
ния диригент Ойгеи Орманди 
22.33 Вечер с творчеството на

на чуждестранния пе-

— „Съвременна диагностика и лече 
ние на онкологичните заболявания“
— беседа от проф. Марин Мушмов 
11.45. Информация и общество: цикъл 
„Информационен подход □ изследва
нето на мозъчната дейност като уп 
равлснчсски процес“ — „Информаци 
онен подход о изследването на слож 
ни системи — общи принципи“ — 
беседа от Божидар Палюшев

. , . за децата
18.00 „Преди вечерната проверка" 
предаване за бойците и команди
рите от БНА
18.30 Новини
18.35 „Друмнмк-сладкодумник" — 
предаване за децата
18.45 „Родна стряха" 
за децата
19.00 ПЕТЪК ВЕЧЕР НА СЕЛО: При 
трудовите хора от село Кортен, Бур 
гаска област
20.00 Смесен концерт
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора, 
пълнява оркестърът при АНПТ 
Русе
20.55 И още нещо в този ден
21.00 За почитателите на симфонич 
ната и камерната музика 1
22.10 Вечерен радиосериал: „ТЪР
СИ ВИ ЕДИН ЛУД" — едноактна 
пиеса от Семьон Злотников
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Джазов концерт — две изпъл 
нения на Грувър Уашингтън — те
нор саксофон с оркестъра на Боб 
Джеймс
23.00 Преди полунощ:
НИЯ ПО КАРТИНКИ"
предаване

18.45 Музикална миниатюра: „Барем се 
ерген, мамо, находих" в из
пълнение на Калинка Вълчева

18.50 ДНЕС
19.00 „Обущарят чичо Спас, Магарето 

и Тошко" — тв филм за деца и 
юноши, V епизод

Тв дискотека с участието на 
Кичка Бодурова, Росица Ганева, 
Васил Петров, дует „Каравел" 

и др.
20.00 „Загадката но мегалитите  Бъл 

г.пи«" — трето предаване от ци 
„Спорно-безспорно"

20.20 „Скок“ — д—'•••—— 
на СТФ „Екран"

20.30 Културно наследство
21.00 КОНЦЕРТ НА УЧАСТНИЦИ В ТРЕ 

ТИЯ ТУР НА IX МЕЖДУНАРО
ДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕР 
НИ ПЕВЦИ" — СОФИЯ 88

21.50 ДНЕС
22.00 „Море" — тв журнал
22.30 „СЕЛСКИЯТ НОТАРИУС" — чети 

рисериен тв филм (Унгария), I 
епизод, режисьор Ева Журж, в 
ролите: Андраш Козак, Пирошка 
Молнар, Габор Конц и др., пър 
во излъчване

23.30 Републиканско



ц*й

забавно предаванеденя заедно: песни личен младежкотона ва

самопризнания

14.20 ЧЛСА

пъ-

радиосписа-

му-
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на

за

детски тв

РУ-из-

20.00от
ОСВЕДОМИТЕ-
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народни 
Йордан

„Славия" 
от стадион

жостта 
— преда

хора — 
Йор-

програмите 
•визията 
3 Преглед на

среща 
част 

за
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на
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23.40

цигул] 
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19.10
Песни
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КЙ е

епизод 
иг 

1986 г.).

111=1111

седмица 
бюлетин 

г“ _ Л

бъдещето: 
автор Све

фор I 
оани, 
1пония“ 
боже* 
: от

Радиоклуб „Де 
19 00 СЪБОТ 

гости с 
на РТ;

Брамс; 2. 
Соната за 
ре мажл>' 
пианот)

УКВ — 68.36 мХц 
12,00 „ОТ СЪБОТА

(му- 
Ма-

участници 
радиокон-

ОРФЕЙ“ 

: „Китайска
та народна

Илич Чгйковсни — 
>алета „Лешникотрошач

на младия
Вертер"

<
1= УО1 1

и документи: 
тто на парти 
Узунов“ 

темите за пие
ло общообразо 
ЕСПУ

нещата: „Мечти, 
действителност":

  Радиотеатьр: „Л1 
.ДОН ПЕРЛИМПЛИН“ — 
дерико Гарсна Лорка

,,ЗМАМИЕ~ 

на
пура: „Кирил Стефанов" 
Марин Бончев

„За теб пея, свобода" ( 
Емануил Манолов, текст

на животните 
изкуство на съюзните

„Най-новите

ВЕЧЕРЕН ИНФОРМА- 
НА ДЕНЯ

на вътрешнополити-

събитнята

8.35 Телевизионен документален филм 
9.00 Институт за човека

.10.00 Преустройство и култура
11.15. В страните на социализма

17.00 ТТ: Отплатата" от Франц Крьоц, 
режисьор Магда Каменова, с уча 
стието на Иванка Димитрова

.17.50 Избрано от фонда на БТ
18.40 Днес

.18.50 „София" — публицистично преда 
ване

19.30 Заключителен концерт на отличи
лите се участници в конкурса 
„Фридерик Шопен" — София. 
Пряко предаване от зала „Бълга
рия"

21.00 Култура: „Кино и време"
21.30 „Минути от свободното време" — 

тв журнал
22.00 Днес '
22..10 Голове, метри,

„ХРИСТО БОТЕВ 

ТОМОБИЛИ“
15.09 - 17.30 „СПОРТ И МУЗИКА“
16.00 Новини От общините

— автор ; 
10.45 Инф< 
11.15 Стрь 
цикъл „Яг 
шима и б. 

пътепис

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИКАЛЕН БЛОК
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.30 СУТРЕШЕН ИНФОРМА 
ЦИ0НН0-МУЗИКАЛЕН БЛОК
6.50 Ранобудно петленце:
та принцеса“ — китайс! 
приказка
7.15 България — дела
„45 години от създаване-|
заменил отряд „Анещи

. 8.00 Съобщаване на 
мен зрелостен изпит 
вателна подготовка в

младия 
САМОПРИЗ- 
ВЕРТЕР" —

Пеньо Донев, 
в 

младежи на 
на

получила 
раздела за сред- 

конкурса 
съвремен-

11.30 Съвременници на 
„Казанлъшките искрй“ — 
тослав Цветков, II част

11.45 Обратна вълна: „Лаймската 
лест“ — лекция от н. с. д-р Ата 
Куюмджиев

мотив“ — Горна Оряховица; 
Радиоалманах „Време“; 19.40 
и мелодии, които помним

Пеньо Донев заяви своето при 
съствис в репертоара на Радио 
театъра за младия слушател 
с безспорно оригинален автор
ски дебют с усет към специ
фиката на радиодраматургич- 
иия жанр. Но .голямото досто
йнство на радиописсата му 
не е толкова в строй
ната архитектоника, предопре 
деляща художествената стой
ност и цялостност на реа
лизирания радиоспектакъл. 

. Творческата находка е най- 
вече в авторовия подход към 
проблемите на съвременното 
младо поколение — деликатен, 
разбиращ, полярен на ментор- 
скня тон и... ангажиран!

Драстично подадената в нача
лото криминална завръзка всъщ 
ност става повод за разгръ
щане на един своеобразен пси
хологически етюд върху нео
чаквано самопризнание за не
обикновено жестоко (а в дей 
ствителност въображаемо) убий 
ство, чрез което нараненият 
млад човек реагира на житейс
ки несправедливости и преда
дени чувства. •

Режисьор — Г. Темелков.
Будинка РУСАНОВА

музикални изпълни 
(стапяме ви изпълнения 
Гол лова и ’ Георги Вадел: 

шълнн Ва 
'• «"«ма на 

■'еорги 
цигул 

кор от Сер 
го Николай

ПРОГРАМА: 
мелодии и ритми; 6.15 

гропрогноза; 7.40 „Родо 
•вторение от 4 април; 

~ „„ „..^шата събота" — сборно пре 
даване; 17.00 — 20.00 ВЕЧЕРНА ПРО 
ГРАМА; 17.05 Спортни срещи — сбор 
но предаване; 18.40 Камерна музика; 
19.00 Литературна антология

8.30 Предварителна 
мация 
8.45 Из 
теле в 
10.00 
чат
10.30  
11.05 Пулсиращи ноти — повторение
11.30 Една съветска
12.00 Осведомителен ------- -----
13.05 „Весели приумици“ — фолклор 
но предаване
13.30 — 15.00 „ХОРА, ПЪТИЩА,

17.03 Весели вълни: 
петте магаоета“; 17.30 .
НО СТУДИО ЛИК: 19.05 На 
песен: Музикална редакция 
гостува в КЦХ Разлог

11.45'Народни мелодии 
12.00 Документален филм 
12.45 Кани Свердловската 
.13.30 Новини
13.40 В света
14.40 Филмовото 

републики
16.00 Анимационен филм
16.10 За проблемите на семейните дет 

ски домове
17.25 Международна програма
18.25 „Сайлес Марнер" — тв 

(Англия)
20.00 Време
20.40 В събота 

мацията
2.1.30 „Каним ви в кафе „Саквоаяж" — 

естрадна програма
23.00 Ехо: събитията на седмицата 
23.20 „Задача с три неизвестни" —

филм, I и II серия

22.44 Георг Фридр| 
Трио-соната за флеГ 
ано в до минор — 
но трио за клас 
23.00 Вестй 
23,05 Срещи с джаза 
24.00 „Стихове в полунощ“ 
Тейлър 
0.05 Боян Иконом* 
на оп. „Индже 
ват Георги Дим 
мян Ннзамов, ’ 
Василев с хо1 
розагорската 
гент Веселин Не1

10.03 Управление и самоуправление: 
цикъл „Самоуправлението в социа
листическото общество“ — „Самоу
правление и социалистическа сто
панска конкуренция“ — беседа от 
н. иконом, н. Александър Томов 
10.15 Революционери в театъра: ци 
нъл „Манснм Горки“ — „Васа Жеге 
знова“ и „Врагове“. Автор Ребека

Арсениева
10.30 По ваш избор: ^Ценностна 
ориентация на творческата личност“ 

доц. Иван Паспаланов 
>мационна мозайка 

пътешествия, срещи:
— „Фениксът Хиро 

:стоеният Мияджими“ — 
Иванка Узунова

забавна музикална програма

■16.05 Искам да ви прочета. . .
РИ ОТКЪС от-------  ~
дннцев „Бе;
16.35 Концерт 
в международ! 
курс „Нека пеят 
17.00 „ВЪЛНА“ 
съвременна българ) 
на литература 
18.00 Вести
18.30 Музиката от - времето на 
спир 
19.25

8.30 „ДОБРО УТРО" — информацион
но-музикално предаване 

10.00 Изберете 
10.05 За децата: „Храброто еленче" — 

аним. филм „Призраци отвъд"
— тв филм, III еп., „Как да ста
на голям" и „Внимание, майму
нки" — аним. филми

11.15 „Пътуване за никъде" — игрален 
филм (Испания, .1986 г.) I част

12.30 Днес
12.40 „Времена и хора" — публициСтич 

ио предаване
13.30 Естеството на 

превърнати в 
Мария Кюри

14.00 „Вариант „М" 
15.00 Футбол: „Витоша" —

— пряко предаване 
„В. Левски" 
В паузата: Тв реклама представя: 
завод „Химик" — Асеновград

16.45 Музикално предаване с участието 
на Тамара Гвердцители, Сергей 
Микаев, Владимир Пресняков
и др. 

17.00 Днес
17.10 Родови хроники: „Именникът

българските ханове"
18.10 Тв реклама представя: „50 години

завод „Малчика"
18.40 „Коженото яке" 

филм
19.45 Лека нощ, деца!: „Малката 

салка", II епизод 
ПАНОРАМА

21.00 „АЛФ" — тв филм, VII 
21.25 „ПЪТУВАНЕ ЗА НИКЪДЕ" — 

рален филм (Испания, 
II част, първо излъчване

22.30 Изберете 
22.35 „Стоп кадър" 
23..15 „Опера престо" — аним.

VI епизод 
В края на деня 
„Студио X": „БОРСАЛИНО И 
СИЕ" — игрален филм [Фран

 ция), режисьор Жак Дьоре, в ро
лиге: Ален Делон, Рикардо Куче 
ла, Даниел Ивернел и др., с над 
лиси, първо излъчване

вто 
г романа ца Владимир Ду 
:лите одежди“ 

на хорове.
(ння хоров 

народите“ 
радиосписание за 

>ска и чуждестран

ШУМЕН

6.00 — 9.00 УТРИННА
6.04 Забавни ---------------
Седмичната аг| 
словие“ — пое 
8.00 „Наша’- •

чуждестранния пе-

СТАРА ЗАГОРА
6.00 — 8.30 Палитра: „Фолклорът — 
извор на родолюбив" — репортаж от 
репетиция на фолклорна група в с. 
Веселиново; Радиоклуб „Млад талант"
— . Деца на сцената; Естетика и бит; 
8,30 От събота до събота; 17.03-Поз 
дравителен концерт за завод „Мир"
— Хасково; 17.30 Българска народ 

музика — изпълняват солисти от
>айона; 18.00 Спортно полувреме — 
Сливен — Тракия и Берое — „Лоно

13.10 Пред нашия микрофон — твор 
ци от столицата — бивши политзат 
ворници, концлагеристи и пострада 
ли от фашизма (по повод 11 ап
рил) 
13.40 Пъстра хроника 
столицата

„ЛЮБОВТА НА
— пиеса от Фе

ПЛОВДИВ
6.00 — 9.00 „В СЪБОТА С ВАС“ — 
предаване по писма на ‘ слушатели; 
17.30 „Звездичка“ — предаване за 
най-малните. За какво мечтаят деца 
та от Първомай. Гост в студиото — 
Пинокио; 18 00 — 19 00 Любопитно 
петолиние; 19.07 — 20.00 „Усмивки 
от лексикона“ — забавно-развлекател

. но предаване

12.45 Поздрави и 
адрес
13.00 „ГОЛЯМАТА КЪЩА НА СМЕШ
НИТЕ ХОРА"  ежегодна 
на хумористите от страната, II 
14.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА - 
бавни песни в ритъма на самбата
14.20 Радиотеатьр за младия слу
шател: „НАЙ-НОВИТЕ ‘ -------------------
НАНИЯ НА МЛАДИЯ 
пиеса от 
трета награда 
ношколци и 
за радиодраматургия 
на тема — 1988 г.
15.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА 
стър концерт 
16.00 „Светулка" 
ние за деца
16.20 МУЗИКАЛНА СЪБОТА — 
зика на народите
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 В света на науката 
17.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА — 
церт на изтъкнати изпълнители 
народна музика 
18.00 От полюс до
18.30 Новини
18.35 „Ринги, ринги, рае" — преда 
ване за децата
18.45 МУЗИКАЛНА СЪБОТА — „Ехо 
от близо и далеч" — концерт 
децата
19.00 за приятелите на литература
та и изкуството: „ЗЛАТНИЯТ ПРЪ
СТЕН" НА РУСКАТА КУЛТУРА 
20.00 МУЗИКАЛНА СЪБОТА 
пълнения на концертни вокални ду 
ети
20.30 ЦЕНТРАЛЕН 
ЛЕН БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора — из 
пълнява гайдарят Никола Атанасов 
20.55 И още нещо в този ден 
21.00 „КАК СИ ТИ!" — младежко 
забавно предаване
22.30 Осведомителен бюлетин 
22.40 „КАК СИ ТИ!" — продължа-

из живота на

17.30 Говори Москва: Съботен калей
доскоп
18.00 — 20.30 I
ЦИОНЕН ОБЗОР
18.15 Коментар
ческа тема
18.30 Обзорен преглед на 
на Балканите
19.15 Репортаж на деня
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
21.30 в света на киното
22.05 С песни през годините
зикално предаване
22.30 Преглед на новините от вечер

■ ните часове

■'-"пих ~Хендел — 
.....гйта; цигулка и пи 

) .изпълнява Българс 
(сическа музика

20.10 Български 
тели — Представяме ви 
на Милена Моллова и ’ Геор> 
1. Милена Моллова ще изг 
риации и (руга върху една тем 
Хендел от Йоханес Брамс; 2. Г< 
Бадев ще изпълни Соната за цш 
ка и пиано № 2 в 
гей Прокофиев. на 
Евров 
21.00 ■ ■
фей“ 
21.15 Пьотр 
музика към б< 
ката“

16.55 Музикална миниатюра: „Много е 
Рада хубава" в изпълнение на 
Ева Георгиева

6.00 Да 
Пътепис;
6.30 Новини
6.35 Да започнем деня заедно — 
продължение: С младежки ритъм; 
Земя и хора; Лиричен миг
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ
7.25 Български
сеири на акордеон 
данов
7.30 Новини
7.40 Симфонични танци от българ
ски композитори: 1. Пайдушко хо
ро от Светослав Обретенов, изпъл 
нява СО на Русенската държавна 
филхармония, диригент Илия Тем- 
ков; 2. Алегро модерато грациозо 
и Престо из 7 симфонични българ 

ски танца от Панчо Владигеров, из 
пълнява СО на БТР, диригент Алек 
сандър Владигеров; 3. Два танца 
от Йоско Йосифов в изпълнение на 
СО на БТР под диригентството на 
Александър Владигеров
8.00 Съобщаване на темите за пис
мен зрелостен изпит по общообра 
зователна подготовка в ЕСПУ 
8.03 Съботно ехо
8.30 Новини
8.35 Музикална загадка
8.40 Творци на социалистическата 
ни култура: 
есе от /
8.55
знка
тей Шопкин)
9.00 АНТЕНА ЗА ВСИЧКИ
10.34 Две оперетни увертюри 
Шарл Льокок
10.45 Минути на Г
11.00 „Хайде да играем'
ване за депата
11.10 МУЗИКАЛНА СЪБОТА -
музикалната романтика
12.03 МУЗИКАЛНА СЪБОТА -
гарска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин

„иов — П и Ш к 
войвода". изпълня 

,лнев. Миньо Минев. Да 
Коста Арнаудов и Иван 

•ра и оркестъра на Ста 
народна опера, дири- 
” жов

ВАРНА
17.30 Детска радиовълна: „Как се 
става космонавт?“ — дискусия на 
Смехурко и Защотко с деца от Бур 
гас; 18.00 „Туристически меридиан;
18.35 Хоров концерт; 18.50 Изпълне 
ния на духови оркестри; 19.05 Му
зикална палитра; 19.35 Вито хоро
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Стайнов ",= = ==== диригент=
гру

гимнастика

пре

дни"

16.10 ЧАСАта журнал
пре

ехо

— пие

чудеса"

из-

„ Музикален
предаване

лъ
Маргарита

Йордан СТЕФАНОВ

програмите и

музикално-

спортна инфор-
Хенрик

на

Аз, човекът

музика“ Булат
за

„Ор

немски

английски

РАЙОММИ РАДИОСТАНЦИи

„Ю-Би-40"
ШУМЕН

0)

на
При...
стоф

СССР. Сло-
В. Лит-

недепя" — 
програма

6.00
6.00
6.35

музика 
Радиовестник дебют на младата

„сцената“ на ра-

„Събра- 
изпълне-

— нов кръг на 
български

„ХОЗРИЗОМТ“

радио 
естрадни

здирване 
’арк

госту-
„ХСЗ" при строи- 
Белене

ПАЛИТРА,

за транспорт 
Янус — шо 

сборно преда

Постановка 
Благиева.

8.30 Аеробна
8.50 Изберете
8.55 „Милион и едно желание" — 

даване за децата, I част
10.50 Военна поща — ТВ журнал
« тп игпгн...... 'г

на 
радиоапа

Пиесата е 
авторка на 
днотеатър-а.

20.00 ПО СВЕТА И У НАС
20.30 „Юмруци в тъмнината" 

филм (ЧССР, 1986).

ПРОГРАМА:
|мя Дунав“;

Ден на

1е на операта „Лю 
от Гаетано Доницети

1ационно-м' 
Пра 

„Люб« 
:ние от 
»лен к<

„ХРИСТО БОТЕВ“

испански 
, д урок 
училище 

„Двуликият 
тнеходец“ —

Лисицина 
изпълнени 

атедрала: 1. 
Иохан Кри- 

!. Партита върху 
беда най-тежка“ 

3. Фуга в 
Карл Филип

„ЗНА.МИЕ“

СТАРА ЗАГОРА
6.00 — 0.30 НЕДЕЛНО УТРО: Гсроич

„ОРФЕЙ“

15.00 .
»5.30 Детски хо) 
16.00 Рецитал > 
— орган - 

органа на .
Лрелюд в “

Фри; 
хорала „К« 
от Иохан 
ми бемол

на 
„За 

— разго! 
и горска- 

на гори- 
• бъдеще; 
музика; 1 

концерт за колект» 
за големи подсистеми

по
— 217-И
Курс по

— 57-и урок
Курс по разговорен немски език 
<рок 

(урс по испански 
|и — 219-и урок

ни ( 
миран 
делен 
зина 
Неделно < 
жа и лю1 
ци от ГО| 
ност за о! 
жата и 
гарска на| 
вителен 
вода 
гора

>рът на Перси 
из мюзикли

оперен концерт 
из опери на Джа

1 колекционерите на оперна 
— Гаетано Доницети — опе 

-- изпълня- 
и Амбрознанският опе- 
1ГЛИЙСКИ камерен оркес 
’ Ричард Бониндж. В 

"'ъдърлънд, Лучано 
Малас, Доминнк Ко 

. зула. Нов СТЕРЕОЗА- 
I фонотека (I д. и пър 
действие)

1 Ансамбъла за песни 
на противовъздушната 

Московския военен

8.00 Сутрин по-рано — предаване 
децата

9.00 Служа на Съветския съюз 
10.00 Сутрешна поща 
1030 Клуб нв ------------------------~
1130 Детска

ват
Вертер 
:ора и ори_ 
сото радиг 
Исерщедт;
1жор опус 
Концерт— 

>«. дири 
>ългарска 
----- 1туг~“

пловдив оо НЕДЕЛЕН ПУЛС“ - ин 

Формационно-музикална програма; 
17.00 Празничен ионцерт; 18.00 — 
19.00 „Любопитно петолиние“ — пов
торение от събота; 19.00 — 20.00 Му 
зикален календар

10.59 Нурс по И1 
чинаещи — 220-и 
11.13 Неделно 
на култура: 
фьор и пей. 
ване

глтурна панорама — 
на „Мамзел Ни- 

народна опера; 
музика; 19.00 

•; 19.10 Бъл 
19.30 Неде 

музика

= 1 а===== -1

„Фюри“

мен I
Пантелей 
марашев

1730 ВСЯКА НЕДЕЛЯ
19.50 Лека нощ, деца!: „Пиленцето и 

звярът" — анимационен филм

12.05 Обеден концерт — из творчест 
вото на Волфганг Амадеус Моцарт и 
Лудвиг ван Бетховен: 1. Трето д. на 
оп. „Мнимата градинарка“ от М< 
изпълняват Герхард Унгер, 
Донат, Вертер Холвег и Дж 
ман с хс ‘ —
германск< 
Шмидт—I 
1 в до ма: 
пълнява 
Амстердам. 
13.00 Бъл .
13.30 Литературен кур) 
14.00 СТЕРЕОЕСТРАДА 

Цивилизациите — 
~ -..........оров концерт

__ на Евгения 
— творбите са 
на Рижката ка- 
ми минор от Е 

щрих Бах; 2. Пс~ 
Согато сме в беда н( 

Михаел Баз^ .3. 
мажор от

■ игра 
лен филм (ЧССР, 1986). Режи
сьор Ярослав Соукуп. В ролите: 
Марек Вашут, Йозеф Недорост, 
Елмшка Балзерова и др. Първо 
излъчване

22.10 Голове, метри, секунди
22.50 В КРАЯ НА ДЕНЯ
23.05 „РАЗШИРЕТЕ КРЪГА" — забав

но музикално предаване на ЦСТ, 
I част

23.45 Изберете
2330 „РАЗШИРЕТЕ КРЪГА" — забав

но музикално предаване на 
ЦСТ, II част

демик Петко
Стоян Бабеков
23.00 „ПРЕДИ ПОЛУНОЩ"
бавно предаване.

къла 
835 
8.42 Пиеси 
Стоянов:. 1. 
Мая Трайкова; 2. Танц,

— 9.00 УТРИННА I 
„От Камчия до белия 
Забавна музика; 6.45

- = ==^== 
= -=г = = =

БЛАГОЕВГРАД
8 00 Орбита на сътрудничеството; 8.30 
Из бележника на журналиста; 8.45 
Светнлник; 17.00 За чавдарчетата и 
пионерите; 17.30 На раздумва коан 
Байкушепата мура; 18.35 Студио’49 — 
спортно-информационно предаване; 
19.00 — 20.00 Концерт по желание на 
слушателите

ниците от горсиа 
бележка; 7.04 

I певци и 
на танца; 

■ глас“ — 
- 20.00 

» Неде- 
предава-

17.00 Българска народна музика
17.30 НЕДЕЛЕН САЛОН
18.30 Преглед на програмата
18.35 „Къщичка за 
предаване за децата
19.00 Неделен празничен концерт 
— свири Виенската филхармония

20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
20.45 Български народни хора, из
пълнява на акор‘деон Мишо Бъжев 
20.55 И още нещо в този ден 
21.00 Танцова 
21.25 
свят"

пътешествениците 
информационно-публици

стична програма
13.00 Музикален павилион
1330 Здраве
14.15 Ден на войските от ПРО™ВО^Ь’“ 

душната отбрана на ССГЛ 
во на генерал-полковник 
синов

1430 Концерт нв 
и танци I 
отбрана нв 
окръг

15.15 Анимационни филми
16.00 Час за селото
17.00 Международна панорама
17.45 Неделен киносалон: анимацио

нен и документален филм
.18.30 „Необикновена изложба" — игра 

леи филм

Едно действие с две дейст
вуващи лица. Един общ живот 
с две лица — вече повехнали, 
загледани в бръчките на дру
гия, в усмивките на другия (до 
бри или иронични), в сълзите 
на другия. Мъчително, дълго_ 
пътуване към прошката и за
връщането. Това са няколко, 
надявам се, препоръчителни 
щрихи за радиопиесата на Тео
дора Димова „Фюри“ — не
традиционна като заглавието 
си..

език за напреднали 
•Чние от четвъртък 
[урс по разговорен

ВАРНА 
17.00 Музикално-ку] 
пред премиерата 
туш“ на Бургаската 
1835 Забавна и танцова музика; 
Ателие „Усмихни се сам“; 19.10 
гарска народна музика; — 
лен прочит; 19.40 Балетна

6.00 Новини
6.05 Български народни хора, изпъл 
нява Лоновска инструментална 
па
6.15 Аеробик
6.25 Преглед на програмата
6.30 Новини
6.35 Утринен репортаж
6.40 Лиричен миг: „Пролетни
— стихове от Димчо Дебелянов
6.45 Наслука! — „Не е куче като 
куче" — весел разказ от Чудомир 
6.55 Забавна музика 
7.00 „От неделя до 
седмичен преглед на 
„Христо Ботев"
7.15 БЪЛГАРИЯ — ДЕЛА И ДОКУ
МЕНТИ
730 Новини
7.40 Бритън — Вариации и фуга вър 
ху тема от Пърсел, изп. Лондонски 
СО, диригент авторът 
8.00 „Земя и хора" —

горите и на работни! 
та промишленост“ — 
Изпълнения на популярни 
състави; 7.35 В ритъма I 
7.45 Срещи; 8.00 „Неделен гл 
сборно предаване; 17.00 — 
ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА; 17.05 
лен микрофон — сборно 
не

Мощ

.Лоцарт. 
ерхард Унгер. Хелен 
Холвег и Джеси Нор 
дкестъра на Северно 
но. диригент Ханс 
1т; 2. Симфония № 

2 от Бетховен. из 
>тгебау оркестър — 
•игент Ойген Иохум 
.а народна музика 
......зиер

9.00 Български език: „Ценностна ори 
ентация и езиково поведение“. Автор 
— ст. и. с. Калина Иванова
9.15 .Езиците по света: цикъл „Индий 
ски езици“ — „Хинди“ — беседа от 
Ваня Ганчева 
9.30 Руски 
повторег 
9.45 Ку|

език за на

страници — 45 години от сфцр- 
>ането на VII ВОЗ в Хасково; Не 

гост; 8.30 Концерт народна му 
по писма на слушатели; 17.00 

студио; „За гората — с гри 
>бов“ — разговор с работни 
>рите и горската промишле- 
зпазването на горите, за гри 
тяхното бъдеще; 19.00 Бъл 
|родна музика; 19.30 Поздра 
юнцерт за колектива на За 

I Стара За

21.10 За 
музика ■ _______  ___
рата „Любовен еликсир“, 
ват солисти к *-■*---------
рен хор н Аш 
тър. диригент . . 
ролите Джоун Съ; 
Павароти. Спиро ” 
са и Мария Кае: 
ПИС в нашата ‘ 
ва сцена от II ) 
23.00 Вести 
23.05 Продължени! 
бовен еликсир“ от 
(финални сцени на II д.)
24.00 „Стихове в полунощ“ — Морнс 
Карем — белгийски поет
0.05 Сонатен концерт: 1. Соната зз 
цигулка и пиано в ла мажор (Це 
зар Франк). изпълняват Павел Ко 
ган.н Нина Коган; 2. Соната за две 
пиана в си бемол минор (Франснс 
Пуленк). изпълнява клавирно дуо 
.Бияр — Азанс“

10.50 Военна поща — ТВ журнал 
11Д0 ТВ НЕДЕЛНИК 
1230 Днес
12.50 „Бразди" — та журнал
13.40 „Милион и едно желания" — 

даване за децата, II част
15.25 Атлас: „Кирения — пътуване 

към древността"
16.05 Български екран: „И ДОЙДЕ ДЕ 

НЯТ" — игрален филм. Режисьор: 
Георги Дюлгеров. В ролите: Пла

Масларов, Елена Мирчовска, 
Пантелеев, Вълчо Ка- ' 
и др.

20.00 Време
20.40 Здравейте, докторе
20.55 Телевизионен мост Москва — 

Лондон: Среща след една годи
на

21.50 Футболен преглед
22.20 Концерт на групата

(Англия)
22.45 Новини
23.00 „Дулцинеа Тобоска" — тв филм, 

I и II серия

език за на

Емануел Бах: 4. Прелюд и фуга в 
ми минор от Иохан Себастнян Бах
16.30 „Половин час с древноегипетс 
ки папируси“ — забавно предаване 
17.00 Из творчеството на Петко Стай 
нов; 1. Симфонично скерцо. изпъл 
нява СО на БТР. диригент Васил 
Стефанов; 2. Симфония № 2 в до ми 
нор. изпълнява СО на БТР, диригент 
Владн Симеонов
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър за младия слуша 
тел: „ТАЙНАТА НА ЧЕРНОТО ЕЗЕРО“
— пиеса от Елена Борисова
19.04 Концерт на АНПТ „Лудогорие“
— Разград
19.30 Оркестъ] 
ри мелодии 
Роджърс 
20.00 „Поезия и 
Окуджава
20.29 Хорови песни от руски компо 
зитори
21.00 Информационен бюлетин 
фей“

0.07 — 3.00 НОЩЕН ИНФОРМАЦИОН 
НО-МУЗИ КАЛЕН БЛОК
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
7.35 — 10.00 СУТРЕШЕН ИНФОРМА 
ЦИОННО-МУЗИКАЛ ЕН БЛОК
7.15 България — дела и документи: 
„145 години от излизането на книж
на първа на списание „Любословие“ 
7.50 Под Витоша звънят камбани — 
детско творчество
8.30 Предварителна

12.45 За ваше улеснение 
13.00 Празничен 
— любими арии 

комо Пучини
13.30 НЕДЕЛЯ '13 — хумористично 
предаване
14.30 Сергей Рахманинов — Кон 
церт за пиано и оркестър № 1 във 
фа диез минор, изпълнява Свято- 
слав Рихтер със СО на Съветското 
радио и телевизия, диригент Курт 
Зандерлинг
15.00 „Военна поща" — музикално- 
информационно предаване' за вои
ните от БНА 
15.40 Шлагерно 
16.00 Новини
16.05 Габриед Форе — Фантазия 
за флейта и пиано, изпълнява Иван 
Куманов — флейта и Татяна. Бож
кова — пиан.о
16.10 Радиотеатър: „ФЮРИ" 

предаване са от Теодора Димова 
за тружениците от родните полета -------------
8.25 Оркестрови изпълнения из ци- 

„Песен мила, песен родна" 
Политически камертон

за пиано от Веселин 
Рондино. изпълнява 

изпълнява
Джулия Ганева; 3. Хороводна, 
пълнява Теменужка Янева; 4. Нок 
тюрно, изпълнява Снежана Варова 
9.00 ДЕТСКО УТРО: МУЗИКАЛНА 
СРЕЩА. Записи от ~ традиционния 
концерт на детската песен, състоял 
се през м. декември 1988 г. в Ям
бол
10.30 „ЧАКАНИ ГОСТИ" 

ване на редакция 
телите на АЕЦ в 
11.00 „СЦЕНА, ПАЛИТРА, ЕКРАН" 
— двуседмичен преглед на култур
ните събития
12.30 Осведомителен бюлетин

11.44 Програма „Знание“ през след
ващата седмица

мация
8.45 Из програмите на радиото 
телевизията
8.50 Оркестър без име
9.05 Музикален момент
9.15 Неделна идея за здраве
9.30 Моята седмица
9.45 Инициатива за изд„,_ 
притежатели на най-стари 
рати и грамофони
10.00 НЕДЕЛЯ-150 -.-— седмичен вън
шнополитически обзор
12.50 Осведомителен бюлетин

18.15 Музикална миниатюра: 
ли са се, събрали" в 
име на Стоян Ненков 

.18^0 ДНЕС 
1830 ТВ КИНОСАЛОН: 

„ГРАФИНЯ МОНСОРО" — се- 
демсериен тв филм [Франция, 
1978 г.), I епизод. Режисьор
Яник Андрей. В ролите: Карин 
Петерсен, Никола Силбер, Де
ни Макюел и др. Първо излъч
ване

19.05 „АЛФ" — тв филм, IV епизод 
1930 В света на изкуството: 

Ибсен, I част
2030 Анимационен филм
20.40 „ЦИРК" — игрален филм на Чар 

ли Чаплин
21.50 ДНЕС
22.00 ТВ КИНОСАЛОН: 

„ВЕЛИКОЛЕПНАТА СЕДМОРКА" 
— игрален филм (САЩ), режи 
сьор Джон Стърджес. В ролите: 
Юл Бринър, Стив Маккуин, 
Чарлс Бронсън, Джеймс Ко- 
бъри и др. С надписи

език — 216-и урок 
10.00 Курс по разговорен англииски 
език — 217-и урок 
10.15 Курс по разговорен 
език —■ 
10.30 Ку 
58-и урс 
10.45 К; 
чинаещ!

и Файт сви 
от Ричард

22.10 „Перлата на Атлантика" — 
тепис от Станко Борисов 
22.25 Забавна музика 
2230 Осведомителен бюлетин 
2:2.40 Концерт на смесен хор „Дка

Среща след дълга раздяла, 
която вместо радост ц любов 
донася разочарования. Размя
ната на злобни упреци за без
брой вини — съществуващи и 
несъществени, съществени и 
несъществуващи. Трудна, свръх 
трудна обич между мъж, и 
жена.

13.00 Изберете
класацията за 
песни
13.30 Пъстър хоровод
фолклорно предаване
15.30 Говори Москва
16.05 — 19.00 „ХОРИЗОНТ“ ЗА ВАС
19.05 Музикална въртележка — кон 
Церт за децата
20.30 ЦЕНТРАЛЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН 
БЮЛЕТИН
22.05 — 23.30 НЕДЕЛЯ’89
22.30 Осведомителен бюлетин
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брой

• Получи само през 
м. януари 2005 писма
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Всеки последен вторник на месеца — новата подрубрика 
пътува към вас"
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Избрахме си една съвсем детска песничка
СНИМКИ: Мирчо СЛИВЕНСКИ

Тези предавания, които ще 
се излъчват всеки последен 
вторник от месеца, са направе
ни не само по желание на де
цата от даден град — те са на
правени от децата на града. 
Те са тези, които пеят, свирят, 
танцуват и рисуват, те изпъл
няват своите малки стихове, 
гатанки и драматизации. Тази 
година в 10 предавания (от
ново без юли и август) ще бъ-' 
дат представени дарбите на де
цата от 10 града.

Нешо ново събра на 24 януари в клуба на Българското ра
дио деца н юноши от софийски училища.

Домакин на срещата бе редакция „Музика за деца и юноши“, 
а целта — излъчване на Първенец в класацията за детски пес- 
нч, проведена в предаването „Избери си песничка1*.

Интерес възбуди у децата начинът, по който те самите тряб
ваше да изберат своята „Мелодия на годината“ — чрез трай
ността и силата на аплодисментите, измерени от точни уреди. 
Прозвучаха песните, спечелили първите места в класацията през 
12-те месеца на 1988 г.

Първото място зае песента „БАЛОНЧЕ“ от Андрей Дрсников, 
написана по стихове на .Жива Кюлджиева.

То звънна през първата сед
мица на 1988 година и от тога
ва децата от предучилищна въз
раст и чавдарчетата са получи
ли над петдесет 40-минутни 
предавания и точно толкова 20- 
минутни драматизации, с кои
то „Звънче“ към главна редак
ция „Детски и младежки пре
давания“ на Българската теле
визия определя облика на дет
ския телевизионен вторник.

А какъв е обликът 
на „Звънче"!

През 1988 година са излъче 
ни 44 оригинални предавания 
(през летните месеци юли и ав 
густ се повтаряха стари „Звън
чета“, както ще бъде и тази 
година). В тях, чрез постоян
ния водещ Иво Огнянов — 
актьор от Държавния сатири
чен театър, и неговите помощ 
ничкн, малките зрители разго
варяха с около 50 български 
писатели от различни поколе
ния — от доайени като Лъче
зар Станчев и Асен Босев, до 
съвсем млади автори, с които 
децата в момента се запозна
ват. Тези срещи са в двете руб
рики „РАЖДА СЕ КНИГА“, 
в която авторът представя то
ва, което е на писалнщната му 
маса (придружено е от драма
тизация, ако е проза, или от 
стихове от новата стихосбирка) 
и „ПОКАНИХМЕ ЗА ВАС“ - 
в нея без актуален повод, пи
сателят говори на дадена жи
тейска или творческа тема. Сту
диото на „Звънче“ е място за 
срещи и с творци от другите 
изкуства (художници, компози
тори...), но в това отношение 
„Звънче“ всс още е в дълг към 
децата. Във всеки седмичник 
има и музикална част, в която
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Това е основното нововъведение на „Звънче“ за тази годи 
на. Засега. А за бъдещите новости и промени неговите съз 
датели очакват вашите мнения,оценки и препоръки, деца.
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да се излъчват в нашето преда 
ване. Всички ние сме длъжни 
да кажем на поколението, което 
идва след нас, най-важното — 
трябва да разчитат преди всич
ко на собствения си труд, на 
устойчивостта си, на почтено
стта си... Децата усещат фал
ша и ако не си докрай честен 
с тях, просто престават да ти 
вярват.

Но децата им вярват и най- 
сериозното доказателство за то 
на са писмата с обръщението 
„Мило, Звънче“ или „Мили, 
Бате Иво“ — техният брой, 
техният тон.

В някои от писмата децата 
питат: „Защо правите предава
нията си само в София? Ние 
не сме в София — хайде тръг
вайте към нас!“

Екипът на „Звънче“ тръгна 
из страната. Така- последния 
вторник от месец януари 
Плевен бе заснето първото

„Звънче
вас

лср,с построение

1^7

се изявяват малки вокални и 
инструментални изпълнители и 
състави. Децата много обичат 
хумора и затова не минава брой 
без рубриката „ВЕСЕЛ ЗВЪН“ 
Винаги има и нещо чисто за
бавно, като рубриката „МЛАД 
ИЛЮЗИОНИСТ, в която посто
янният герой прави „фокуси“ 
със „златни кутии“ и цилин
дри, но накрая разкрива на 
своите връстници, че във фоку
сите му няма чудо, а просто 
действия на физични закони. 
Досега само в две предавания 
е намерила място рубриката 
„ЩЪРКЕЛЪТ ЛИ НИ ДОНЕ
СЕ“ — водещ е
тор Щъркелов, който 
мага на децата да
ват на бял свят. Екипът 
„Звънче“ много държи на тази 
рубрика, въпреки трудностите 
при търсенето източната мяр
ка за откровено поднасяне на 
тази деликатна материя.

Тук е мястото да дадем ду
мата на отговорния редактор 
на „Звънче“ Георги Милошев 
да уточни подхода на колекти
ва към детската чувствител
ност:

— Опитваме се да помагаме 
на децата да се подготвят за 
сложния свят, който ги зао
бикаля, и в който навлизат. 
Екипът на „Звънче“ е обявил 
„война“ на леките решения и 
магически изходи, при -които 
ситуациите са безнадеждни, но 
се намесва добра фея или 
добър вълшебник и нашите ге
рои биват спасени. Не, таки
ва неща не са излъчвани и няма
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