
л

&

*

\ ■ 

( 
г ■

V

1
"И

ен

--

^#®В 
К 10а./'--.

,>1?
,

н»а^

тя

Ж\•’.. -^дуяЛИМ 
с"Ж К' 7?

' А|в V ’■; ?1

дни, обед' 
.в 60 минути
| ПЪРВА ПРОГРАМА| СВЕТЪТ В ДЕЙСТВГ

1 януари 1990, 22.05 ч.

'

етвРа >• !



Ботев“ - от 13.00 до 15.00 часа

НА АДРИАТИКА

Розвта ПОПОВАЕлена ДИМИТРОВА

Елисавета ПОПОВА

ВЕНЕЦИЯ ■ 
ПЕРЛАТА

„ХР. БОТЕВ“
7 ЯНУАРИ, 
1835 ЧАСА

6 ЯНУАРИ, 
13.40 ЧАСА

30 ДЕКЕМВРИ,
11.50 ЧАСА

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ НА ДЕЛОВИТЕ Х0Р4

ЕФИР’90

нява невежеството, което стига до
там, че на табелката на една улица 
във Враца е написано: „Полк. Кое
то Буюклийски“!

Паметникът ще бъде възстано
вен. С това сериозно се е заело 
ръководството на Историческия 
музей. Изработен е и необходи
мият проект. Но къде да бъде пос
тавен този паметник? Специалис
тите са на различни мнения, а об
ществеността като че ли е един
на. . .

Рубриката „Времена и хора“ 
апелира към всички, на които е 
скъп първият паметник на Христо 
Ботев, да не остават безразлични.

И още един въпрос, свързан е па
метта за Ботев.

не бяха скрити в дълбоките хра
нилища на различни библиотеки 
и архиви, ако не бяхме се стара
ли толкова да ги заличим от на
родната памет, тези страници си
гурно биха ни дарили е мъдрост и 
твърдост - мъдрост да преценя
ваме по-вярно къде сме и накъде 
вървим, твърдост да отстояваме 
заветите на предтечите ни, из
брали да живеят без дом, но е из
правени глави вместо е приведен 
гръб да се гушат в топла одая.

И други страници има нашата

Отново. . .Защото всеки бълга
рин го носи в сърцето си. Заради 
неговия подвиг и огнения му стих.

На 6 януари рубриката „Времена 
и хора" ще бис тревога за нашия 
дълг пред паметта на Ботев.

И как можем да бъдем спокой
ни, след като вече 35 години 
първият паметник на Христо Бо
тев, който е и първият скулптурно- 
архитектурен паметник в Бълга
рия, влачи тежката си съдба на 
жертва на нездрави политически 
амбиции?

Сега всеки, който посети Исто
рическия музей във Враца, може 
да види скулптурната част на па
метника - бронзова фигура на Бо
тев е вдигната сабя в ръка. Но мал
ко хора знаят къде са четирите ка
менни блока, върху които е стояла 
тази фигура. А те вече десетиле
тия са натрупани на открито в пар
кинга на „Благоустройство и кому
нално стопанство“ в града. На тях 
са изписани 190 имена на четници и 
поборници, изобразени са бареле
фи на двама Ботеви четници - Ми
то Цветков и Давид Тодоров, а та
ка също и на първата жертва на 
турското отмъщение - поп Което 
Буюклийски. И немарливостта 
може би до известна степен обяс-

собява българска църковнопевче- 
ска школа, различна от тради
ционното източноцърковно (ви
зантийско) пеене.“

В предаването „На ползу роду 
нашему болгарскому“ споделя 
мисли за историята на ортодоксал
ната музика у нас ст. н. е. Елена 
Тончева от Института по музикоз
нание при БАН. За това, как е пре
насяна през вековете музиката, 
когато не е имало възможност да 
се записват песните, разказват 
Александър Пиндиков и свеще
никът в църквата „Свети Нико
лай“ - град Елена, Христо Калев.

Музикалното изпълнение е на 
камерен хор „Ортодокс“ е ръково
дител Вивиан Клочков. Предава
нето е осъществено е режисьор 
Владимир Сорокин, оператор Ру
ми» Смилевски и редактор Тоня 
Кирова. Стиховете от възрожден
ски поети чете актьорът Влади
мир Смирнов.

НА ПОЛЗУ РОДУ 
НАШЕМУ БОЛГАРСКОМУ

Документално-художественото 
предаване „На ползу роду нашему 
болгарскому“ „надниква“ в една 
тема - дълбоките исторически ко
рени на църковнославянското пес
нопение, която открива голямо 
поле за изследователите, но все 
още не е застъпена достатъчно. 
Много от въпросите опират до на
ционалното самосъзнание на 
българина, до неговата национал
на и духовна същност, до неговото 
съществуване в миналото и от
стояването му на асимилационни- 
те процеси. Кирило-Методиевото 
дело тръгна от българските славя
ни с превода на църковните книги, 
а българската музика обогати ор
тодоксалната по свой начин. И до 
ден днешен е запазен терминът 
„Болгарский разпев“. Не по-мал
ка е ролята на българската орто
доксална традиция и през Възра
ждането. „През XVIII век - пише 
проф. Николай Генчев - нови мо
тиви затрептяват и в народното пе
сенно творчество, отразяващо на
деждата на пробуждането, както и 
засилващата се хайдушка съпро
тива срещу кърджалиите и други
те размирнически елементи. Поя
вяват се и народни епически песни 
за спасени градове, за героизма на 
хайдутите-закрилници. Промени
те в българското песенно творче
ство се отразяват и в църковното 
пеене. Под влиянието на народна
та песен в края на XVIII век се обо-

Какво с примамило към тази тиха 
и красива лагуна първите заселници 
още през V век от нашата сра? Вене
цианският залив и градът, построен 
на 118 острова, не дават мир и спо
койствие на поетите и белетристите 
от цял свят. Художниците ги рису
ват, фотографите бързат да уловят 
най-красивото мигновение и да го 
понесат към най-отдалечените 
кътчета на земята.

Ако се събере всичко, което чо
вешката ръка е написала за този най- 
възпяван град, то сигурно ще се нат
рупа една многотомна хроника, 
препълнена с шскспировски герои, 
видения и постнзации, които чупят 
рамките на реалното и се превръщат 
в митология. История, археология и 
архитектура. Само тези три думи мо
гат да надхвърлят повече от десет хи
ляди страници. Да не говорим за 
фреските, стенописите, иконите, ре
несансовата и модерна живопис и 
скулптура. ..

„Откажи се от хляба и виното и от 
всичките други наслади на битието, 
но пътуването си продължавай! По- 
добре е да умреш, отколкото да 
спреш да пътуваш!“ Тези две изрече
ния на неизвестния старобългарски 
писател ни обясняват защо през 
Възраждането мнозина нашенци - 
търговци и други любопитни люде, 
тръгват към Далмация и Венеция, 
към Галиция и Виена, а и още по-на- 
далеч. Някои от тях създават свои 
семейства във вечния град на Адриа- 
тика. Български корени във Вене
ция са покълнали още в богомилски
те времена. И не само във Венеция, 
но и из цяла Европа.

Драган Тенев, авторът на пътните 
бележки, отбелязва, че с операта на 
Венеция с свързано името на прочу
тата през XVIII век певица Джема 
Булгарели, съпруга на българин- 
книжовник, потомък на избягали от 
османското робство наши сънарод
ници през XV век. Ако не повече, то 
този пример е една посока, която ни 
родее духовно с културата на остана
лите народи и ни кара да търсим раз
клоненията на българското родос
ловно дърво и извън пределите на 
нашето отечество.

Атапас БЛАГОЕВ

В дните, в които живеем, 
съвсем естествено погледът ни е 
обърнат към днешното. Инфор
мационните съобщения за ак- 
туалните събития привличат с 
магнитна сила вниманието на 
мало и голямо.

„Задъхано всекидневие“, „за
бързано съвремие“ - тези думи 
звучаха по радиото и телевизия
та, срещаха се по страниците на 
всекидневниците, на седмичните 
и дори на месечните издания. 
Ето че дойде моментът да се за
питаме - всеки себе си - от как
во се задъхваме и закъде се бях
ме така устремно забързали. 
Към тези въпроси ще прибавя 
още един: в бързината и устрема 
си не зачертавахме ли с твърде 
лека ръка доста най-различни 
страници от 13-вековната исто
рия на България? А ако не бяхме 
ги извадили от учебниците, ако

история — по-малко или повече 
забравени. Но живи, защото ни
що, никой и никога не може да 
заличи преживяното от цял един 
народ.

Много са страниците от исто
рията, които ни учат на мъдрост 
и твърдост. И сред тях не бива да 
забравяме кратките криволиче
щи редове по полетата на свеще
ните книги и самите свещени 
книги, написани с буквите на Ки
рил и Методий, дали „на вси сла
вяни книга да четат“, не бива да 
забравяме жертвоготовността и 
делото на техните ученици, кои
то още преди десет века твърдо 
знаели, че безпросветен народ 
не може да върви напред.

Миналото ни е извор на сили, 
на национална гордост. Затова и 
в дните на истинското револю
ционно преустройство ние сме

Историята - извор на сили и житейска мъдрост
В дните, в които живеем, ' истопия - ___ _______ I ■■

длъжни с мисъл за бъдещето да 
знаем откъде сме тръгнали, през 
какво са минали нашите предци, 
къде са грешили и кога са били 
прави. Да не премълчаваме фак
ти и имена, някому, някога или 
сега неудобни, защото миналото 
е извор и на поуки.

Тях ще търсим през настъпва
щата 1990 година в познатите ви 
рубрики по програма „Христо 
Ботев“: „БЪЛГАРИЯ - ДЕЛА 
И ДОКУМЕНТИ“, „ОТЕЧЕ
СТВОТО - ОБРАЗИ И СЪБИ
ТИЯ“, „НЕЗАПИСАНО В ИС
ТОРИЯТА“.

А за попълването на белите 
петна, за възстановяването на 
честните имена, предадени на 
анатема, ще разчитаме и на ва
шата активност както чрез пис
ма, така и на телефон 66-54-23,

ОТНОВО ЗА БОТЕВ
От години съществува идея в Ка

лофер - родния град на големия 
българин, в подножието на мемо- 
риала да бъде изградена костница 
на Ботсвото семейство.

Христо Ботев няма гроб, но той 
живее във всяко кътче на Бълга
рия. Неговото голямо семейство с 
изключително свободолюбив и ро
долюбив дух оставя пример на са
можертва в името на отечеството и 
дълбока диря в националната ни 
история. Разпилени са костите на 
семейството по София, Пловдив, 
Велико Търново и Калофер. На 
гробовете все по-рядко се виждат 
цветя. . .

Екипът на „Времена и хора“ по
сещава Калофер, за да чуе мнения 
„за“ и „против“ изграждането на 
такава костница. Но Ботев не е са
мо на Калофер. Той принадлежи и 
е скъп на всеки българин. Затова 
въпросът трябва да се обсъди от 
широката общественост и от спе
циалисти от цялата страна. Без 
бързане, но и без протакане. Да
ли ще можем някога да изпълним 
своя дълг пред паметта на Ботев?

Екатерина ГЕОРГИЕВА

обем, с висока степен на иконо
мичност, на технологична съиз- 
меримост със световните стан
дарти, на ръководство и управле
ние в най-съвременен стил.

А ето и как ще осъществяваме 
намеренията си: всяка седмица ще 
поставяме за обсъждане конкре
тен случай от стопанската прак
тика, който съдържа в себе си оп
ределен конфликт.

В отделните дни от понеделник 
до петък ще търсим параметрите 
и съдържанието на този кон
фликт - от думата на отделния ко
лектив, мнението на специалис
тите, на ръководителя, примера 
от чуждия опит до едно заключи
телно обсъждане, в което ще се 
откроят конкретни решения - 
постигнат резултат и решение, 
допълнително обсъждане, насоч
ване на проблема към съответни 
отговорни инстанции и лица. На
дяваме се да помогнем със съвсем 
практически принос - специали
зирана консултация, връзка ме
жду отделни административни 
звена или социални сфери, с прив
личането на широк кръг от слу
шатели, които да споделят своя 
опит или познание.

Паралелно с клубната тема в 
тази програмна линия ще поста
вяме за дискусия и друга тема, 
чието предназначение ще бъде да 
обогатява професионалната и 
гражданската култура на деловия 
човек и да допълва знанията му с 
информация и анализ по най-ак- 
туалните въпроси на съвремието 
в най-значимите области: наука, 
екология, управление, икономи
ка и световен опит, прогностика и 
евристика.

В нашия клуб ще ви срещнем и с 
отделни личности - наши съвре
менници, чиито дела и постиже
ния съдържат нравствеността на 
нашето време, примера, който ни 
е нужен и полезен.

За всичко това по-подробно ще 
ви разкажат през първата седми
ца на 1990 година водещите на 
клуба - тогава и ще се запознаете 
с тях. Каним ви да участвувате 
най-активно в нашия „Дискусио
нен клуб на деловите хора - 
Ефир’90“. Пишете ни за всички 
теми, които ви интересуват, за то
ва, с което лично бихте участву
вали в клуба, за проблем във ва
шето предприятие или колектив, 
който бихте искали да обсъдим 
заедно. Адресът е: София - бул. 
,Драган Цанков“ № 4, Българско 
радио, Главна идеологическа ре
дакция - „Дискусионен клуб на 
деловите хора - Ефир’90“

Нека „Ефир’90“ стане не само 
връзката ни в ефира, но и парола
та на взаимно доверие и полез
ност!

Нова година, ново десетилетие, 
ново предаване - ролкова много 
НОВО около нас! НОВО коет 
трябва да намери своите превъп- 
лъщения, своите тълкувания, 
своите практически 
НОВО - което да излезе от умо 
рителнитс разбирания и открои в 
ежедневието ни полезното, гр 
дивното, резултатното. В тази по
сока и новото предаване на прог
рама „Христо Ботев“ ще търси 
измеренията на един въпрос оп
ределящ в перспективите на 
бъдещото развитие на страната 
ни - „Как работим?“. Подробно и 
в много посоки ще анализираме 
съществени проблеми от практи
ката спрямо един основен качест
вен акцент - деловитостта. Дело- 
витостта като обобщение на 
практическия опит, като стил на 
работа, съдържание на всички 
отношения в трудовия процес, ка
то качество, предопределящо ре
зултатите и ефективността във 
всяка работа. Деловитостта ще 
означава стопанско мислене, уп
равленска култура, икономични и 
високоефективни подходи, усъв- 
ършенствуване и организация 
във всяка дейност. Опитахме се в 
самата характеристика на тази 
програмна линия „Дискусионен 
клуб на деловите хора“ да впле
тем и начините, по които ще 
търсим решението на поставяни
те проблеми: дискусионен - защо
то ще използуваме всички доводи 
„за“ и „против“; клуб-защото ще 
бъде отворен за всички, които се 
чувствуват ангажирани към из
граждането на едни нови общест
вено-икономически координати - 
трудовите хора, специалистите, 
ръководителите, -общественици
те, хората на изкуството, за всич
ки, които със своите виждания и 
своя опит биха могли да доприне
сат за обогатяването и усъв- 
ършенствуването на социалната 
практика; делови - защото около 
това качество ще търсим облика 
на една съвременна личност, об
хващаща в своите характеристи
ки най-съвременните измерения 
на социална и нравствена култу
ра.

Основните направления, върху 
конто ще се разполага тематика
та на „Дискусионен клуб на дело
вите хора“, ще бъдат икономика, 
наука и техника, екология. Аргу
менти за дискусията ще търсим 
както в конкретните практически 
ситуации, така и в опита на спе
циалистите, на учените, в светов
ния опит. Позицията на клуба ще 
бъде да съдействува за развитие
то и обновлението на производст
вото, за повишаване на ефектив
ността на материалната и финан
совата база и нейното по-натат
ъшно усъвършенствуване за про
изводство с високо качество и
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Централен осведомителен бю
летин
- 24.00 „Тик-Так“ - музикално 
младежко предаване 
Осведомителен бюлетин

АП А

12.30
14.30

16.05
18.30

17.45 Днес
17.55 „Красавицата и Звяра“ - игрален

- 5.00 Новогодишен нощен ин
формационно-музикален блок 
(Информационни емисии в 2.00, 
4.00 и 5.30)
Из програмите на радиото и теле
визията
„ Неделя ’90“

10.41 „Опияняваща музика с отрезвите
лен смях'* - забавна програма

11.45 Слово по случай националния 
празник на Република Куба

11.50 Кубински народни танци
12.00 „Новогодишна плетеница“ - кон

церт народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Забавна музика ’
13.00 Концерт за обой и струнен ор

кестър в до мажор от Антонио Ви
валди, изпълнява Хорхе Риверо с 
камерен оркестър „Солистите на 
Хавана“, диригент Лео Брауер

13.15 Празничен новогодишен концерт

Розалинд Плаурайт, Пласидо До- 
минго, Бригите Фасбердер, Джо
рдже Дзанканоро, Евгений Несте- 
ренко - (I до VI к.)

23.00 Вести
23.05 Продължение на операта „Труба

дур“ от Джузепе Верди - (VII и VIII 
к.)

24.00 Стихове в полунощ - Иван Давид- 
ков

0.05 Бенджамън Бритън - Коледни 
песни, изпълнява камерната капе
ла „Полифония“, диригент Иве- 
лин Димитров. Солисти: Евгения 
Тасева, Людмила Г ерова, Катя До- 
манова

0.22 Камерен концерт: 1. Севдана (Гео
рги Златев-Черкин), изпълняват 
Мария Шейтанова-цигулка, и Лю
ба Енчева - пиано; 2. Ноктюрно 
(Веселин Стоянов), изпълнява на 
пиано Снежана Барова; 3. Стру
нен квартет в сол минор (Клод Де- 
бюси), изпълнява струнен квартет 
„София“ на БТР

даване; 18.30 и 19.30 Новини от пр. „Хори
зонт" (всеки ден); 18.35 Оперна музика; 
19.00 Новини от района (всеки ден); 19.05 
Забавна и танцова музика; 19.35 Българ
ска народна музика

ПЛОВДИВ
6.00-9.00 Празнична програма; 6.30 Но
вини на програма „Хоризонт" (всеки ден); 
7.15 България - дела и документи (всеки 
ден); 17.00 Празничен концерт; 18.00 Ан
тена „Спорт" - информационно-музикал
но предаване с обзор на спортните съби
тия през изтеклата седмица с прекъсване 
за новините на програма „Хоризонт", кои
то са всеки ден без неделя в 18.30 часа; 
19.00 Новини от Радио Пловдив (всеки ден 
без неделя); 19.05 „Авангард" - предава
не за наука, здравеопазване и образова
ние с прекъсване за новините от програ
ма: „Хоризонт", които са всеки ден без 
събота и неделя в 19.30 часа

„ХОРИЗОНТ“

„ ХРИСТО

- директно предаване от Виена
14.30 Забавна музика
15.00 „Звезди посред бял ден“ - шоу- 

програма
16.00 Новини
16.05 „Десет десетки“ - новогодишно 

предаване
17.00 „Добри сте ми гости дошли“
18.00 Радиосеанс, I част
18.30 Преглед на новините
18.35 Радиосеанс, II част
19.00 „Юноша“ - забавно предаване
20.00 „Стори се хоро голямо“ - народни 

песни и хора
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Забавна музика
21.00 „Новогодишно наддаване“ - праз

нично младежко предаване
22.00 Осведомителен бюлетин
22.40 Певци и инструменталисти на на

шето съвремие

ВАРНА
6.00-9.00 „Черноморско утро" - инфор
мационно-музикална програма: „Добро 
утро, Нова година!” - празнично нового
дишно предаване; 6.30 и 7.30 Новини от 
програма „Хоризонт" (всеки ден); 7.00 
Новини от района (всеки ден); 17.00 Наши
те кораби по света; 17.03 Черноморски 
компас; 17,30 „Стадион" - спортно пре-

СТАРА ЗАГОРА
6.00-9.00 Утринна информационно-музи
кална програма (всеки ден без събота и 
неделя); 6.00 и 7.00 Новини (всеки ден без 
неделя); 6.30 и 7.30 Новини от програма 
,'Хоризонт" (всеки ден); 7.15 България - 
дела и документи (всеки ден); 17.00 Нови
ни (всеки ден без неделя); 17.05 „Семе
на" - предаване на селскостопанска тема
тика; 18.00 Равносметката на творческата 
1989 година - тематично предаване; 
18.30 Новини на програма „Хоризонт" 
(всеки ден); 18.40 Любими народни из
пълнители ви пожелават Честита Нова го
дина; 19.00 Информационен дневник 
(всеки ден без неделя); 19.10 Пъстър но
вогодишен концерт; 19.30 Новини от прог
рама „Хоризонт" (всеки ден без неделя); 
19.40 Ритъм, ритъм, ритъм - забавен кон
церт

ЕОТЕВ“.

ШУМЕН
6.00-9.00 Утринна програма: Новогодиш
на хумориада - повторение от 31 декем
ври 1989 година; 17.00-20.00 Вечерна 
програма: 17.00 Новини (всеки ден); 17.05 
„Човек, общество време" - сборно пре
даване; 18.30 Преглед на новините от 
програма „Хоризонт" (всеки ден); 18.40 
Страници из балетните партитури; 19.00 
Рекламно предаване; 19.30 Осведомите
лен бюлетин на програма „Хоризонт" 
(всеки ден без неделя); 19.40 Информа
ционен блок „Днес" (всеки ден)

БЛАГОЕВГРАД
6.00-9.00 Информационно-музикална 
програма (всеки ден); 17.00 Вести от ра- 
диорайона (всеки ден); 17.05 Икономика и 
интереси; 17.30 Музика от стария грамо
фон; 18.00 Култура и естетика; 18.15 Му
зика; 18.40 С песни и хора из България; 
19.00 Вести от радиорайона (всеки ден)' 
19.08 Светилник; 19.20 Популярен кон
церт; 19.35 Народна музика от Югозапад
на България

6.00 Новини
6.05 Забавна музика
6.15 Свири оркестърът при АНП на БТР
6.30 Новини
6.35 „Здрава, здрава годинчица“ - хо

ра и народни песни
7.00 Фонтаните на Аретуза и Таранте

ла из „Три мита“ (Карол Шиманов- 
ски), изпълнява на цигулка Игор 
Ойстрах, съпровожда на пиано 
Наталия Зерцалова

7.15 България - дела и документи
7.30 Новини
7.40 Популярни оркестрови пиеси
8.00 „Нова година - нов късмет“ - кон

церт на известни изпълнители на 
народна музика с техни нового
дишни пожелания към слушатели
те

8.35 Весели зимни детски песни
9.00 „Мама, татко, баба, дядо, аз и... 

кучето" - забавна радиокомпози- 
ция

9.40 Детският свят в музиката: фраг-

Драйдън - музика от Хендел и Са- 
расате

14.45 Радиотеатър за младия слуша
тел: „Новогодишно приключение“ 
- пиеса от Димитър Спасов

15.30 Пъстра новогодишна плетеница- 
концерт от песни и хора

16.00 „На смях“ - откъси от спектакли 
на Валери Петров

17.00 Весели хорови песни
17.30 Георги Свиридов - „Виелица“ - 

музикални илюстрации към по
вестта на Пушкин, изпълнява Го
лемият СО на Съветското РТ, ди
ригент Владимир Федосеев

18.00 Вести
18.05 Празничен новогодишен концерт
20.20 Радиотеатър: „Нова година" - 

пиеса от Гергана Богданова 
Информационен бюлетин „Ор
фей“
Джузепе Верди - операта „Труба
дур" - нов стереозапис в нашата 
фонотека, изпълняват солисти с 
хора и оркестъра на Римската ака
демия „Санта Чечилия“, диригент 
Карло Мария Джулини. В ролите:

1ПТ> А11 иг ил

Осведомителен бюлетин
- 15.30 Новогодишен празни
чен концерт
Говори Москва: Хора, събития, 
факти
„Изберете“ - годишна класация 
Преглед на новините

менти из „Годишните времена“ - 
сюита от четини цикъла за деца 
(Александър Йосифов), изпълня
ва оркестър „Симфониета“ на 
БТР с участието на детския хор на 
БТР, диригент Стоян Ангелов

10.00 Радиотеатър за младия слуша
тел: „Стара, стара приказка“ - 
пиеса от Иван Драганов

филм (Англия), режисьор Фийлдър 
Кук, в ролите Джордж Скот, Вир
джиния Маккена, Бърнард Лий и 
др., първо излъчване
„Момиче за Давид“ - игрален филм 
(Куба, 1985 г.), режисьор Орландо 
Рохас, в ролите Исабел Диас Лагос, 
Франсиска Гаторио, Хорхе Луис 
Алварес и др., първо излъчване

21.05 Концерт на Мигел Босе в Барсе
лона

21.50 Днес
22.00 Студио „X“: „Безумна мисия 2" - тв 

филм (Хонконг, 1981), режисьор 
Ерик Цанг, в ролите Самюъл Хъл, 
Карл Мак, Силвия Чанг и др., с над
писи, първо излъчване.

/ПОРТЛ V А

12.05 Празничен концерт: 1. Увертюра 
към оп. „Копринената стълба“ 
(Росини), изпълнява Лондонската 
филхармония, диригент Рикардо 
Шайи; 2. Ария на звънчетата из 
II д. на оп. „Лакме" (Делиб), из
пълнява Мария Капас с Лондон
ски СО, диригент Тулио Серафин; 
3. Фантазия за цигулка и оркестър 
на теми из операта „Кармен“ (Би- 
зе-Сарасате), изпълнява Ицхак 
Перлман със СО, диригент Лорънс 
Фостер; 4. Дует на госпожа Флут и 
госпожа Райх из I д. на оп. „Весе
лите уиндзорки“ (Николай), из
пълняват Едит Матис и Хана 
Шварц с Берлински ДСО, диригент 
Бернхард Клее; 5. Концерт за пиа
но и оркестър № 1 в сол минор 
(Менделсон), изпълнява Джон 
Огдън с Лондонската филхармо
ния, диригент Алдо Чекато

13.05 „Новогодишни залъгалки“ - за
бавно предаване

13.35 „Звучи небесната хармония“ - 
поетични видения на наши и чу
жди поети - Вазов, Гьоте и Джон

9.10 Всички обичат цирк
9.55 „Новогодишна история" - 

ционен филм
10.10 Програма на Кубинската телевизия
11.10 Хокей - приятелска среща „Торон

то мейпл Лифз“ (Канада) - „Дина
мо“ (Москва). Предаване от Канада

13.10 Заключителен концерт на фести
вала „Песен ’89"

14.55 Анимационен филм
15.25 Заключителен концерт на фести

вала „Песен '89" - продължение
17.25 Анимационен филм
17.40 „Посещението на дамата" - игра

лен филм 1-а и 2-а серия
20.00 Време
20.30 Клуб на веселите и находчивите 

'89 - финал
22.45 „Щит и меч“ - игрален филм, 1-а 

серия

12.00 „За доброто настроение“ - народ
на музика

12.40 Днес
12.50 „Оле, затвори очички“ - детски 

анимационен филм
13.15 Концерт на Виенската филхармо

ния - пряко предаване от Виена. В 
програмата: произведения от Супе, 
Йохан Щраус (баща и син), Йозеф 
Щраус, диригент - Зубин Мета

14.40 „Принцът и просякът“ - игрален 
филм (САЩ), режисьор Уилям Кей- 
ли. В ролите: Ерол Флин, близна
ците Били и Боби, Клод Рейно, 
Хенри Стивънсън и др., първо 
излъчване

16.40 Новогодишни поздравления 
братските телевизии

17.10 Днес
17.30 Теглене на новогодишния тираж на 

Тото 2
17.40 Детски анимационни филми
18.00 Празничен новогодишен концерт - 

пряко предаване от Народния дво
рец на културата

19.15 „Приказките на Дядо Мраз" - дет
ски анимационен филм (IV епизод)

19.45 Лека нощ, деца!: „Нощем под ел
хата“

20.00 По света и у нас

20.30 Телевизионен театър: „Учителят“ 
от Ст. Л. Костов. Режисьор Емил 
Капудалиев. В ролите: Ваня Цвет
кова, Стоян Алексиев, Кирил Кава- 
дарков, Веселин Ранков и др., пре
миера

21.50 „Очаквайте“
22.05 Светът в действие: „Мозайка от 

една година“
23.05 В края на деня
23.20 III фестивал „Диамантените на-

н
.^1
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17.10 Днес

17.20 Детски

Иван БОРИСЛАВОВ

17.45 „Васко да Гама от село Рупча" -

16.05 „Златни страници“ - из поезията

19.30

елрап. пмпшч тоою 
филм (1973 г.), режисьор

бюлетин „Ор-21.20

11.15

I

за

1

филм ' (VI

ден); 6.40 Преглед на местния печат (всеки ден); 
6.45 За децата (всеки ден без неделя); 7.00 Но
вини (всеки ден); 7.09 Трибуна на слушателя 
(всеки ден без неделя); 7.15 България - дела и 
документи (всеки ден); 7.30 Новини от програма 
„Хоризонт“ (всеки ден); 7.40 Коловози; 8.50 Ин
формация за предстоящи прояви (всеки ден); 
17.00 - 20.00 Вечерна програма: 17.05 „Младе
жки антени" - сборно предаване; 19.00 Родос
ловие; 19.15 Българска народна музика

леда на Ярослав Ивашкевич“ - 
беседа от Венцеслав Константи
нов

11.45 Аспекти на технологичното обнов
ление на народното стопанство: 
„Международен обмен на техно
логии“ - беседа от ст.н.с.1 степен 
Петко Богданов
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

21.30
21.40

БЛАГОЕВГРАД
17.05 Между безспорното и полемичното;
17.30 Младежки посоки; 19.05 Забавно петоли- 
ние; 19.35 Народна музика от Югозападна 
България
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УКВ - 68.36 МХЦ
11.00 - 12.00 Информационно-музикална прог
рама (всеки ден без събота и неделя)
ВАРНА
17.03 Черноморски компас; 17.30 „Криле" -

ШУМЕН
6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.02 Кратък прег
лед на информациите от вчерашния ден (всеки 
ден); 6.15 За селото (всеки ден без събота и не
деля); 6.30 Преглед на столичния печат (всеки

99-

6.00

-А

СТАРА ЗАГОРА
17.03 „Полет“ - „ Как се организира зимният от
дих на младите семейства с деца“ - сборно пре
даване от района; 19.10 Рекламен калейдоскоп; 
19.40 Песните на моята земя; 19.45 Инструмен
тална народна музика

чен хор на Латвийската ССР, с ху
дожествен ръководител Имант 
Цепитис

22.10 Вечерен радиосериал: „Макра“ - 
драматизация по романа на Акош 
Кертес, четвърти епизод

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 В света на камерната музика

шестсериен тв филм (НРБ), V серия
18.50 Днес
19.00 Кръгозор: Измерения: „Пиеро и не

говата муза“

17.25 „Котките - нежни и диви“ - научно
популярен филм

18.00 - 20.30 Вечерен информационен 
обзор на деня

18.15 Коментар на вътрешнополитиче
ска тема

18.30 Светътднес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.30 Джазстудио
22.05 Да се върнем години назад - кон

церт
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове
23.30 За какво говори светът?

на кубинския поет Хосе Марти
16.20 Песните на Хуго Волф. Няколко 

песни по текстове на Гьоте, из
пълнява Елизабет Шварцкопф, 
съпровожда на пиано Джералд 
Мур

16.50 „Моят нов превод“ - Иван Бори
славов представя книгата „Наз
дравица за змията“ от Рьоне Шар

17.05 Из студийната продукция през 
седмицата

18.00 Вести
18.05 Мадригали и мотети от английски 

майстори
18.20 Театрален алманах

V 1VII-

19.20 Прелюдии за пиано от Алек
сандър Скрябин, изпълнява Ан
дрей Гаврилов: 1. Прелюд № 1 в 
ла мажор и Прелюд № 5 в до диез 
минор; 2. Прелюдии №№8, 9, 10, 
11 и 12
Оратория „Годишните времена“ 
от Йозеф Хайдн, изпълняват хор и 
оперен фестивален оркестър под 
диригентството на Кари Тикка. 
Солисти: Ирма Уррила - сопран, 
Кимо Липалайнен - тенор, и Хайке 
Тойванен - бас 
Информационен 
фей“

21.30 Волфганг Амадеус Моцарт - Стру-

СТОЛИЦАТА
13.10 Участието на ДФС „Септември" в органи
зирането на зимната ваканция
13.30 Новини от столицата
13.40 Нови книги в столичните книжарници
ПЛОВДИВ
6.00 - 9.00 „Добро утро" - информационно-му
зикална програма (всеки ден без събота и неде
ля); 17.00 Информационен обзор; 17.05 „Посо
ки" - рекламно предаване; 17.30 Оперна музи
ка; 18.00 „На младежка вълна" - сборно пре
даване

нен квинтет в до мажор - номера
ция по Кьохел 515, изпълнява Дат
ски струнен квартет

22.10 Джазов концерт
22.40 Вечер с поезията на Кипър
23.00 Вести
23.05 С музиката на Камий Сен-Санс. 

Три сонати: 1. Соната за кларнет и 
пиано в ми бемол мажор опус 167, 
изпълняват Атанас Колев и Мая 
Шангова; 2. Соната за цигулка и 
пиано в ре минор, изпълняват 
Игор Ойстрах и Наталия Зерцало- 
ва; 3. Соната за фагот и пиано опус 
168, изпълняват Марин Вълчанов 
и Ружка Милчева

10.30 Ние, българите
11.30 В света на преустройството

„12 плюс 3“
12.00 - 15.00 Обеден информационно- 

музикален блок
12.00 Осведомителен бюлетин
12.30 Актуална стопанска тема
13.30 Хроника на произшествията
14.15 Светът извън политиката
15.00 Компас за специалисти
15.30 Говори Москва: Младежка орбита
16.00 Новини от общините \
16.05 - 18.00 Импулс: Икономическата 

ефективност от ветеринарната 
дейност в България

многосериен игрален филм, 1°в 
серия

20.00 Време
20.30 Актуално интервю
20.40 Концерт на народната артистка на 

СССР Ирина Архипова
„Съветски патриот“ - киножурнал 

*■ •■**' „Семеен портрет на фона на града“ 
22.45 Телевизионна служба новини 
23.05 „Щит и меч“ - игрален филм, 2-а 

серия

19.50 Курс по английски език „Изгубена
та тайна“ (V епизод)

20.20 Поезия: „Съединих стъклата и от
ново се оглеждам“

20.25 „Унгарската национална галерия*
- научнопопулярен < 
епизод)

20.45 „Приятел, как сте“ - очерк за д-р 
Исабел Карвиа, трансплантатор на 
бъбреци - Хавана, Куба

17.20 Детски свят: „Звънче“, „Между 
вчера и утре“ и „Видеодеца“ - тв 
филм (III епизод)

18.50 Тв справочник
19.00 Пряка реч
19.40 „Пимпа“ - анимационен филм (XIV 

епизод)
19.50 Лека нощ, деца!: „Боб и Бобек“ - 

анимационен филм (XXII епизод)
20.00 По света и у нас и актуална публи

цистика
21.00 „Дъщерята на Мистрал“ - осемсе- 

риен тв филм (Франция, САЩ, 1984 
г.), I епизод, сценарист - Джудит 
Кранц, режисьор Дъглас Хикокс. В 
ролите: Стфан Паурс, Стаси Киич, 
Стефан Одран и др., първо излъ
чване

21.55 Изберете
22.00 Музикален свят
22.40 В края на деня
22.55 Предаване за Република Куба по 

случай националния празник на 
страната

14-30 „Децата на капитан Грант“ - 7-се- 
риен игрален филм, 1-а серия

15.35 Диалог с компютъра
16.20 Детски час (урок по френски език)
17.25 Реклама
17.30 Време. Телевизионна служба 

новини
18.00 Камерен театър
18.40 Минути за поезия
18.45 „Житието на Дон Кихот и Санчо“ -

Е ОТЕВ‘ *______________________
13.00 Клуб на деловите хора
15.00 Музикални следобеди - Българо- 

кубинско музикално сътрудниче
ство. Симфоничен концерт, посве
тен на националния празник на 
Република Куба

16.00 „Детство мое“ - предаване за де
цата

16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Гостува Радио Благоевград17.00 Вторник - при приятели
17.30 Подиум на музикалната самодей

ност - предаване за хор „Георги 
Кирков“ по случай 70-годишния 
му юбилей, диригент Румен Рай- 
чев

18.00 Панорама на културата
18.30 Новини
18.35 Срещи с музиката
19.50 Сигнал „Звезда“.- предаване за 

бойците и командирите от БНА
20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре

даване за децата
20.10 „Сини хвърчила“ - концерт за де

цата
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Песен мила, песен родна
20.55 Инструментална народна музика, 

изпълнява на кавал Никола Ган
чев

21.00 Радиотеатър: серия „Фантастика“ 
- „Всичко живо е трева“ - драма
тизация по едноименния роман на 
Клифърд Саймък, първа част

21.50 Концерт на Държавния академи-

10.45 Музикални градове: „Дрезден“.
Автор - к.изкуствозн. Анди Па- 
лиева
Съдружие на науките: цикъл „Но
ви методи в геологията“ - 
Съвременни методи за абсолютна 
геохронология“ - беседа от доц. 
Борислав Каменов »

11.30 Литература: цикъл „Писатели за 
писателите“ - „Толстой през пог-

РАДИОСТАНЦИИ _
„Година на надеждите" - разговаряме за младе
жките планове и стремежи през новата година; 
18.35 Забавни мелодии; 18.45 Оперетна музи
ка; 19.05 Прочути композитори, оркестри, из
пълнители и диригенти; 19.35 Българска народ
на музика

10.03 Българска история: цикъл 
.Българската народност в борба 
за развитие и самосъхранение“ - 
„Щрихи към портрета на правос
лавното духовенство в България 
през XV и XVIII век“ - беседа от 
к.ист.н. Олга Тодорова

10.15 Курс по немски език - 16-и урок
10.30 Курс по разговорен френски език 

- 1-и урок

21.15 „На русенско бяло сладко" - стари 
градски песни

21.50 Днес
22.05 Български екран: „Опак човек“ - 

игрален с______________________ .*
Янко Янков, в ролите: Стефан Ге- 
цов, Антон Карастоянов, Грациела 
Бъчварова и др.

.23.30 „Шарено котле“ - забавно-музи
кално предаване на Телевизията 
на ГДР (I част)

НАЗДРАВИЦА ЗА ЗМИЯТА
„ОРФЕЙ“

2 ЯНУАРИ, 
16.50 ЧАСА

Ярката светлина, която струи от 
книгите на големия френски поет Рьоне 
Шар, често пъти е родена от озаренията 
на думи-светкавици. Шар е автор на сти
хове, които понякога се състоят само 
от един-единствен стих или от свит ка
то пружина афоризъм, от прозаичен 
фрагмент или от лаконична притча. Та
кава е и книгата, която привлече внима
нието ми и стана обект на преводачески
те ми усилия. Тя е озаглавена „Наздрави
ца за змията".и аз я възприемам като 
своеобразна наздравица за мъдростта, 
плод на онова духовно съпричастие, кое
то се излъчва от личността на Шар - 
един поет, който по най-възхитителен 
начин ни дава пример за единство между 
слово и дело.

Шар, оставайки изцяло син на своята 
епоха, изповядва „трагическия опти
мизъм" в духа на предсократова антична 
Гърция.

Именно затова във вечния спор между 
живота и смъртта Рьоне Шар залага на 
живота. Само че на онзи живот, който 
носи гордия знак на достойнството. И 
на любовта, която е израз на възвишена 
доброто.

Така Шар ни убеждава в своето верую, 
което гласи, че „истината и поезията са 
синоними".

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион

но-музикален блок
6.50 Ранобудно пвтленце: „Неулови

мият бял дим“ - приказка от Гео
рги Мишев

7.00 - 8.05 „Светът в началото на де
ня" -сутрешен политически обзор

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Преглед на чуждестранния печат

„ОРФЕЙ“--------------

х₽исто
Да започнем деня заедно: Новини; 
Утринен репортаж; Аеробик; Прег
лед на печата; С младежки ритъм; 
Лиричен миг; Земя и хора; Приятна 
работа

7.15 България - дела и документи
7.25 Преглед на програмата
7.30 Новини
7.35 Да започнем деня заедно - про

дължение
7.40 Политическа радиоенциклопедия 
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за

децата
8.10 Популярен концерт: 1. Соната за 

струнен оркестър в до мажор № 3 
(Росини), изп. Полски камерен ор
кестър, диригент Йежи Макси- 
миук; 2. Интродукция и рондо кап- 
ричиозо (Сен-Санс), изп. Пинкас 
Цукерман - цигулка с Лондонски 
СО, диригент Чарлз Маккерас

8.30 Новини
8.40 Извори: „Кюстендил - дълбочина 

във времето“ - документален раз
каз от Иван Димитров-Робанов

8.55. Музикална загадка
9.00 Добър ден: „За гражданско обще

ство
11.00 Из творчеството на Георг Фридрих 

Хендел: 1. Концерт за виола и ор
кестър в си минор, изпълнява Дра
гомир Захариев с оркестър „Сим- 
фониета“ на БТР, диригент Камен 
Големинов; 2. Сюита за оркестър 
в ре мажор, изпълнява оркестър 
„Академия Сан-Мартин“, дири
гент Невил Маринър; 3. Концерт за 
орган и оркестър опус 4 №2 в си бе
мол мажор, изпълнява Саймън 
Престън с фестивален оркестър, 
диригент Йехуди Менухин; 4. Сюи
та „Фойерверкова музика“, из
пълнява . Западноберлинската 
филхармония, диригент Рафаел 
Кубелик

11.55 Музикална загадка - отговор
12.03 Концерт на млади изпълнители на 

народна музика
12.30 Осведомителен бюлетан
12.45 Поздрави и песни
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СТОЛИЦАТА
13.10 Деца оъв ваканция. Новото през тази го
дина. Мястото на общините
13.30 Новини от столицата
13.40 В услуга на гражданите

ШУМЕН
6 00-9 00 Утринна програма: 6.04 Утринни рит-

Маргьорит Дюрас
Творби за орган от Йохан Себа- 
стиан Бах: 1. Токата и фуга в ре 
минор, изпълнява Ханс Ото; 2. 
Прелюд и фуга в ми минор, изпъ
лнява Евгения Лисицина; 3. Хо- 
рална партита, изпълнява Ханес 
Кестнер; 4. Прелюд и фуга в ми 
минор, изпълнява Хелмут Валха 

22.40 Вечер с творчеството на Софро
ний Врачански

23.00 Вести
С музиката на Камий Сен-Санс: 1. 
Концерт за цигулка и оркестър 
№3 в си минор, изпълнява Дзино 
Франческати с Нюйоркската фил
хармония, диригент Димитриус 
Митропулос; 2. Карнавал на жи
вотните, изпълняват Джон Огдън 
и Бренда Лукас със СО на Бир
мингам, диригент Луи Фремо

кунешко хоро - изпълнява на 
тромпет Свилен Атанасов; 2. 
Завърти оро - изпълнява мъжка 
певческа група - Нови Искър; 3. 
Засакал е Димитрия - изпълнява 
Благовест Порожанов; 4. Запали 
се гора ясенова - изпълнява То
дор Кожухаров; 5. Дълго хоро - 
изл. на цигулка Иван Михов; 6. 
Дооди, малой моме - изпълняват 
Таня Костова и Георги Гоцев; 7. 
Димитър дума Тодорка - изпълня
ва Янка Рупкина; 8. Пустото бяло 
момиче - изпълнява АНПТ - Русе; 
9. Ихтиманска копаница - изпъ
лнява на гайда Илия Димитров

12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Поздрави и песни
13.00 Клуб на деловите хора
15.00 Нови записи оперна музика, полу

чени по международен обмен
16.00 „Реч на мама, реч на татко“ - пре

даване за децата
16.20 Белоруски народни песни, изпъ

лнява Валентина Пархоменко
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 „Песен брод няма" - фолклорно 

предаване
17.00 Радиотеатър: документално сту

дио - „Майка на мостовете" - пие
са от Венцеслав Кулев

17.40 Из оперетната класика: 1. Увер- 
тюра към оперет. „Ева“ (Лехар), 
изп. СО на Унгарското РТ, дири
гент Тамаш Броди; 2. Песен на 
Фафа из оперет. „Виенска кръв“

„ХРИСТО

ст.н.с. Стефан Дойнов
10.45 Българска музикално-изпълни

телска школа: „Изпълнители пе
дагози - Владимир Аврамов и 
Петър Христосков“ - беседа от 
проф. Елена Генева

11.15 Проблем „Енергия“: цикъл: „На
ционалната енергетика - днес и 
утре“ - „Транспортната система и 
влиянието й върху енергопогре- 
блението“ - беседа от доц. Пеню 
Минков

БОТЕВ“

17.03 Клуб „Ускорение" ново директно бло
ково предаване, 18.00 Поздравителен концерт 
за предприятия, първенци от община Раднево;
18.40 Хора и ръченици, изп. гайдарят Николай 
Койчев; 19.10 Младежка радиодискотека,
19.40 Три оперни увертюри от Верди

„ЗМАМИЕ

(Йохан Щраус), изп. Клаус Хирте 
със СО, диригент Вили Боско- 
вски; 3. Дует на Силва и Едвин из 
оперет. „Царицата на чардаша" 
(Калман),' изп. Елка Мицева и 
Еберхард Бюхнер с Дрезденската 
филхармония, диригент Хайнц 
Рьогнер

18.00 Литературна антология
18.30 Новини
18.35 „Юноша“ - предаване за сред

ношколците
19.35 Песни от Франц Шуберт - из цикъ

ла „Лебедова песен“, изпълнява 
Том Краузе - баритон, съпрово
жда на пиано Ирвин Гейч

19.50 Сигнал „Звезда“
20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре

даване за децата
20.10 „Да запеем дружно“ - концерт за 

децата
20.30 Централен осведомителен бю

летин
20.45 И още нещо в този ден
20.55 Песен мила, песен родна
21.00 Симфоничен концерт
22.10 Вечерен радиосериал: „Макра“ - 

драматизация по романа на Акош 
Кертес, последен епизод

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Джазов концерт
23.00 Преди полунощ: „Общуването“

ВАРНА
17.03 „Спектър" рекламно предаване, 18.00 
„На наш адрес” отговаряме на слушателски - 
въпроси. 18.35 Мелодии и ритми от брега;

ПЛОВДИВ
17.00 Информационен обзор; 17.30 Художе
ствена музика; 18.00 Покана за разговор

11.30 През познато и непознато: цикъл 
„От двете страни на Стара плани
на“ - „Улицата, която води от 
долната земя за горната" - пъте
пис от Владимир Русков

11.45 Съвременни технологии, внедря
вани у нас: „Екологичен модел на 
производството на домати“ - бе
седа от ст.н.с. I степен Боян 
Велев
Повторение от 14.00 до 16.00 часа16.15 „Здравей, музика“

17.00 Анимационен филм
17.30 Време
18.00 Документален филм
18.50 „Житието на Дон Кихот и Санчо - 

2-а серия
20.00 Време
20.30 Актуално интервю
20.40 Телесеанс - анонс на телевизион

ните филми

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион

но-музикален блок
6.50 Ранобудно петленце: „Жирафите 

Грети и Фреди" - приказка от ан
глийската писателка Палил 
Г ордън

7.00 - 8.05 „Светът в началото на де
ня“ - сутрешен политически

17.05 Позиция; 17.30 Забавна музика; 17.45 
Училище и общество. 16 15 Музика смесен 
блок; 18.40 Час за селото: Нови задачи за сел
ското стопанство в община Петрич. 19 35 На 
родна музика из продукцията на РЩ Бла
гоевград

Аристея из оп. „Олимпиада“, 
изпълняват Людмила и Мариана 
Бончеви с оркестър „Симфонйе- 
та" на БТР, диригент Пламен Джу- 
ров; 2. Две арии из операта „Ни
на": Ария, изпълнява Петер Двор- 
ски със Словашкия камерен ор
кестър, диригент Виктор Малек; 
Ария на Нина, изпълнява Тереза 
Берганца с оркестъра на Ковънт 
Гардън, диригент Александър 
Гибсън; 3. Ливиета „Траколо" - 
интермецо в едно действие, из
пълняват Елда Рибети и Дино 
Мантовани с оркестър, диригент 
Енио Герели
Златни записи - Петко Атанасов И' 
Невена Буюклиева

19.50 Бележити съветски композитори 
- Дмитрий Шостакович

21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

21.10 Радиотеатър: „Агата“ - пиеса от

16.05 Поетичен свят - Николай Маран- 
гозов

16.35 Концерт 
състави

17.15 „Епохи, майстори, шедьоври“ - 
Иван Христов

17.35 Творби от руски и съветски ком
позитори, изпълнени от деца-ин
струменталисти

18.00 Вести
18.05 Цикъл „Цигулковите сонати на 

Лудвиг ван Бетховен“: 1. Соната 
за цигулка и пиано № 1 в ре ма- 
жор опус 12, изпълняват Ерих 
Грюнберг и Дейвид Уайлд; 2. Со
ната за цигулка и пиано № 4 в ла 
минор опус 23, изпълняват Пин- 
кас Цукерман и Даниел Барен- 
бойм

18.45 Из опери на Джовани Перголези. 
Концерта излъчваме по случай 
280 години от рождението на ком
позитора: 1. Дует на Мегакъл и

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ _
19.05 Симфоничен концерт; 19.35 Българска 
народна музика

ската наука и техника
16.00 Новини от общините
18.05 - 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня
18.30 Светът днес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен 

летин
21.00 - 24.00 „Хоризонт“ на вълните 

на младостта"
22.30 Преглед на новините от вечерни

те часове
23.30 За какво говори светът?

6.00 Да започнем деня заедно: Нови
ни; Утринен репортаж; Аеробик; 
Преглед на печата; Лиричен миг; 

. Земя и хора; Приятна работа; С 
младежки ритъм

7.15 България - дела и документи
7.25 Преглед на програмата
7.30 Новини
7.35 Да започнем 

продължение
7.40 Стопанска борса
8.00 „Хайде да играем" - предаване за 

децата
8.10 Карл Мария фон Вебер - Концерт 

за кларнет и оркестър № 1 във фа 
минор, изпълнява Атанас Колев 
със СО на БТР, диригент Васил 
Стефанов

8.30 Новини
8.40 Отечеството - образи и събития: 

„Захари Стоянов“ - документа
лен разказ от Ташо Ташев

8.55 Музикална загадка
9.00 Добър ден: „Имен ден"

11.00 Симфонични творби от Панчо 
Владигеров. Свири СО на БТР, 
диригент Александър Владиге
ров: 1. Из шест новелети: Селски 
танц; Перпетуум мобиле; 2. Лю
лински импресии: Люлин планина; 
Привечер; Народен празник; 3. 
Концерт за пиано и оркестър № 3 
в си бемол мажор, изпълнява 
Александър Палей

11.55 Музикална загадка - отговор
12.03 Българска народна музика: 1. Ку-

„ОРФЕЙ“.

10.00 Днес
10.10 Тв справочник
10.20 Детски свят: „Коледна песен“ - 

драматизация (I серия), „Приказки
те на Дядо Мраз“ - анимационен 
филм (IV епизод) и „Кученцето Оги 
и татко Доги“ - анимационен филм

12.20 Днес
17.10 Днес

деня заедно

обзор
8.45 Из програмите на радиото и теле

визията
10.00 Преглед на чуждестранния печат
11.30 В света на преустройството

„12 плюс 3“
12.00 - 15.00 Обеден информационно- 

музикален блок
12.00 Осведомителен'бюлетин
13.30 Еко „Хоризонт"
14.15 Светът извън политиката
15.00 Компас за специалисти
15.30 Говори Москва: В света на съвет-

21.10 Филми - носители на награди от 
XIII общосъюзен фестивал на теле
визионните филми - „Гибелта на 
Марина Цветаева“

22.15 Концерт с участието на цигански 
ансамбъл

22.45 Телевизионна служба новини
23.10 „Щит и меч" - игрален филм

ми; 7.40 ..Хоризонти на петилетката'' сборно 
предаване; 17.00 20.00 Вечерна програма: 
17.05 Музикална сряда сборно предаване^ 
18.40 „Срещи" - повторение. 19.00 Рекламно 
предавано

• 10.03 Гражданите и законът: цикъл 
„Особената част на наказателно- 
то-право на НРБ“ - „Престъпле
нието хулиганство" - беседа от 
проф. Димитър Михайлов

10.15 Български език: „Място на неуда- 
рените думи в словореда“ - бесе
да от проф. Стефан Брезински

10.30 Будители на нацията: цикъл „Бор
ци за национално освобождение" 
- „Революционните идеи на Лю
бен Каравелов" - беседа от

17.20 Детски свят: „Славеят“ - анима
ционен филм и „Приказките на 
Дядо Мраз“ - анимационен филм (V 
епизод)

18.25 „Тв реклама представя...“
18.50 Тв справочник
19.00 Екология: „Отново за екологични

те проблеми на Разлог“
19.40 „Твърдината на Асен“ - научнопо

пулярен филм
19.50 Лека нощ, деца!: „Чудното пътува

не на Ниле Холгерсон“ [XVIII 
епизод)

20.00 По света и у нас и актуална публи
цистика

21.00 „Вълшебният стрелец" в Берлин — 
тв филм (ГДР, 1987 г.), сценарист - 
Клаус Айдам, режисьор Клаус Ген- 
дрис, в ролите: Франк Линерт, Ка- 
трин Валитура, Екехард Шах, 
Клаус Пионтек и др. с надписи, 
първо излъчване.
Историко-биографичен филм за 
създаването на известната опера 
от композитора Карл Мария фон 
Вебер

22.20 Изберете
•п ?5 Поезия: Димитър Стойчев
22.35 В края на деня
22.50 „Една вечер в „Дионисос“ - забав

но-музикално предаване с участие
то на Йорданка Христова, Янис Ка- 
раникас, Борис Годжунов, Вален
тин Ганев и др.

нТЛИ А 
и А VI л

17.20 „В търсене на белия сокол" - науч
нопопулярен филм

17.40 „Васко да Гама от село Рупча“ - 
шестсериен тв филм (НРБ), У1серия

18.50 Днес 1
19.00 Кръгозор: „Детето и ние“ - „Неща

та от живота..
19.25 Съкровищата на България: „Тра

кийската гробница край Казанлък“
19.50 Курс по испански език - XVII урок
20.20 „Опера престо“ - анимационен 

филм (VII епизод)
20.30 „Жива вода“-документален филм 
21.00 Световна икономика
21.50 Днес
22.05 „Между два века“-публицистично 

предаване
22.35 „Звездите гледат отгоре" - тринаи- 

сетсериен тв филм (Англия), VI 
епизод, първо излъчване

23.30 „Шарено котле" - забавно-музи
кално предаване ■— Т"“"™ 
на ГДР (II част)

ЛТПЛР-ТГ 1Г А л. л ллл
14.30 „Децата на капитан Грант" - 

серия
15.35 „Изповед на цивилизования коопе

ратор“ - документален филм

румънски хорови



От А. П. Чехов

ДЪЩЕРЯТА!-СНИМКИ: Георги МИХАЙЛОВ
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Маргарита ЗОЙН

Екатерина ПАВЛОВА

РАДИОТЕАТЬР

Маншон, полуобувка и мъхеста брада

с

*

I

Осемсериен френско- 
американски филм

доледа, но. . . нека никой да не 
си помисли, че тяхното пътеше
ствие преминава безметежно ка
то щастлив курорт. Опасности, 
битки, приключения и какво ли 
още не се изпречва на техния 
път. Но отзивчивите им сърца и 
находчивият им ум ги водят

1 ЯНУАРИ, 
20.30 ЧАСА

„ОРФЕЙ“
7 ЯНУАРИ, 
18.05 ЧАСА

6 ЯНУАРИ,
17.10 ЧАСА

2 И 4 ЯНУАЯ, 
21.00ЧАСК

I

I

I

та се е променяло. В един мо
мент се е считало, че е достатъч
но само тя да бъде весела, в друг 
се е стигало до крайности и се е 
смятало, че тя трябва да бъде 
много гневно жило, което едва 
ли не да лекува обществото от 
пороците. А сатирата трябва да 
съдържа и от двете по малко, да 
бъде поносимо, вкусно „лекар
ство“. Едва ли една пиеса или 
спектакъл могат да излекуват 
пороците на едно общество, но 
все пак, посочвайки ги, би тряб
вало да наведат хората на раз
мисъл. При темата за двулични- 
ка, мошеника, демагога искахме 
да минем зад първия смешен 
пласт, да достигнем дълбочини
те на нещата. И те се оказаха 
удобни за изследователска рабо
та. Всъщност в телевизията не 
бива да се използува определе
нието „изследователска“, тъй 
като почти няма репетиции. Но 
все пак при малкото преки сре
щи с актьорите се помъчихме да 
навлезем именно в дълбините на 
образите, а не да правим смях за
ради смеха. Искахме да бъдем

по-скоро интересни и любопит
ни за сериозния зрител, а не за 
този, който, макар и в нового
дишната програма, иска да бъде 
разсмян. И в този смисъл от ко
медията на Ст. Л. Костов се по-

В първия ден от новата година 
Телевизионният театър предла
га на своите почитатели една от 
по-малко известните комедии на 
Ст. Л. Костов - „Пред изгрев 
слънце“ или „Учителят“. Някои 
изследователи на творчеството 
на писателя са на мнение, че и та
зи негова творба отговаря на из
искването на Бодлер за сатирата 
да бъде бодлива и весела. Какво 
е мнението на Емил Капуда- 
лиев?

- Според мен в различните пе-

ров и редакторът Галя Бъчваро
ва. Отговорен оператор на но
вия спектакъл е Бочо Бочев. То
гава Учителя е играл Любомир 
Кабакчиев, участвували са още 
Георги Парцалев, Татяна Поло
ва, Люба Алексиева, Саркис 
Мухибян. . . Актьорското раз
пределение, което направих се
га, е доста „некомедийно“: 
Стоян Алексиев и Кирил Кава- 
дарков от Народния театър, Ва
ня Цветкова от Сатиричния 
театър, Георги Новаков от Теа
търа на Народната армия. Вели
колепно се справя с поставената 
й задача Антония Малинова от 
театър „София“.

Голямата заслуга на Ст. Л. 
Костов е в това, че е казал таки
ва вечни истини, които са валид
ни и днес, а сигурно ще бъдат и 
след сто години. Това са истини, 
които винаги ще съпътствуват 
човека в неговия път към уста
новяване на добро и хармонично 
общество.

лучи смях на „втора стъпка“: 
смехът няма да бликне от екра
на, той остава „зад кадър“, в 
съзнанието на зрителя.

- Комедията с написана вед
нага след Първата световна вой
на. Какъв е вашият съвременен 
режисьорски прочит?

- Творбата на Ст. Л. Костов е 
адресирана срещу Дънов и 
дъновщината, срещу един рели
гиозен култ. Днес тя би могла да 
се чете с поглед към демагози, 
изкривяване на общественото 
мнение, фарисейщина, своего 
рода тартюфщина в живота и не
щата. За да избегнем историче
ската обвързаност, ние пот
ърсихме тези нови измерения, 
които се оказаха не само забав
ни, но и доста сериозни. Коме
дията като че ли загуби тривиа
лния си вид. Някои от комедиите 
на Ст. Л. Костов, на Вазов, дори 
и „Милионерът“ на Йовков гра
ничат с фарса, лесно могат да 
станат водсвил, срещу което и 
аз, и всички от екипа бяхме про
тив.

- „Учителят“ е поставена за

Кои са те, прекрасните.смел- 
чаци, спасители на един град от 
страшна напаст? Всеки може 
лесно да ги разпознае - и трима
та са ниски на ръст и напомнят 
джуджетата от приказките. При 
това всеки от тях е наистина по 
своему оригинален. Маншон е 
облечен в огромен маншон, 
Мъхеста брада има неподражае
ма брада от горски мъх, а Полуо- 
бувка носи обувки с отрязани но
сове, та да може свободно да 
мърда пръстите на краката си на 
всички страни. Тримата живеят 
в чудесния червен автофургон, с 
който пътешествуват. Всъщ
ност срещата им е случайна - 
събира ги любовта им към сла-

широка галерия от образи сразна 
Произведението започва с партита 
писти от знаменития квартал 
пожарища от Първата свето® ^на 
идеали, на мъчителни търся®1 ™ 
която се опитва със средствата в-г- 
лните затруднения, нравственият 
млади хора, за конто светьт®5Л1! 
в много други такива 
ръщат в огледало на общество* 
сериала обаче основното си л

„Дъщерята на Мисгра.1^^ 
Има какво ново да „каже » 
то в продължение на близо “СУь, 
телство в темата и сюжета, с г

В Студио ,Д“ - 3<ериеи 
□трзлкз филм от Великобрв- 
тхшня „Четвъртият етаж“, 
регшсьор Иъп Тойзтьп. В 

Фулфорд, 
Ричсрд Гргъм □ др.

6 ЯНУАРИ.
23.10 ЧАСА
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„Т’. е/С'.'" ■ .-Й-,

1

храбро напред и все напред.
Кои са те в действителност? В 

постановката, която можете да 
слушате на 7 януари, те са актьо
рите Венцислав Кисьов, Банко 
Банков и Петър Терзиев, техен 
режисьор е Илиана Беновска. 
Стиховете, по които Иван Кал- 
чинов е композирал песничките, 
са съчинени от Панчо Панчев.’ 
Редактор на тази приказка е Ели 
Михайлова, драматизацията е на 
Мария Громова. А името на ав
тора на тази приказка-повест 
вписано в международния поче
тен списък на наградата „Ханс 
Кристиан Андерсен“ и то е име
то на естонския писател Ено 
Рауд.

Ефремов разкрива мъчителната 
драма на живота без идеал. По 
начало Цеховите герои са лише
ни от избор. За тях изходът е 
един: да устоят на пошлостта, да 
не я допускат до себе си. Иванов 
в постановката на Ефремов и в 
изпълнението на Инокентии 
Смоктуновски не е герои. Той 
няма значителна цел, на която да 
посвети живота си. Всяка рабо
та, още преди да я започне, вече 
му е станала безинтересна; всяка 
действена постъпка го разочаро
ва и той е готов веднага да се от
каже от нея. Но безволевият, 
бездействен Иванов на Смокту
новски е в непрекъснат, мъчите
лен размисъл, който изтезава 
преди всичко самия него. А това 
никак не е лесно. Изправен пред 
най-жесток саморазпит, той яс
но разбира, че сега, в най-зряла- 
та си възраст, върви без посока. 
Някога, в младежките години, 
опитите да се противопостави на 
пошлото си окръжение са'били 
несъстоятелни. Защото още то
гава неговите пориви са били и 
без адрес, и без цел. Той не съу
мява да се откъсне от средата си. 
Дори по-лошо - сега вече е ста
нал част от нея.

Патосът на спектакъла „Ива
нов“ е в отрезвяването, в равнос
метката, която довежда героя на 
Смоктуновски до окончателно 
приключване с вчерашните 
илюзии и с днешната бездей- 
ност.

В неголямо село лични», 
да организира бал. Бал и/Лъ 

....... “-иорцисата„1?к|1 
подобен родсъбил’^! 

обстановка на селото 
ага много от житейскц^Чи

УЧИТЕЛЯТ
По Ст. Л. Костов.Режисьор Емил Капудалиев

филмът се възприема иотв» 
миваща „вечни“ човешки с.«=,и5' 
лемеене. Разбира се, рехцс^?'1 
но верен на стремежа сиаТ . 
щш, които на пръв погвци аа 
Истинският авторски припек/ 
мата дарба да творят чрез си^Х 
питват истинските удовадпш 
ват до заблудата и горчимта^' 
непреходност. юи

В лицето на актьорите Ян В-^ч 
ха режисьорът е намерил отл^С], 
на лекота се надсмиват над уц^Н1 
рои.

ИВАНОВ ПОЖАР;
_ .. Този призивен вик см,

на болезнен сатиричен 
бието. В него знаменит"^,, 
следва слабостите на г 
вено-соцпален контекст
ман създава драматург,,. а'^Д 
лно, че зрителят възпп„'' Ч/, 
спорна житейска истина Ма'Чег

В неголямо село личния 
да оогашпипя Ллп г_ 
местните огнеборци са 
теноза!---- "
та ( ' 
влага 
тия: колкото и 
изменчив и ди
намично про
менящ се, 
светът и в голе
мия град, и в 
малкото село е 
вездесъщ. 
Прокрадващи
те се на момен
ти нотки на 
съчувствие 
към човешките 
слабости, към 
несъвършенст
вата на човеш-

пърли път на театрална сцена 
през 1921 година със Сава Огня
нов в ролята на Учителя, а от вас 
разбирам, че е имала и телеви
зионна реализация преди повече 
от 20 години.

- Телевизионният театър я 
представя навремето на живо, 
така че за съжаление не разпо
лагаме със запис, а само със 
списък на авторите и актьорите. 
Постановката е била на Кръстьо 
Мирски. Аз се постарах да запа- 
зя почти целия останал екип. То- 
ва са художникът Христо Тодо-

В, СГУДИо д, 
Филчвали

„Театрални 
меридиани“ 

Постановка на МХА1

’■ ■ др и 1.Я

I
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ПОЖАР!

Ваш Ален Дслонот

Иф

Димитър ФРАНГОВ

А МИСТРАЛ Георги ХРИСТОВ

НАРИЧАТ МЕНА НОВ РЕД СЛЪНЧЕВА
5

ОЧАКВАЙТЕ

Димитър ПЕТКОВ

Станислав ЦОНЕВ, Иван ТЕНЕВ

Стефан КРАЙЧЕВ

*

ЩУРЕЦ
В УХОТО

(есета муза“ - 
адош Форман

„ХР. БОТЕВ“ 

4 ЯНУАРИ, 

18.00 ЧАСА

чия. Йозеф Шебанек и Йозеф Вално- 
свон съмишленици, които с артистич- 
щята и наивната глупост на своите ге-

4 ЯНУАРИ, 
22.30 ЧАСА

„ОРФЕЙ“
6 ЯНУАРИ, 
16.05 ЧАСА

да 
(д от

‘ (ИН 
ка
ня-

ЗВЕЗДИ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН
„ХР. БОТЕВ“

1 ЯНУАРИ, 15.00 ЧАСА

„ДЕСЕТДЕСЕТКИ “. Натотото- 
почти нищо. Десет десетки хиляди 
лева - добра пара! Десет десетки го
дини - за един човешки живот- мно
го! За историята - един век е нищо
жност. Ако не си закачил от него!... 
„Десет десетки“ - десет кръгли го
дишнини: 1890 г. - 1990 г. Строго до
кументални - отразени черно на бя
ло върху страниците на българската 
печатна словесност. Десет капки от 
огромното й море. Десет пъти: „Да е 
честита!", винаги произнасяно е 
празнично настроение и светли на
дежди. Един философ е казал: „Във 
вечността няма време, вечността е 
достатъчно дълъг миг за една шега.“ 
Може би десет шеги в нашето пре
даване? Друг мъдрец с казал: „Из-

ръководител на ктгск1 

П чс "ТОРЙЖ" д‘ пра^ ц по-скорЬзеа1у1тказс да с 
'и остави резултата уа ф^

фките и естетическите си пристрас-

------------- ката природа са 
присъщи за ця
лостното твор
чество на хума
ниста Форман. 
Нравствените 

на

Според каноните на отколешния 
български обичай, когато се пръква 
нещо Ново, лисва му се вода и му се 
пожелава „На добър час!“. След кое
то писващият и благопожелаващ се 
отдръпва крачка встрани, за да стори 
път на пръкналото се Ново и го из- 
провожда е един дълъг, изпитателен 
и преценяващ поглед. Това оглежда
не може да е придружено е многозна
чително „хм“, е недвусмислено „аха“, 
а възможно е да се извърши и в под- 

молно мълчание. А когато Новото отпраши наперено по пътя си и напусне 
полезрението написващия и благопожелаващ оглеждач, той не губи пито миг 
време, ами се запретва да скрои съответната капа на Новото. Защото, както е 
добре известно от историята на упоменатия прословут нашенски обичай, до
сега няма Ново, което да не си е получило полагаемата му се капа, пък била тя 
каскет, таке или бомбе от висококачествен английски филц, и да ходи голог
лаво и наперено по белия свят.

И тъй като на 4 януари в 18.00 часа, драги ни слушателю, пред твоите очи, а 
по-точно пред твоите уши ще се пръкне едно ново предаване, наименувано 
„На нов ред“, то според повелите на въпросния стародаЬсн обичай ти си нап
ълно в правото си да се преобразиш в ролята на лисващия и благопожелаващ 
оглеждач и когато предаването завърши, да се запретнеш и усърдно и стара
телно да му скроиш подобаваща капа.

За първи път светът чу за 
Александър Солженицин след 
появата на книгата му „Един ден 
на Иван Дснисович“. Оттогава 
популярността и влиянието на 
писателя непрекъснато се увели
чават. Мнозина го наричат 
съвест на века, символ на свобо
дата и разкрепостяването. Той 
пръв показа отвътре същността 
на сталинската система за прину
да - ГУЛАГ. Литературните до
стойнства на повестта са големи, 
но едва ли биха я превърнали в 
олтар за пречистване и покая
ние. Точният, лаконичен, обик
новен език, изчистен от емоцио
нални пристрастия, въздейству- 
ва с идеите, които са вложени в 
творбата - любов към човека и 
омерзенис от абсурда на тотали-

1а-филма-г,Прозорсцтй|' 
тогав; имй 

|л 1НС(1| 
атоп :

ването Солженицин бе прев
ърнат във враг номер едно на со
циализма. На социализма от ста
лински образец, разбира се. А 
Съюзът на българските писате
ли единствен от всички подобни 
съюзи в света го заклейми и ос
ъди на вечно презрение. Трябва 
ли да се припомнят такива по
зорни събития? Въпрос с два от
говора - негативен и положите
лен. Според Александър Солже
ницин е задължително да се на
пише цялата история - бе знедо
млъвки. без извъртания и съоб
ражения, без цинизъм. Трябва 
да се запази в паметта това, кое
то е било, за да не се повтори ни
кога вече.

тарната система. „Един ден на 
Иван Дснисович“ бе откровение 
и надежда за милиони, но офи
циалното признание на повестта 
продължи твърде кратко, 
отстъпвайки на тоталитарните 
атаки срещу всичко свободолю
биво, хуманно и демократично. 
От жертва на сталинския терор и 
всепризнат символ на размразя-

3. На първи януари 1990 година сс отваря нова страни
ца в историята на „Звезди посред бял ден“. За първи път 
вдигам табуто над такива теми като „някои успехи“ в „ня
кои социалистически страни“, „някои бивши афери“ на 
„някои бивши президенти“ и „някои видове дишане“ при 
„някои видове актове“.

4. В обновената ни шоу-програма ще научите за учре
дяването на независимото дружество „Йоги за свободно 
дишане“, на съветско-японския комитет „Гос-Тайкондо“ 
за борба с противника и на екологическото дружество за 
борба срещу гражданската авиация „Тротил“.

5. Предварително ви благодаря за гласуваното ми до
верие да остана водещ на „Звезди посред бял ден“ и през 
следващите хилядолетия.

Филмът е телевизионен роман, 
чшгго сюжет обхваща дълъг период 
от време - от 1920 година до наши 
дни. Сценаристка на сериала е Джу- 
дит Кранц, която адаптира собстве
ния си едноименен роман и други 
свои произведения към спецификата 
на телевизионния. Това е улеснило 
работата на постановчика Дъглас 
Хикокс, който в немалка степен се 
доверява на добросъвеАното отно
шение на писателката към собстве
ните и герои. Сериалът ни показва 

&съдба, амбиции, увелечения и страсти, 
■а атмосфера на художниците-импресио- 
*2ргьр. Това е времето на отшумелите 
е. на покрусата от изгубени национални 
крития, на типичната парижка бохема, 
'Свиете прозрения да надмогне материа- 
'ьреиост и безпътица на мнозина честни 
-«Ото е „светая светих“. . . И тук, както 
^чните съдби на главните герои се прев- 
^Шлното обкръжение. За авторите на 
^перипетиите в съдбите на героите. 
-е само забавно-развлекателно платно, 
улел за живота и нравите на общество- 
^илетия. Без да бъде някакво открива- 
кТще допадне на широк кръг зрители.

Свое място в българската естрада 
- така най-кратко може да сс харак
теризира авторското и изпълнител
ско творчество на Мария Нейкова. 
Място, извоювано с много труд и та
лант, отстоявано вече две десетиле
тия.

По случай двадесетгодишната 
творческа дейност на певицата и 
композиторката Мария Нейкова 
„Балкантон“ издава неин двоен ал
бум, а редакция „Забавна музика“ 
при БТ прави това предаване. Гости 
в него са: Мими Иванова, Петя Бую- 
клисва, Росица Кирилова, Ваня Кос
това, Орлин Горанов, Мая Дакова и 
композиторът Емил Георгиев - 
първи художествен ръководител иа 
певицата.

Сценарист на предаването е Сте
фан Зайцаров, отговорен оператор - 
Николай Глушков, режисьор - Румя
на Бурии.

на местната пожарна команда решава 
Скарите! Подражателските страсти на 
развихрени, че всичко чуто или проче
ло трябва да се пренесе и в скромна- 
ппербола на темата и сюжета Форман

° 1 
тп_Г|

. в наименованието на филма, е израз 
1. тщеславието, глупостта и себелю- 
Тформан прави сполучлив опит да из- 

не само 8 лнчен’ но н в общест- 
сценариста Ярослав Папушек Фор- 

.■змнеденото е толкова възможно реа- 
итрнката на някои ситуации като без-

гол: 
ток 
та 4 
ма
МС 
го! 
мен* 
разговор.

Спомням си още, чс по онова вре
ме всички, целият екип, имахме го
лямо желание да станс добро кино - 
най-важно беше каква да бъде фор
мата на този филм. Много ми допа
даше определящият принцип на раз
каза - как се разминават думите на 
един човек с това, което върши - да 
се докаже, че онова, за което става 
дума, наистина изглежда съвсем дру
го... Разбира сс, в живота нещата са 
по-драматични, но и по-точни. Сама
та история - пътните приключения 
на двама младежи „автостопаджии“, 
тръгнали от селото за града - позво
ляваше много нюанси и игра на 
въображението.

Този филм с правен преди 15 годи
ни и сега като си извадя вътрешната 
тема, виждам, че тя има измерения, 
които и днес важат. Защото за всеки 
е ясно, че може да сс смени само мес
тоживеенето, а не една нравстве
ност. Историята с двамата младежи е 
много поучителна - не може да оти
деш от едно място на друго и мо
ралът дотук да е един, а след това 
друг. Трябва да оставиш добра диря 
там, къдсто си бил. Пътуването на 
двамата до града няма да сс състои, 
но те са направили едно друго малко 
пътуване - през себе си и през някои 
неподозирани дебри на живота.

Вярвам, чс всеки сюжет, който е 
стъпил на едно откровено разгле
ждане на живота, на характерите на 
главните герои, стъпва на допирни 
точки с всяко време, а в случая - е на
шето съвремие. Дали ще се върнем 
към близкото или далечното минало 
в стил „ретро“, ще видим, че малко 
неща са се променили, а някои като 
чс ли остават вечни. И може би този 
сюжет позволи да се изгради лесен 
мост с нашето време - в него има и 
приятелство, и предателство, окон
чателно скъсване и връщане, люш
кане между компромиса и верността, 
но най-вече необходимост да напра
виш своя избор.

- Ще се върнете ли отново към ко
медията?

- В момента снимам една история, 
която е и комединна, и абсурдна, и 
постагьчио съвременна. Това ще 
бъде филм за по-широка аудитория. 
И пак по пиеса - този път иа Христо 
Бойчев, млад автор, а пиесата е

Тз е поставяна на 
филмът ще бъде нещо 

_ ....„....„пит/* пое—

„Онова нещо“. Тя 
сцена, но ф - 
съвсем различно от сценичните

ТаПрият1!ОТО в киното с, чс режи
сьорът сам си избира хората, с кои го 
паботи - тс стават негови съмишле- 
ш,ц Участвуват Наум Шопов Вел
ко Къне». Павел Попаидов, Добрин
ка Станкова, Мсглсна Караламбова. 
младият Петър Попиорданов. Това 
е»"к нишите фи.ури » ™зи история, 
коя* ' няма да е дидактична, назида
телна И твърде сериозна. Оператор е

Красимир сотИроВА

Четем по ваш избор
„Един ден на Иван Денисович“ от А.Солженицин

послания 
филма 
„Пожар!
Пожар!“ са „из
речени“ в твор
бата мълчали
во, ненатрап- 
чиво. Макар и 
създаден преди 
22 години, 

1Язрител като съвременна сатира, ос
ни болезнени амбиции за величие и го- 
Милош Форман остава последовател- 
а“ горчиви истини чрез герои и ситуа- 
•ко невероятни, чудачески, смахнати. 
л е ясен: ако хората са лишени от голя- 
1гге дела на своето всекидневие и да из- 
сгореното, те неминуемо ще прибяг- 

йзмама, че делата им са с историческа

7 ЯНУАРИ, 14.10 ЧАСА

Сценарист - Никола Русев, режи
сьор - Георги Стоянов, оператор - 
Ивайло Тренчев, музика - Кирил До
нчев. В ролите: П. Попаидов, Ст. 
Мавродиев, Т. Полова, Ицках Фин- 
ци, Петър Слабаков и др. Премиера 
- 30 април 1976 г.

Според кинокритиката режи
сьорът Георги Стоянов е „един от 
най-самобитнитс и неочаквани наши 
кинематографисти“, а филмът му 
„Щурец в ухото" - една „изискана 
прелестна комедия“ е подчертано 
жизнено богатство и завладяващо 
настроение и атмосфера.

Изминаха близо 15 години 
създаването на този филм и затова 
първият ми въпрос към режисьора 
Георги Стоянов в разговора ни бе: 
Как лично, от дистанцията на време
то оценявате тази своя творба и в 
какво виждате нейния актуален 
смисъл?

- Този филм за мен е един спомен - 
приятно е да се връщаме назад, как- . 
во е било и как сме работили. С голя
мо желание сс занимавах е всичко, 
свързано с Никола Русев. След 
„Къщи без огради“ дойде „Щурец в 
ухото“ - много труден заради прена
сянето му от радиописса в кино, една 
непрекъсната борба със специфика
та на театралната драматургия. Но 
благодарение на тях по-късно се об- 
ър4|ахзгз^м-пиееМ|я ия •Ктн^чтип 
,..1. I* — --------г
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>св
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1О0УН- сслнапума-.,впнп<а-г>1д>ц(
това1 беше финалът иа нашия

ОТВОРЕНО ПИСМО от Ален Дслон до всички слу
шатели на „Звезди посред бял ден“.

ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със зачестилите напоследък искания от 

цял свят да си подам оставката като водещ на „Звезди 
посред бял ден" упълномощавам себе си да заявя следно
то:

1. През изминалите десетилетия под мое ръководство 
предаването „Звезди посред бял ден“ постигна големи и 
неоспорими успехи. В сравнение с VI век пр. н. е. днес 
ние можем да констатираме, чс, образно казано, сме пос
тигнали две предавания „Звезди посред бял ден“.

2. В дух на самокритичност трябва да кажа, чс под мое
ръководство бяха допуснати и някои слабости, дължащи 
сс на моето обкръжение от автори, артисти, режисьори и 
други, както и на неблагоприятната за предаването ми 
международна конюнктура. пг\<Х

ДЕСЕТ ДЕСЕТКИ 
Новогодишен забавно-хроноцо^№(ек^кя^и^оек^ 

„ХР. БОТЕВ“ 1 ЯНУАЙ}, 16.05 ЧА?А ^7

нсстни | /ашядн начини ■Дъ^йийанс 
на врем^^ш^ш\го>сд«н^ Иск овото 
в-ьзкрссяване^-^ожо-би опит да 
възкресим отчасти десет новогодиш
ни нощи в рамките на един век?

Какво ще чуе нашият слушател? 
Достоверни новогодишни приветст
вия като това например: „Времето, 
което ни сс дава на разположение на 
този свят, е полезно или даже вреди
телно според както го употреблява- 
мс“; новогодишни обявления; офи
циална хроника. И още много доку
ментални материали, които може би 
ще бъдат възприети с ободряваща 
усмивка на фона на характерна за 
ония години музика.



15.00

безопасността на

вим филм*

Симеон

20.10 „Сладкопойна чучулига“ - кон-

12.00

в

23.05

и Санчо" -
к

фонична студия; Сюита № 1; Нок- 
тюрно; 3. Симфония в три части 
(Ееро Хьомеенниеми)

21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

21.10 Камерни ансамбли от български 
композитори: 1 .Поема за любовта 
(Божидар Абрашев), изпълнява 
Венета Янева - сопран с колегиум 
за камерна музика, диригент Ва
сил Лолов; 2. Музика за две пиана 
и ударни (Стефан Икономов), из
пълняват Джулия и Константин 
Ганеви - пиано, Румяна Михайло
ва и Добри Палиев -ударни; 3. Му
зика за камерен ансамбъл от Ми-

0
0

ШУМЕН
6.00-9.00 Утринна програма: 6.04 Масови пес
ни; 7.40 Слушателски четвъртък; 8.00 Индус
трия за човека; 17.00-20.00 Вечерна програма: 
17.05 Студио „Култура“; 18.40 Радиопост 5-68- 
25; 19.00 Рекламно предаване

БЛАГОЕВГРАД
17.05 Реклами; 17.30 На адрес - Радио Благо
евград; 19.05 Художествена музика;.19.20 Име
на от строя на безсмъртните; 19.35 Народна му
зика от Югозападна България

ПЛОВДИВ
17.00 Информационен обзор; 17.30 Забавна му
зика; 18.00 Програма „ЛИК“ - Какво да очаква
ме от Новата година - прогнози; Оперни и теа
трални премиери

ВАРНА
17.03 В средата на седмицата - разговаряме за 
истинските неща около нас; 18.35 В средата на 
седмицата - продължение;,.19.05 Българска на
родна музика; 19.35 Оперни фрагменти

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА 
КРАТЪК РАЗКАЗ - 1989 г„ ОБЯВЕН 
ОТ ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „КУЛТУРА“ 
ПРИБР

хаил Пеков, изпълнява Колегиум 
за камерна музика - диригент Ва
сил Лолов

22.00 Минути за джаз
22.40 Вечер с творчеството на Михаил 

Булгаков - откъс от повестта „Фа
талните яйца“

23.00 Вести
С музиката на Камий Сен-Санс -1 
д. на оп. „Самсон и Далила“, из
пълняват Елена Образцова, Пла- 
сидо Доминго, Ренато Брузон с хор 
и Парижки СО, диригент Даниел 
Баренбойм

теми от София
18.00 - 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня
18.15 Коментар-на вътрешнополитиче

ска тема
18.30 Светътднес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.00 Музикални хоризонти
22.05 Музикална стълбица
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове
23.30 За какво говори светьт?

СТАРА ЗАГОРА
17.03 Трибуна „ЛИК" - ново директно блоково 
предаване; 18.00 Рекламен калейдоскоп; 18.40 
Концерт на ДАНПТ „Загоре"; 19.10 Публицис
тични пристрастия; 19.40 Забавна музика

15.35

--- 
език) английски

музика“. Автор - доц. Стефан Ла
заров, д-р на изкуствозн.

11.15 Физика: цикъл „Откритията на Но
беловите лауреати“ - „Наградата 
за оптика“. Автор - Боряна Димит
рова

11.30 Психология: цикъл „Психологът и 
кризите в ежедневието“ - „Зави
си ли алкохолната злоупотреба от 
взаимоотношенията в семейство-

ПЪРВА НАГРАДА не се присъжда 
ЕДНА ВТОРА НАГРАДА на Васил 

Станилов за разказа „Полет"
ТРИ ТРЕТИ НАГРАДИ - на Симеон 

Вацов за разказа „Изпит", на Димитър 
Ленгечев за разказа „Покана за рожден 
ден" и на Ангел Г. Ангелов за разказа 
„Лозе край морето"

Присъждат се и десет поощрения за 
разказите: „Опашка в пет" от Десислава 
Лазарова, „Когато цъфтят вишните" 
от Николай Траянов, „Трактат върху 
бягането"от Емил Елмазов, „Защоя ня
ма Мими" от Иво Пашалийски, „Видов- 
ден" от Г. К. Кирилов, „Полет на юг" 
от Маргарита Грозлекова, „Герой" от 
Димитър Стоянов, „Пред телевизора" 
от Румяна Младенова, „Манекени" от 
Тихомир Зимков и „Мъжът и момичето" 
от Иван Иванов.

изпълнение на Стоянка Бонева; 8. 
В градина мома седеше - изпълня
ва Емил Ристосков

12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Поздрави и песни
13.00 Клуб на деловите хора:Съвремен- 

ници; Трудов юбилей; За ведро не
бе, за чиста земя; Икономика за 
всички; Парола „Зелена плане
та“; Актуални диалози; Възгледи 
или биография на думите
Из репертоара на Болшой театър: 
1. Из операта „Руслан и Людмила“ 
(Глинка): хор из I д., диригент 
Марк Ермлер; финал на IV д. с 
участието на Евгений Нестеренко, 
Алексей Маслеников, Нина Фоми- 
на и Тамара Синявска; 2. II к. на III 
д. на оп. „Русалка“ (Даргоми- 
жски), диригент Владимир Федо- 
сеев. В ролите: Александър Ве- 
дерников и Константин Плужни- 
ков; 3. Из операта „Царска годени
ца“ (Римски-Корсаков), диригент 
Фуат Мансуров: хорове и дует на 
Любаша и Грозной из I д., пеят 
Людмила Шемчук и Юрий Григо- 
риев; фрагменти из IV д., в ролите 
- Владимир Валайтис, Ирина Ар- 
хипова, Евгений Нестеренко, Бо
рис Морозов, Галина Борисова, 
Елена Андреева и Владимир Мал- 
ченко

16.00 „Светулка“ - радиосписание за 
децата

16.20 Унгарски народни песни - из
пълнява вокално-инструментал
на група „Делибаб“

16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Писма с обратен адрес 
16.55 Забавна музика
17.00 Идеи и време
17.30 Страница от живота на изпълни

теля
18.00 На нов ред
18.30 Новини
18.35 „Как си ти?“ - предаване за мла

дежта
19.50 Сигнал „Звезда“
20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре

даване за децата

то и службата? “ - беседа от Давид 
Йеорахим

11.45 Нови материали: „Стъкла и 
стъклокерамични материали, ус
тойчиви на повишени температури 
и агресивни среди“ - беседа от 
проф. Бисерка Самунева 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

и1у1 Х1
22.05 Футболен турнир за ветерани
22.30 Десета муза: „Пожар! Пожар!“ - 

игрален филм на режисьора Ми
лош Форман (ЧССР, 1967 г.), сцена
ристи: Милош Форман и Ярослав 
Патушек, в ролите: Ян Ватруил, Йо- 
заф Шебанек, Йозеф Валкоха и др., 
с надписи, първо излъчване

„ХРИСТО БОТЕВ
6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 

Утринен репортаж; Аеробик; Прег
лед на печата; С младежки ритъм; 
Лиричен миг; Земя и хора; Приятна 
работа

7.15 България - дела и документи
7.25 Преглед на програмата
7.30 Новини
7.35 Да започнем деня 'заедно - прод

ължение
7.40 Гостува РРС
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за 

децата
8.10 Популярен концерт: 1. Три танца 

(Бокерини), изп. камерен ор
кестър, диригент Фридрих Шиле- 
гант; 2. Симфония в ре мажор (Мо
царт), изп. камерен орк. на Южно- 
германското радио, диригент Г юн- 
тер Кер

8.30 Новини
8.40 „Незаписано в историята“ - из ис

торията на българската колония в 
Египет - документален разказ

8.55 Музикална загадка
9.00 Добър ден: „Десетте божи запове

ди или кодекс за всеки ден“
11.00 Из творчеството на Джовани Пер- 

голези по случай 280 години от ро
ждението му: 1. Симфония за вио- 
лончело и струнен оркестър, из
пълнява камерен оркестър „И му- 
зичи“; 2. Стабат матер за сопран, 
алт, женски хор и струнен ор
кестър, изпълняват ЕвелинЛеар- 
сопран, Криста Лудвиг - алт, с хор 
и Берлински радиосимфоничен 
оркестър, диригент Лорин Маазел

12.03 Народни песни и хора от Пирина: 
1. Джангурица - свири оркестърът 
при ДАНПТ „Пирин“ - Благоев
град; 2. Гуна Иванова ще изпълни 
песните: Не плачи, Стано и Блазе 
на тоя калеш невесто; 3. Пиринско 
хоро - изпълнява на тамбура 
Стоян Гигов; 4. Майка на Яна ду
маше - пеят Мария Томова и Жив
ка Гаврилова; 5. Пиринско хоро - 
изпълнява инструментална група;
6. Изпълнение на мъжката певче
ска група от град Банско - „Пуста 
младост"; 7. Три бюлбюла пеят -

„ХОГИЗОМТ“__
0.07 - 3.00 Нощен информационно- 

музикален блок
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион

но-музикален блок
6.50 Ранобудно петленце: „Приказка 

за добрата дума“ - приказка от 
Бисерка Георгиева

7.00 - 8.05 „Светьт в началото на де
ня“ - сутрешен политически обзор

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Преглед на чуждестранния печат

„ОГФЕЙ“--------------
16.05 Архивен радиотеатьр: „Когато ро- 

зите танцуват“ - пиеса от Валери 
Петров

17.35 Концерт на АНП на БТР
18.00 Вести
18.05 В света на поетесата Екатерина 

Ненчева
18.35 Джовани Батиста Пврголвзи - 

творчески портрет
19.30 Записи, получени по междунаро

ден обмен от Финландия. Свири 
СО на Финландското радио, дири
гент Юка-Пека Сарасате: 1 .Хумо
реска за цигулка и СО (Ян Сибе- 
лиус); 2. От Ааре Мориканто ще 
чуете: Фантазия за оркестър; Сим-

„ЗНАНИЕ“ --------
10.03 Икономика: цикъл „Организация и 

управление на селското стопанст
во у нас“ - „Насоки за преструкту
риране на технологичното обнов
ление на народното стопанство"- 
беседа от к.иконом, н. Димитър Па
нев

10.15 Курс по немски език - 16-и урок
10.30 Курс по руски език за напреднали
10.45 Музиката е за всички: „Вокална

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ
СТОЛИЦАТА
13.10 Основните задачи, които фирмите на град
ския транспорт ще решат през новата 1990 годи
на
13.30 Новини от столицата
13.40 Актуален материал
Музиката е по желание на слушателите

11Т пи А111>х Ш
10.00 По света и у нас
10.10 Тв справочник
10.20 Детски свят: „Новогодишен снето-

пад“ .
11.25 .Дъщерята на Мистрал" - тв филм 

(франция, САЩ, 1984 г.), I епизод
12.20 Днес
17.10 Днес
17.20 Детски свят: „Обичам те, малко чо

вече“ - драматизация (I част) и 
,Джак и бобените зърна“ - анима
ционен филм

18.50 Тв справочник
19.00 „Викторина за 

движението"
19.40 „Пимпа" - анимационен филм (XV 

епизод)

10.30 Авторитетът на България по света
11.30 В света на преустройството

„12 плюс 3“
- 15.00 Обеден информационно- 
музикален блок

12.00 Осведомителен бюлетин
12.30 Актуална стопанска тема
13.30 Митническа информация 
14.15 Светьт извън политиката
14.30 „Стършел“ в аванс 
15.00 Компас за специалисти
15.30 Говори Москва: Срещи 

четвъртък
16.00 Новини от общините
16.05 - 18.00 „Радиолик“ - актуални

"17.20 „Белият шаман" - трисериен тв 
филм (СССР,1982 г.), I серия. Режи
сьор - Ан. Ниточкин, в ролите: 
Д. Худайбергенов, Е. Жайсанбаев и 
ДР-

18.30 Тв информация за граждани с ув
реден слух

18.50 Днес
19.00 Кръгозор: „Присъствие“ - Проф. 

д-р Васил Моллов
19.30 „Бангкок" - научнопопулярен 

филм, който ще запознае зрители
те със забележителностите на сто
лицата на Тайланд

церт за децата
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Песен мила, песен родна
20.55 Български народни хора, изпълня

ва на акордеон Борис Карлов
21.00 Радиотеатьр: „Кафене“ - пиеса 

от Димитър Коруджиев
21.50 Концерт на БХК „Светослав Обре- 

тенов“
22.10 Вечерен радиосериал: „Стран

джански обичаи" - есе от Панайот 
Маджаров

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Модест Мусоргски - цикъл „Дет

ски ъгъл“, изпълнява Снежинка 
Аврамова - мецосопран, съпрово
жда на пиано Ирина Щиглич

23.00 Преди полунищ: Сцена „Антиква“

19.50 Лека нощ, деца!: „Хайде да напра
вим филм“

20.00 По света и у нас и актуална публи
цистика

21.00 .Дъщерята на Мистрал" - осемсе- 
риен тв филм (Франция, САЩ, 1984 
г;),.П епизод първо излъчване

21.55 Изберете
22.00 Светьт в действие
22.40 В края на деня
22.55 „Рок над Европа“ с участието на 

Джейсън Донован, Шийна Истън, 
Джо Джаксън, Холи Джонсън, Сти- 
ви Никс и групите „Дюран-Дюран“, 
„Бенгълс", „Роксет“, „Даксънс" и 
ДР-

ПТГВР А

19.50 Направи сам
20.00 Курс по френски език (XVII урок)"
20.30 „Андрей Рубльов“ - научнопопуля

рен филм за творчеството на голе
мия руски художник-иконописец

21.00 Класическа музика: „Пиеси за 
арфа“

21.30 ЛЪЧ: „Закон и морал“
21.50 Днес

Лтшттлтл а
V ШШ 1 V/
14.30 „Децата на капитан Грант“ - з-а

серия и
веУХКиоНЛ^1И,Ч,!!’.Ца - произ-

II--------------------- ■ |

16.25 Детски час (с урок 
език)

17.25 Реклама
17.30 Време
18.00 „Спри се, миг"
1я пп А“имаЧионен филм
18.50 Житието на Дон Кихот
_ - 3"а серия
20.00 Време
5Л ЛП ^ктХално интервю
20.40 Клуб на любителите на операта 
^25 Концерт ЯХ.’ Т
22 45 •^И^"рЖ«?Ва₽?ТИСЛа’



в

му-

Нилс Холгерсон" (XIX епизод)

23.00

повто-

12.00
6.50

Р?Г!11>АД1УГЛ

18.25 „Красивата статуя'
бюлетин „Ор-21.00

о

Е»А.ЙОММИ РАДИОСТАНЦИИ

18.50

ВАРНА

ш

ю

9

гй

зика; 7.40-Радиопост 5-68-25; 7.45 Българска на
родна музика; 8.00 Рекламно предаване; 8.30 
Колективът; 17.00 - 20.00 Вечерна програма: 
17.05 Училището, днес и утре - сборно предава
не; 18.40 Шлагерно ехо; 19.00 С поздрав при 
първенците

ШУМЕН
6.00 - 9.00 Утринна програма; 6.04 Забавна му-

БЛАГОЕВГРАД
17,05 Автомобилисти на път, 17.30 Народна му
зика-ДАНПТ „Пирин", 17 45 Информационен 
потък; 18.40 Забавна музика, 18.50 Срещи по 
общи» път; 19.05 Строителни делници; 19.35 Ху
мористични и любовни народни песни

СТОЛИЦАТА
13.10 Нови екологично по-чисти производства 
на мебелния комбинат „Москва“
13.30 Новини от столицата
13.40 Нашата екскурзия

17.03 Черноморски компас; 17.30 Радиолик 
„Прибой“; 18.35 Естрада от цял свят; 19.35 
Българска народна музика

Г-Т-_ и

15.35 Музикално приложшп^ 
грамата^,..

15.09 Дъга многоцветна - концерт за 
децата

15.30 Говори Москва
16.00 Новини от общините
16.05 - 19.30 Разговор с вас: актуални 

теми от София и Варна
20.30 Централен осведомителен бю

летин
22.05 Пулсиращи ноти
22.30 Преглед на новините от вечерни

те часове
23.30 За какво говори светът?

23.05 С музиката на Камий Сен-Санс: 1. 
Симфонична поема „Младостта 
на Херкулес“, изпълнява Париж
ки симфоничен оркестър, дири
гент Пиер Дерво; 2. Концерт за 
пиано и оркестър № 3 в ми бемол 
мажор, изпълнява Паскал Роже с 
Лондонската филхармония, дири
гент Шарл Дютоа

24.00 „Стихове в полунощ“ от словаш
кия поет Ян Бузаши

0.05 Съвременна музика

14.30 ,Децата на 
серия

Дорис Зофел, Едит Матис, Петер 
Шрайер и Бернд Ридл с участието 
на детския хор на Берлинското ра
дио; 2. Фрагменти из операта „Цар 
и дърводелец", изп. солисти с хо
ра на Лайпцигското радио и Дрез- 
денски ДСО, диригент Робер Хе- 
гер: интродукция и хор из I д., со
листи Херман Прай и Петер Шра
йер; песен на Мария и хор из II д., 
изп. Николай Геда и Ерика Кьот; 
Секстет из II д., изп. Николай Ге
да, Петер Шрайер, Херман Прай, 
Фред Гешлер, Готлоб Фрик и Зиг- 
фрид Фогел; танц на дървените 
обувки и финал на III д., изп. Гот- 
лоб Фрик, Ерика Кьот, Петер Шра
йер и Херман Прай

12.03 Българска народна музика - хора 
и хайдушки песни

12.30 Осведомителен бюлетин
12.40 Вътрешнополитически коментар
12.45 Поздрави и песни
13.00 Клуб на деловите хора; Съвремен

ници; Има такива хора; За ведро 
небе, за чиста земя; Човекът и 
природата; Фантастика, евристи- 
ка, прогностика; В света на наука
та; Актуални диалози; Възгледи 
или биография на думите; Шегата 
настрана; Портрет на трудовата 
седмица

15.00 Бележити музикални изпълните
ли - концерт на Александрина 
Милчева - сопран

16.00 „Голямото междучасие“ - пре-

кален фестивал. В паузата - днев
ник на фестивала

22.20 Днес
22.35 „Море“ - тв журнал

на Лайпцигското радио и Дрез- 
денски ДСО. В ролите: Рене Коло, 
Маргарет Прайс, Курт Мол, Ди- 
трих Фишер-Дискау - (I и част от II 
действие) 
Информационен 
фей“

21.10 Продължение на операта пТри- 
стан и Изолда“ от Рихард Вагнер 
- (финал на II д. и III д.)

22.40 „В редовете на борбата да си най- 
да и аз гробът“ - вечер с поезията 
на Христо Ботев

23.00 Вести

16.05 Цикъл „Симфониите на Густав 
Малер“ - Симфония № 1

17.25 „Майстори за майсторите“ - есето 
на Стефан Цвайг „Трагичната 
биография на Марсел Пруст“

17.50 Френски народни песни
18.00 Вести
18.05 Драматизиран роман: „Възпявам

визията
10.00 Преглед на чуждестранния печат
10.05 Музикална стълбица

рение
11.30 В света на преустройството

„12 плюс 3"
- 15.00 Обеден информационно- 
музикален блок

12.00 Осведомителен бюлетин
12.30 Актуална стопанска тема
13.30 Хроника на произшествията
14.15 Светът извън политиката
14.30 Родна реч
15.00 Компас за специалисти

„О₽«Ж»ЕЙ

11.30 История: „Великата френска бу
ржоазна революция" - „Истори
ческото значение на революция
та“. Автор-проф. Симеон Дамянов

11.45 Информация и общество: цикъл 
„Холография" - „Холографска ин- 
терферометрия" - беседа от 
ст.н.с. Венцеслав Стойнов 
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

10.45 Съветска музикална култура: 
„Симфонията - философия, лето
пис, драма“

11.15 Човек, среда, медицина: цикъл 
„Рискови фактори на околната 
среда и периферната нервна сис
тема“ - „Възрастта като рисков 
фактор за шийно-раменните ради- 
кулити и плексити“ - беседа от 
проф. Радослав Райчев

даване за децата
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Трудовоправна консултация
16.45 Симфонични творби от български 

композитори
17.30 От полюс до полюс
18.00 Дневник „Изкуство“ - в ателието 

на Георги Ковачев и Милка Пейко- 
ва

18.30 Новини
18.35 „Как си ти?“ - предаване за мла

дежта
19.50 Сигнал „Звезда“
20.00 „Друмник-сладкодумник“ - пре

даване за децата
20.10 „Родна стряха“ -концерт за деца

та
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Песен мила, песен родна
20.55 Български народни хора, изпълня

ва оркестър с ръководител Емил 
Колев

21.00 Музика от майстори-предкласици
22.10 Вечерен радиосериал: „Карпошо- 

вото въстание“ - есе от Петър 
Константинов

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Български хорови песни в изпъл

нение на чужди състави
Преди полунощ: „Дискобиблиоте- 
ка“ - забавно предаване

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 
Аеробик; Преглед на печата; Ус
мивка в утрото; Лиричен миг; Земя 
и хора; Приятна работа

7.15 България - дела и документи
7.25 Преглед на програмата
7.30 Новини
7.35 Да започнем деня заедно - прод

ължение
7.40 Селски пазар
8.00 „Хайде да играем" - предаване за 

децата
8.10 Из творчеството на Едвард Григ: 

1. Григ - Пурсел, изпълнява ор
кестърът на Франк Пурсел; 2. Нор
вежки танци, изпълнява СО на 
БТР, диригент Емил Караманов

8.30 Новини
8.40 Роден край: „С мой поглед" от Ни

колай Стайков
8.57 Музикална загадка
9.00 Добър ден: „Аз, гласоподавате

лят"
11.00 Избрани страници из опери на 

Лортцинг: 1. Фрагменти из операта 
„Бракониерът“, изпълняват со
листи с хора на Берлинското ра
дио и Берлински ДСО, диригент 
Бернхард Клее: дует на Гретхен и 
Бакулус из I д., солисти: Джер- 
джине Резик, Ханс Сотин; квинтет 
из II д., изп. Петер Шрайер, Гот- 
фрид Хорник, Едит Матис, Ханс 
Сотин и Дорис Зофел; финал на 
III д., изпълняват Гофрид Хорник, 
Ханс Сотин, Джорджине Резик,

ПЛОВДИВ
17.00 Информационен обзор; 17.05 „Посоки“ - 
рекламно предаване; 17.30 Забавна музика;
18.00 „Та чули ли сте, не сте ли" - фолклорно 
предаване; 19.05 Селскостопанска панорама

(СССР, 1987 г.), сценарист - Роман 
Солодовников, режисьор-Инеса 
Селезньова, в ролите: Андрей Ка- 
ритонси, Ирина Алфьорова, Вадим 
Лобанов и др., с надписи, първо 
излъчване

23.35 Очаквайте
23.40 В края на деня
23.55 Поезия: „На Ботев..
00.05 Формула „5“ - младежко-забавно 

предаване

„ЗМАМИЕ**^

„Х2ЕИСТО БОТЕВ**.

10.03 Социален живот: цикъл „Социа
лна активност и социално разви
тие на трудовите колективи“ - 
„Емпиричното социологическо из
следване за изучаване комплек
сните претенции при социализма“
- беседа от доц. Жак Калдерон

10.15 Курс по английски език-34-и урок 
10.30 Курс по разговорен френски език

- 2-и урок

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.00 Сутрешен информацион

но-музикален блок
Ранобудно петленце: „Слънцето и 
луната“ и „Кукувицата“ - лито
вски народни приказки

7.00 - 8.05 „Светът в началото на 
деня“ - сутрешен политически 
обзор

8.45 Из програмите на радиото и теле-

СТАРА ЗАГОРА
17.03 Срещи в потък. Изпълнението на социа
лните програми в трудовите колективи от „Мар- 
бас" - Димитровград; 19.10 Наводни песни, 
изп. Сирма Шиварова и Желю Иовчев; 19.40 
Рекламен калейдоскоп

ПГ1 НО А111> Г 1>Л
10.00 Днес
10.10 Тв справочник
10.20 Детски свят: Изпълнения на дет

ски хор „Антониано“ - Болоня, и 
„Приказките на Дядо Мраз“ - ани
мационен филм (V епозод)

11.00 БТ за Интервизия: Класическа 
зика

23.05 Футболен турнир за ветерани
23.30 „Звездите гледат отгоре" - тринаи- 

сетсериен тв филм (Англия), VII 
епизод, първо излъчване

електрическото тяло“ по Рей 
Бредбъри

18.57 „Съвременни оперни диригенти“ - 
Карл ос Клайбер - операта „Три- 
стан и Изолда“ от Рихард Вагнер, 
изпълняват солисти, мъжки хор

към про- 
гранатаДо шестнадесет и по
вече години"

17.25 Реклама
17.30 Време _ „
18.00 Музикално приложение към про- 

Пшмата.........До шестнадесет и по
вече години" - _
„Житието на Дон Кихот и Санчо 
4-а серия

2630 Дова*беше... беше"

за възрастни 
ТВ филм, 1-а

12.20 Днес
17.10 Днес
17.20 Детски свят: „Обичам те, малко чо

вече" (II част) и „Кученцето Оги и 
татко Доги“ - анимационен филм

18.10 Литературен дневник
18.50 Тв справочник
19.00 Наука, техника, технологии
19.40 „Приключенията на Бобо“ (XIV 

епизод)
19.50 Лека нощ, деца: „Чудното пътуване 

на Ниле Холгерсон“ (XIX епизод)
20.00 По света и у нас и актуална публи

цистика
20.40 „Свидетелства на времето": „Ка

марата“ - документален филм на 
СТФ „Екран", сценарист и режи
сьор Никола Ковачев, премиера

22.00 „И това се случва" - игрален филм

капитан Грант" - 4-а

17.05 „Косато се взираме в 20-те години 
-документален филм от поредица
та „Ленин - страници от живота" 
(СССР), I серия, първо излъчване 

---- - -------------- — _ детски ани
мационен филм

18.50 Днес
19.00 Кръгозор: „В търсене на пришъ

лците" - научнопопулярен филм 
(III част) .

19.35 Свидетели на миналото: „Тайната 
на старите бикви“

20.00 Закриване на новогодишния музи-

20.00 Време

20.50 Поглед
22.35 Анимационен филм
23.10 ,Дните на Турбини - 

серия



ХРИСТО 114
„КЪЩИЧКА ЗА ЧУДЕСА“

8.00 ЧАСА

младежко забавно

Ирина КАРАДИМЧЕВА

6.50

21.00

21.50

==

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ
10.50

отивал на телевизионни програми

игрален

о;
<0

-

10

телски неволи“ - ремонт и обзавеждане в дома;
19.40 Радиоалманах „Време"

УКВ - 68.36 МХЦ
11.00-12.00 „От събота до събота" - забавно 
предаване

ВАРНА
17.03 Черноморски компас; 17.30 Детска радио
вълна: „Кога гостите са добре дошли?"; 18.00 
Море и хора; 18.35 Хоров концерт; 18.50 Изпъл
нения на духови оркестри; 19.05 Музикална па
литра; 19.35 Българска народна музика

срещи:

■

БЛАГОЕВГРАД
17.05 Весели вълни: „От зодия „Лъв" - творче
ски портрет на хумориста Юрий Юнишев от Кюс
тендил; 17.30 Съботно студио ЛИК; 19.00 Поз
дравителен концерт

Светът, деца, е пълен с чудеса! Това 
най-добре знаят Разказвачът, неговият 
Помощник и Светлинната шапчица! Кои 
са те ли? Те живеят в „КЪЩИЧКАТА 
ЗА ЧУДЕСА". Всяка събота, от осем 
часа сутринта, по програма „Христо Бо
тев" те отварят вълшебната врата на 
Къщичката и посрещат момичетата и 
момчетата, които обичат фантасти
ката, природата и пътешествията. 
Ако искате да се запознаете с тях, запо
вядайте на гости в Къщичката на 6-и 
януари сутринта. Тогава ще разберете, 
че нс само хората могат да бъдат метео
ролози. Да предсказват времето могат и 
летящите над морето птички, и раз
цъфналите цветя. . .

Чудесна разходка ви очаква в Ловешка
та зоологическа градина - при златните 
фазани, при добродушния жираф, който 
се е сприятелил с веселото врабче, и при 
величествената лъвска двойка.

Космическото момиченце, наречено 
Светлинната шапчица, само за няколко 
секунди ще ви отведе на странна плане
та. Ако не ви е страх, ще поседите 
мъничко в удобното лунно кресло!

И за още едно чудо ще научите в 
Къщичката, но нали не бива всичко да ви 
казвам сега? Вълшебната врата ви очак
ва, деца! Отворете я!

10.00 Преглед на чуждестранния печат
10.30 В света на операта
11.05 Пулсиращи ноти - повторение
11.30 В света на преустройството
12.00 Осведомителен бюлетин
13.05 „Весели приумици“ - фолклорно 

предаване
13.30 - 15.30 „Хора, пътища, автомо

били“
15.30 Говори Москва: Съботен калейдо

скоп
16.00 Новини от общините
16.05 - 18.00 Спорт и музика
18.00 - 20.30 Вечерен информационен

обзор на деня
18.15 Коментар на вътрешнополитиче

ска тема
18.30 Обзорен преглед на събитията на 

Балканите
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.00 - 23.00 „Алегро виваче“ - музи

кално предаване
22.05 С песни през годините - музикално 

предаване
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове

ШУМЕН
6.00-9.00 Утринна програма: 6.04 Забавни ме
лодии и ритми; 6.15 Седмичната агропрогноза; 
7.40 Родословие; 8.00 „Нашата събота" - сбор
но предаване; 17.00-20.00 Вечерна програма: 
17.05 Спортни срещи - сборно предаване; 18.40 
Симфоничен концерт; 19.00 Литературна анто
логия

с> гз с>

ПЛОВДИВ
6.00-9.00 „В събота с вас" - предаване по писма 
на слушатели; 17.30 „Звънче" - предаване за 
пионерите. Познават ли децата пътните знаци? 
- съвместно с Обл. у-ние на МВР; 18.00 Любо
питно петолиние - музикално-информационно 
предаване; 19.05 „Един свободен час" - забав
но предаване с участието на хумористи от об
ластта на тема „Първият"

СТОЛИЦАТА
13.10 София посреща руските освободители - 
бележка от специалист от Музея за история на 
София по случай освобождението на града от 
турско робство
13.40 Пъстра хроника из живота на столицата

КОТЕВ“.

тен театър, диригент Григорий 
Столяров; 5. Песен за черьомуш- 
ките из оперет. „Москва-черьо- 
мушки“ (Шостакович), изп. солис
ти с хора и оркестъра на Москов
ския оперетен театър, диригент 
Григорий Столяров; 5. Фантазия 
по теми из оперет. „Сламената 
шапка“ на Дунаевски от Акимов, . 
изп. орк. на Болшой театър, дири
гент Георгий Жемчужин 
Радиотеатър: „Сирано дьо Берже- с 
рак“ - пиеса от Едмон Ростан

23.00 Вести
23.05 Джазов концерт
24.00 Стихове в полунощ - за Христо Бо

тев от Павел Матев и Рашко Стой
ков

0.05 Съвременна българска музика

СТАРА ЗАГОРА
6.00 Палитра; 8.30 От събота до събота; 17.03 
Рекламен калейдоскоп; 17.30Спортно полувре
ме; Събота за всички; Гости по никое време - 
разговор със събеседник в студиото; „Хоби" - 
вашите занимания през почивния ден; „Люби-

„Ренесансът в Тоскана“ - пътепис 
от Драган Тенев

11.30 Съвременници на бъдещето: „Ана 
Маймункова“. Автор - Таня Миле
ва

11.45 Обратна вълна
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

10.03 Политикознание: „Преустройст
вото и новото политическо мисле
не“ - беседа от проф. д-р Петър- 
Емил Митев

10.15 Изкуство: цикъл „Старата и Нова
та пинакотека в Мюнхен" - 
„Живописта на младия Рембранд

и майсторството на холандските 
художници". Автор - изкуство
ведът Димитър Димитров

10.30 По ваш избор
10.45 Информационна мозайка
11.15 Страни, пътешествия, 

цикъл „Апенинска тетрадка*

6.00 Да започнем деня заедно: Новини; 
Пътепис; Аеробик; Преглед на пе
чата; Лиричен миг; Земя и хора; С 
младежки ритъм

7.15 България - дела и документи
7.30 Новини
7.35 Да започнем деня заедно - прод

ължение
7.40 Радиоенциклопедия
8.00 „Къщичка за чудеса" - предаване 

за децата
8.20 Дивертименто за флейта и ор

кестър в ре мажор от Хайдн, из
пълнява камерен оркестър „Про 
арте" - Мюнхен. Солист и дири
гент Курт Редел

8.30 Новини
8.40 Нашата българска гордост: „Бо

рис Христов" - есе от Петър Кон
стантинов

8.55 Музикална загадка
9.00 Антена за всички

10.30 Музикална събота
10.45 Писма за събота
11.00 Музикална събота - съвременни 

майстори на белкантото - Нико
лай Гяуров - бас: 1. Фрагменти из 
оп. „Севилският бръснар" (Роси- 
ни) с участието на Николай Гяу
ров, Фиоренца Косото, Ренцо Ка- 
зелато, Карло Бадиола, Сесто 
Брускантини, Нино Сандзоньо; 2. 
Из опери на Винченцо Белини с 
участието на хор и Лондонския 
СО, диригент Ричард Бониндж: 
фрагменти из оп. „Сомнамбула". В 
ролите: Джоун Съдърлънд, Луча- 
но Павароти и др.; из операта „Пу
ритани". Участвуват и Джоун 
Съдърлънд, и Лучано Павароти; 
из операта „Лучия ди Ламермур“ 
(Доницети),,изпълняват солисти с 
хора и оркестъра на Ковънт 
Гардън, диригент Ричард Бо
ниндж. В ролите: Джоун 
Съдърлънд, Лучано Павароти,

9.05 „Два билета за Индия“ - анимацио
нен филм

9.15 Киноафиш
10.15 „Камбоджа - днес“ - киноочерк
10.50 Стоп-кадър - научнопопулярен ки- 

нопреглед
11.50 „Батальоните искат огън“ - 

лен филм - 1-а и 2-а серии

16.05 Искам да ви прочета... - откъс от 
повестта на Александър Солже- 
ницин „Един ден на Иван Денисо- 
вич"

16.35 Концерт на хорове, участници в 
международния хоров радиокон- 
курс „Нека пеят народите“

17.00 Антикварна панорама
17.40 Клавирни творби от Йохан Себас- 

тиан Бах: 1. Концерт за соло пиано 
в ре минор - обработка на концер
та за обой и оркестър от Бенедето 
Марчело, изпълнява Зинаида Иг
натиева; 2. Шест малки прелюдии, 
изпълнява Глен Гулд

18.00 Вести
18.05 Българска народна музика
18.30 „Елегия" от Васил Казанджиев по 

едноименното стихотворение на 
Христо Ботев

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули

Минути за поезия
6.00 - 10.30 Сутрешен информацион

но-музикален блок
Ранобудно петленце: „Умният и 
алчният" - монголска народна 
приказка

8.30 Предварителна спортна информа
ция

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

„ОРФЕЙ“_________

20.00 Време
20.30 „Аншлаг, аншлаг“
22.10 Театър на песента на Ала Пугачова

1.10 „Дните на Турбини1* - 2-а серия

19.25 Записи, получени по междунаро
ден обмен - „Миса солемнис“ от 
Лудвиг ван Бетховен 
Информационен бюлетин „Ор
фей"

21.15 Из съветски оперети: 1. Увертюра 
към оперет. „Волният вятър" (Ду
наевски), изп. СО на БТР, дири
гент Росица Баталова; 2. Песен за 
брезичките из оперет. „Полярна 
звезда" (Баснер), изп. Емил Орло- 
вецки със СО, диригент Генадий 
Черкасов; 3. Дует на Сако и Сико 
из оперет. „Кето и Коте“ (Долид- 
зе), изп. Владимир Канделаки и 
Павел Контрягин с оркестър; 4. 
Песен на Чана и хор из оперет. 
„Целувката на Чанита“ (Милю- 
тин), изп. Татяна Шмига с хора и 
оркестъра на Московския опере-

Шерил Милнс, Николай Гяуров, 
Хюгет Туранжо

11.55 Музикална загадка - отговор
12.03 Музикална събота - „На раздумка 

и песен“ - фолклорно предаване
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Поздрави и песни на личен адрес 
13.00 Среща в творческия клуб „Дядо

вата ръкавичка“ на редакция „Ху
мор, сатира и забава"

14.00 Музикална събота - хоров кон
церт

14.20 Радиотеатър за младия слуша
тел: „За десети „Б“ и Дон Кихот“ - 
радиосериал от Иван Мишев, „Ва
канция", III част-нова постановка 

15.00 Музикална събота-из музикална
та романтика

16.00 От рима на рима
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Сигнал „Звезда"
17.30 Музикална събота - „С песен през 

годините“
18.30 Новини
18.35 „Ринги, ринги, рае“ - забавно пре

даване за децата
18.45 Музикална събота - „Ехо отблизо 

и далеч“ - концерт за децата
19.00 За приятелите на литературата и 

изкуството
20.00 Камий Сен-Санс — Концерт за 

пиано и оркестър номер 5 във фа 
мажор, изпълнява Паскал Роже с 
Лондонски СО, дир. Шарл Дютоа

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

20.45 И още нещо в този ден
20.50 Песен мила, песен родна
20.55 Български народни хора, изп. на 

тамбура Йордан Цветков
21.00 „Как си ти?" - младежко забавно 

предаване
22.30 Осведомителен бюлетин
23.40 „Как си ти?“ - продължава младе

жкото забавно предаване

17.10 Театрални меридиани: „Иванов“ от 
Антон Павлович Чехов, постановка 
на МХАТ (СССР), I част, режисьор - 
Олег Ефремов, в ролите: Инокен- 
тий Смоктуновски, Е. Василиева, 
М. Прудкин, А. Попов и др., първо 
излъчване

18.30 Днес
18.40 Художествена самодейност: „Теа

трален пейзаж**
19.10 Добър вечер, София!
20.00 „Вечерни цигулки“ - с участието на 

Ангел Станков, Йосиф Радионов, 
Гинка Гичкова, Веселин Емануи
лов и Славка Шопова

20.30 Култура: Архитектура
21.00 Избрано от фонда на БТ
21.50 Днес
22.05 Предаване за Камбоджа по случай 

националния празник на страната
22.55 Футболен турнир за ветерани
23.25 Избрано от фонда на БТ

IГТ-ОМ АII ПГ Г1Л

„ЗМА.МИЕ“.

игра-

14.15 Филмите от I фестивал на анимаци
онното кино

14.45 „Вие не сте и сънували“ - игрален 
филм

16.25 „Радуга“ - VIII международен фе-
..м ------------------------- --- ’

16.40 Международна панорама
17.25 „Жертвоприношение" -

филм, 1-а и 2-а серии

9.55 Изберете
10.00 „Здраве“ - тв журнал
10.35 Детски свят: „Коледна песен - 

драматизация (II серия) и „Видео- 
деца“ - тв филм (III епизод)

11.30 Вариант „М“
12.30 Днес
12.40 Светът в действие: „Мозайка от 

една година“
13.40 Времена и хора: „Отново за Ботев
14.30 Шопски припевки и свирни
14.40 Тв реклама представя...
15.05 Естеството на нещата: „Сиаро“ - 

научнопопулярен филм от пореди
цата „Крехка земя“

16.00 Детски свят: „Приказен панаир“ (I 
част) и „Приказките на Дядо Мраз“ 
- анимационен филм (VI епизод)

17.00 Днес
17.10 Детски свят: „Приказен панаир" (II 

част)
17.50 Срещи ЛИК
18.50 Забавно-музикално предаване
19.40 Лека нощ, деца!: „Раираното слон- 

че“ - анимационен филм
20.00 Панорама
21.00 Кинокалейдоскоп: „Хълмът на бо

ровинките" - игрален филм (САЩ, 
1987 г.), сценарист - Лонън Смит, 
режисьор Стратфорд Хамилтън, в 
ролите: Кари Снолгрес, Маргарет 
Ейвъри, Дженифър Рубин, Мат Ла- 
танци и др., първо излъчване. Дей
ствието на филма ни пренася в 
едно малко калифорнийско градче 
в началото на 50-те години

22.30 „Свят на фестивали" - „Жертво
приношението на викингите“ - тв 
филм (Англия), първо излъчване

22.55 Очаквайте
23.00 В края на деня
23.10 Кинокалейдоскоп: Студио „X“'- 

„Четвъртият етаж“ - трисериен 
игрален филм (Англия, 1986 г.), I 
епизод, сценарист Иън Кенеди — 
Мартин, режисьор Иън Тойнтън, в 
ролите: Кристофър Фулфорд, Ри
чард Греъм, Дерек О'Конър и др. с 
надписи, първо.излъчване

0.00 „Вечерна порция смях" - „Хубава
та англичанка" - тв филм (Фран
ция, 1988 г.), I епизод, режисьор 
Жак Бенар, в ролите: Даниел Че- 
калди, Амели Пик и др. Първо 
излъчване

ВТОРА



в

„Бързи, 
шапа" _

IБЪЛГАРСКИ :
ЕКРАН

18.50

Майя ДИНЕВА

ВТОРА
16.00 Бедржих Сметана

на

5

К
«а

ВАРНА
17.00 Музикално-културна панорама; 18.00 
Черноморски компас; 18.35 Забавна и танцо
ва музика; 19.00 Ателие „Усмихни се сам";
19.10 Вито хоро; 19.30 Неделен прочит;
19.40 Балетна музика

СТАРА ЗАГОРА
6.00 - 8.00 Неделно утро: Шарено петле; За 
пионерите; 8.00 „Да посвирим, да попеем" - 
фолклорно предаване; 17.00 Неделно сту
дио. Неделен помощник. „Фотографията - 
удоволствие за мнозина" - в студиото - спе
циалист-фотограф; Неделна снимка на село 
Търничене; 19.00 Музикална тетрадка; 
19.40 Предаване за община Котел

ШУМЕН
6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.04 Хора и 
ръченици от родния край; 6.35 Забавна музи-

Е

„СРОКЪТНАПРЕБИВАВАНЕТОИЗТЕЧЕ“
13.00 ЧАСА „ОРФЕЙ“

9.45 Курс по английски език-33-и урок 
10.00 Курс по английски език - 34-урок 
10.15 Курс по разговорен немски език -

113- и урок
10.30 Курс по разговорен немски език -

114- и урок
10.45 Курс по разговорен френски език 

- 1-и урок

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Неделя’150 - седмичен външно
политически обзор

12.30 Осведомителен бюлетин
13.00 Изберете - нов кръг на радиокласа- 

цията за български естрадни песни
13.30 Пъстър хоровод-музикално-фол

клорно предаване

15.30 Говори Москва
16.05 - 19.00 „Хоризонт“ за вас
19.05 Музикална въртележка - концерт 

за децата
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.00 В света на киното
22.30 Осведомителен бюлетин
22.05 - 23.30 Неделя'90

11.00 Курс по разговорен френски език 
- 2-и урок

11.15 Училище за транспортна култура:
„Линеен контрол и безопасност на 
движението“ - сборно предава
не

11.45 Програма „Знание“ през следва
щата седмица

Струнен 
квартет №1 „Из моя живот“, 
изпълнява квартет „Сметана“ в 
състав: Иржи Новак - цигулка, 
Любомир Костецки - цигулка, Ми
лан Шкампа - виола, и Антонии 
Кохоут - виолончело

16.30 Половин час с Хитър Петър
17.00 Срещи с българската народна му

зика *
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър за младия слуша

тел: „Маншон, полуобувка и мъхе- 
ста брада“ - драматизация по 
книгата на Ено Роуд

19.05 Записи от Международния фол
клорен фестивал'89

19.30 Из хоровото творчество на Бела 
Барток и Золтан Кодай

20.00 Поезия и музика: „Любовта е пти
ца“ - композиция по стихове на 
Божидар Божилов

20.30 Български музикални изпълните
ли: 1. Иван Тошев - тромбон, и 
Росица Тошева - пиано, ще изпъ
лнят Романс (Вебер); 2. Драгомир

0

БЛАГОЕВГРАД
17.05 На раздумка край Байкушевата мура; 
18.00 Популярна музика; 18.15 Студио'49 - 
информационно спортно предаване, 19.00 
Концерт по писма на слушателите

Захариев - виола, и Габровски ка
мерен оркестър под диригент
ството на Милко Коларов ще 
изпълнят Концерт за виола и ор
кестър в ре мажор (Хофмайстер)

21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

21.10 За колекционерите на оперна му
зика - операта „Отвличане от са
рая“ от Волфганг Амадеус Мо
царт, изпълняват солисти, хорът 
на Виенската държавна опера и 
Виенската филхармония, дири
гент Йозеф Криис - новопостъпил 
стереозапис в нашата фонотека. 
В ролите: Анелизе Ротенбергер, 
Лучия Поп, Николай Геда, Готлоб 
Фрик и др. (I и част от II д.)

23.00 Вести
23.05 Продължение на операта „Отвли

чане от сарая“ от Моцарт - (фи
нал на II действие)

24.00 „Стихове в полунощ“ - от румъ
нския поет Щефан Дойнаш

0.05 Камерен концерт

ПИЕСА ОТ МИХАИЛ ВАРТОЛОМЕЕВ
Пиесата на Михаил Вартоломеев вече 

две години триумфално шествува по сце
ните в СССР и в чужбина. За радост на 
българския слушател тя ще прозвучи и 
по Българското радио.

„Какво ме привлича в Михаил Варто
ломеев, казва Емил Манасиев, режисьор 
на постановката.
- Харесва ми смелостта, с която раз
крива обезличаването на човешката ин
дивидуалност, унищожаването на 
съкровени човешки чувства, все пробле
ми с трагични измерения в днешно време. 
Това е пиеса-вик за хуманност и човешка 
доброто".

Двойката актьори Катя Иванова и 
Николай Антонов, както и екипът на 
звукозаписа - Валя Бояджиева, Зоя Сте
фанова и Пепа Миланова са доказали 
своята опитност и майсторство в рабо
тата на Радиотеатъра.

1635 Тв киносалон: „Пчеличката Мая“ - 
детски анимационен филм (I 
епизод)

ка; 6.45 Бележка на дежурния редактор; 7.04 
Изпълнения на популярни певци и състави; 
7.45 Срещи; 8.00 Неделен клас - сборно пре
даване; 17.00 - 20.00 Вечерна програма: 
17.05 Неделен микрофон - „Новогодишна 
хумориада"

сия" (Лопес), изп. орк. „Симфо- 
ниета“ на БТР, диригент Росица 
Баталова

20.00 Музика на народите - нови записи
20.30 Централен осведомителен бю

летин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Български народни хора, изпъ

лняват Ивайло Петров - акорде
он, и Васил Първанов - кларнет

21.00 За почитателите на симфонична
та и камерната музика

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Джазов концерт
23.00 „Преди полунощ“ - забавно пре

даване

8.25 Изберете
8.30 Военна поща
9.00 Детски свят: „Бързи, смели, 

сръчни" и „Видеодеца“ - тв филм 
(IV епизод)

10.00 Час по всичко - предаване за сред
ношколците

11.00 Тв неделник
12.30 Днес
12.40 „Бразди" - тв журнал
13.30 Народна музика: „С бъклица и 

дрян в село Сърница“

8.00 Рано сутринта - предаване за де
цата

9.00 Служа на Съветския съюз
10.00 Утринна забавна програма
10.30 „Около света" - алманах
11.30 Здраве
12.15 „Батальоните искат огън" - 3-а и 

4-а серия
14.30 Педагогика за всички
15.30 Час за селото
16.30 „Новогодишните приключения 

Витя и Маша“ - игрален филм
18.35 Свири Академичният симфоничен 

оркестър на Ленинградската фил-

18.50 „Житието на Дон Кихот и Санчо“ - 
1-а серия

20.00 Време ___ „
21.00 „Стечение на обстоятелствата 

игрален филм
22.40 „Дните на Турбини - игрален 

филм - 3-а серия  

17.00 „Шогун“ - тв филм (САЩ), I епизод, 
режисьор Джери Ландън, в ролите: 
Ричард Чембърлейн, Таширо Ми- 
фуни и др.

17.50 „Космос" - научнопопулярен филм 
(I епизод)

18.50 Днес
19.00 Тв киносалон: В света на изкуство

то: „Вълшебните звуци“ - Хайдн и 
Моцарт
20.30 „Ирония на съдбата" или „Че
стита баня“ - двусериен игрален 
филм (СССР), I част, режисьор Ел- 
дар Рязанов, в ролите: Андрей 
Мягков, Барбара Брилска, Юрий 
Яковлев, Георги Бурков, 'Але
ксандър Ширвиндт и др., с надписи

22.10 Днес
22.25 Тв киносалон: „Ирония на съдба

та" или „Честита баня" - двусериен 
игрален филм (СССР), II част, с над
писи

„ХОЕМЗОМТ“___
0.07 - 3.00 Нощен информационно- 

музикален блок
1.30 На този ден
2.30 Ако не сте чули 

Минути за поезия
7.35 - 10.00 Сутрешен информацион

но-музикален блок
8.30 Предварителна спортна информа

ция

„ОРФЕЙ“___________
12.05 Симфоничен концерт: 1. Николай 

Римски-Корсаков - Концерт за 
пиано и оркестър в до диез минор, 
изпълнява Виктор Чучков със СО 
на БТР, диригент Васил Стефа
нов; 2. Антон Аренски - Симфо
ния № 1 в си минор, изпълнява 
ДСО на СССР, диригент Евгений 
Светланов

13.00 Радиотеатър; „Срокът на преби
ваването изтече“ - пиеса от Ми
хаил Вартоломеев, премиера

13.50 Две пиеси за флейта: 1. Руска ци
ганска песен (Вилхелм Поп), 
изпълнява Кирил Костов, съпро
вожда на пиано Лиляна Байкова; 
2. Павана (Морис Равел), изпъ
лнява Клементина Бошнакова, 
съпровожда на пиано Гина Таба
кова

14.00 Световна музикална естрада
15.00 „Цивилизациите - аз, човекът": 

„Между античността и среднове
ковието“

15.30 Концерт на представителния дет
ски хор „Дунавски вълни“ - Русе

„ЗМЬАТНГИЕ“________
9.00 Български език: „Мястото на неу- 

дарените думи в словореда“ - бе
седа от проф.Ст. Брезински (пов
торение от сряда)

9.15 Езиците по света: „Дугански език“
- беседа от София Катърова

9.30 Руски език за напреднали (повто
рение от четвъртък)

ЕАЙЮММИ РАДИОСТАНЦИИ
ПЛОВДИВ
6.00 - 9.00 „Неделен пулс" - информацион
но-музикална програма; 17.00 Празничен 
концерт; 18.00 „Любопитно петолиние" - 
музикално-информационно предаване; 
19.00 „Марица" - радиоалманах за литера
тура, изкуство и култура

СЪВЕТСКА

СО на ленинградската държавна 
филхармония „Дмитрий Шостако- 
вич“, диригент Евгений Мравин- 
ски; 2. Ария на Бургграфа из I д. 
на оп. „Якобинецът“ (Дворжак), 
изпълнява Карел Берман с ор
кестър на Пражката народна опе
ра, диригент Рудолф Вашата; 3. 
Дует на Йоланта и Водемон из оп. 
„Йоланта“ (Чайковски), изпълня
ват Любов Казарновска и Юрий 
Марусин със СО, диригент Влади
мир Понкин; 4. Фридерик Шопен - 
Концерт за пиано и оркестър № 2, 
изпълнява Иво Погорелич с Чи
кагски СО, диригент Клаудио 
Абадо

14.00 „Петрушка“ - забавно хумори
стично предаване

15.00 „Военна поща" - музикално-пу
блицистично предаване за бойци
те и командирите от БНА

15.40 Шлагерно ехо
16.00 Новини
16.05 Ейтор Вила Лобос - Етюд № 4, 

изпълнява на китара Пиетро 
Нанси

16.10 Радиотеатър: „Колкото една 
въздишка“ - пиеса от Георги Кру
мов - наградена на IX преглед за 
оригинална драматургия „Ло
веч’89"

17.00 Слънчева младост - концерт
17.30 Неделен салон
18.30 Преглед на новините
18.35 „Перлата на Адриатика“ - пътни 

бележки от Драган Тенев 
Оркестрови фрагменти из опере
ти: 1. Музика из оперет. „Орфей в 
ада“ (Офенбах), изп. орк. на 
Франк Пурсел; 2. Марш из оперет. 
„Бокачо“ (Супе), изп. голям орк. 
на Берлинското радио, диригент 
Роберт Ханел; 3. Галоп из оперет. 
„Бал в операта" (Хойбергер), изп. 
голям орк. на Берлинското радио, 
диригент Гюнтер Шуберт; 4. Танц 
„Пасо добле“ из оперет. „Андалу-

14.10 Български екран: „Щурец в ухото“ 
- игрален филм (1976), сценарист 
Никола Русев, режисьор Георги 
Стоянов; в ролите: Павел Попан- 
дов, Стефан Мавродиев, Татяна 
Лолова и др.

15.40 В света на изкуството: „Поздрав за 
Джак Лемън“ - документален 
филм (I част)

16.20 Атлас: „Майте“
16.50 „Семейство Флинтстоун“ - анима

ционен филм (49 епизод), първо 
излъчване

17.30 Всяка неделя
19.50 Лека нощ, деца! „Боб и Бобек“ - 

анимационен филм (XXIII епизод)
20.00 По света и у нас
20.30 „Мелодия на годината"
22.10 Очаквайте
22.30 В края на деня

ПЪррАXX =. XXX н
„ХРИСТО ЕОТЕВ
6.00 Новини
6.05 Българска народна музика, изпъ

лнява духов оркестър
6.15 Аеробик
6.25 Преглед на програмата6.30 Новини
6.35 Утринен репортаж
6.40 „Лиричен миг" - Стоян Загор- 

чинов
6.45 „Наслука!“ - разказ
6.55 Забавна музика
7.00 „От неделя до неделя“ - седми

чен преглед на програма „Хр. Бо
тев“

7.15 България - дела и документи
7.30 Новини
7.40 Художествена музика
8.00 „Земя и хора“ - предаване за тру

жениците от родните полета
8.25 Българска народна музика
8.35 Политически камертон
8.42 Пиеси за кларнет: 1. Концертна 

пиеса за два кларнета и пиано № 
1 във фа мажор (Феликс Мендел- 
сон Бартолди), изпълняват Ата
нас Колев, Руси Радев и Теодор 
Мусев; 2. Три пиеси из балета 
„Пепеляшка“ (Сергей Прокофи- 
ев), изпълняват Атанас Колев и 
Виолина Стоянова

9.00 Детско утро: „Вълшебникът със 
златното ключе“

10.00 „Училище за възрастни“ - преда
ване за децата

10.30 Радиотеатър за младия слуша
тел: „Синята шапчица“ - радио- 
драматизация по повестта на Ми
хаил Лвовски от Петър Волгин

11.00 „Сцена, палитра, екран“ - двусед
мичен преглед на културните 
събития у нас

12.03 Весела трапеза с народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 „За ваше улеснение" - с поглед 

към следващата седмица
13.00 Неделен празничен концерт: 1. 

Увертюра към операта „Руслан и- 
Людмила" (Глинка), изпълнява



ПЪРВАТА НОВА ГОДИНА
(СПОМЕНИ)-

Михаил К. АНГЕЛОВ

ЕАЕВИЗИЯ 1АДИО

еднократно записана програма.
Къде щеше да бъде изпълнена и излъчена „на живо“ 

новогодишната програма, която редакторите усърдно 
се заеха да подготвят?

Преди всичко трябваше в най-кратък срок да се 
възстановят студията за изпълнение и концертната за
ла. Това беше тежка и непосилна задача. Липсваха 
строителна техника и материали. С тази извънредно 
трудна и отговорна задача се заеха и я изпълниха ус
пешно първият директор на радиото след 9 септември 
1944 година Орлин Василев и целият технически колек
тив от студиата. Енергичен, с неудържим темперамент 
и воля директорът организира възстановяването на 
разрушената сграда. Строителните бригади работеха 
денонощно. Тогава поддържахме нощна охрана на 
сградата. И аз по време на нощно дежурство съм ви
ждал към 1-2 часа през нощта Орлин сред работниците 
на строежа. Към средата на декември сградата беше 
възстановена.

Колективът на студийните техници, ръководен от 
инженер Асен Маринов, срочно извърши монтирането 
на студийната техника и свързването с предавателя във 
Вакарел. Всеотдайно работиха техниците Дано Пет
ров, Тодор Георгиев, Благой Попов и други, които от
давна напуснаха радиото и съм забравил имената им. 
Инженер Маринов има голяма заслуга за подобряване
то и модернизирането на звукоизолацията и акустика- 
та на концертната зала. В нея изпълнихме новогодиш
ната програма и посрещнахме радостни Новата 1945 
година.

Съдържателна и емоционална беше художествената 
програма, която изнесохме пред многобройните гости, 
изпълнили концертната зала и която излъчихме за 
страната. Участвуваха много артисти и изпълнители, 
но възторга на публиката грабна артистът от Народ
ния театър Кръстьо Сарафов, който отново беше сред 
нас. Тогава още нямаше народни и заслужили артисти. 
Имаше и много песен и музика. Пяха незабравимата 
Гюрга Пинджурова и народната певица Атанаска То
дорова. Народни песни изпълни и групата „Росна кит

ка“, ръководена от Иван Кавалджйев. Обхванати от 
оптимистично визионерство, решихме да подготвим 
кратка новогодишна радиопиеса, която да насочи мис
лите ни към комунистическото бъдеще. Автор и режи
сьор беше Ангел Вълчанов. Но в нея нямаше действие, 
нямаше герои, липсваше конфликт. Репликите бяха 
вяли. Настроението от концертната програма спадна. 
След концерта в големия салон пред залата новогодиш
ното веселие продължи до сутринта с буйни хора и тан
ци, с взаимни пожелания за победна и плодоносна годи
на.

Връщайки се в историческа ретроспектива назад, ка
то преживял и участвувал в началните стъпки на наше
то социалистическо радио, мога и днес със задоволство 
да отбележа: през новата 1945 година Българското ра
дио фактически се превърна в духовно средище на кул
турния живот в столицата. Концерти и художествени 
спектакли протичаха в нашата концертна зала. На не
йния подиум заставаха бележити диригенти - съвет
ският диригент Константин Иванов, французинът 
Шарл Брук. Под палката на югославския диригент 
Оскар Данон за пръв път у нас беше изпълнена герои
чната Ленинградска симфония на Шостакович. Вълну
ващи бяха рециталите на френската пианистка Моник 
дьо Брюшорли в концертното студио на радиото. Тя 
пожела правостоящите да насядат на подиума около 
нея. Салонът да се затъмни. Единственият прожектор 
да се насочи към нея. Не помня каква беше програма
та, но в тъмната зала трептеше вдъхновено изпълнена
та музика. Само лъчите на прожектора хвърляха от
блясъци върху полирания роял, искряха в очите на пот
ъналите в ням възторг слушатели.

Да! Новата 1945 година стана паметна година на вен- 
ценосната победа над фашизма, в разгрома на който 
участвува и нашият народ. Не е ли в дълбоко съзвучие 
с онези исторически дни на възтържествувалата свобо
да на народите великото обновление, с което посреща
ме Новата 1990 година?
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Изтичаше буреносната 1944 година. Революционни
те пламъци на деветосептемврийската победа разпал
ваха с огнена сила разбудения дух на народните маси. 
Първото правителство на Отечествения фронт пред
приемаше решителни действия за утвърждаване на за
воюваната власт и възстановяване на ограбеното и раз
рушено стопанство. Беше завършила Първата фаза на 
Отечествената война с победоносните маршове на 
Първа българска армия към Скопие и Подуево. По 
бойните фронтове на Европа бушуваше опустошител
ната стихия на Втората световна война. Съветската ар
мия громеше хитлеристката военна машина. След ду
ховната пустош на монархо-фашисткото мракобесие 
разцъфваха първите цветя на духовното пробуждане и 
културното творчество. В столицата се завръщаха раз
пилените след бомбардировките хора на изкуството и 
културата - артисти, музикални изпълнители, поети и 
писатели, композитори и учени. Те идваха в радиото и 
то ги приобщи. Микрофонът изпращаше в ефира тех
ния глас, тяхното художествено слово, песен и музика. 
Радиото стана огнище на културния живот в София и 
страната. В шеметния водовъртеж на грандиозните 
вътрешни и международни събития информационен 
фокус у нас беше радиото. В онези дни вестниците не 
достигаха и закъсняваха в страната. Радиото беше 
единственото масово средство за бърза ежечасна поли
тическа и културна информация. Наближаваше първа
та революционна Нова, 1945 година.

Къде и как, с каква програма щеше да я посрещне и 
извести нашето радио? Студията, фонотеката и кон
цертната зала бяха разрушени до основи от бомбарди
ровките на американската и английската авиация на 10 
януари и 19 март 1944 г. Разбита беше и концертната 
зала „България“. В студените стаи на радиосградата на 
ул. „Драган Цанков“ №4 редакторите пишеха статии, 
агитки и стихове на колене и по первазите на строше
ните прозорци.

Нямахме звукозаписваща техника, освен единстве
ния апарат Филипс-Мюлер, останал от германската 
рекламна агенция „Юнион“. С него просвирвахме само
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