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София, ул. „Георги А врамов “ 129 
тел. 58 10 98 
телекс 23914 
телефакс 683392

Сй геостационарна орбита сзад Европа, 
мег.щу й5 градуса западна и 60 градуса 
източна дължина (спрямо Гринуич) има 
около 30 спътника, които излъчват над 1100 
телевизионни и 80 радиопрограми. За тези, 
сюита вече имат апаратура за приемане от 
спътник, предлагаме информация за по- 
интересните програми на чает от спътни
ците. А за тези, сюита нямат - може да се 
погрижи фирма „МИРТА“
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СТУДИЯ „СПЕКТЪР“
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1МИА КОНКУРС ТО ДОКУМЕНТИ ЗА:

ТВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА НАПРЕДНАЛИ

Документите се приемат 
в Личен състав па адрес: Со
фия, Киноцентър - Бояна, 
Студия „Спектър“. Краен 
срок 30.08.90 г. За справки 
тел. 67-11-23 и тел. 67-11-24.

трети петък от месеца предава
нето на „Младежта среща Ев
ропа“, чийто първи брой бе из
лъчен на 20 юли т. г.

И така всеки трети петък от 
месеца щс ви предлагаме инте
ресна информация за живота на 
младите хора от Европа. Пре
даването ще изготвяме със съ
действието на колеги от раз
лични европейски радиостан
ции.
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„ХР. БОТЕВ“ 
17 АВГУСТ. 
18.35 ЧАСА

13 АВГУСТ, 
19.30 ЧАСА

17 АВГУСТ,
19.25 ЧАСА

1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ВИДЕОТЕХНИКА“ - мъж. 
виеше образование - ЕЛЕКТРОНИКА;

2. ВИДЕОТЕХНИК - средно специално обра
зование и стаж по специалността най-малко 
5 години;

3. ТОН-ТЕХНИК - подвижен звукозапис - 
средно специално образование;

И. ШОФЬОР - ОСВЕТИТЕЛ.

ЬООК, Е18ТЕИ А^ ЬЕА^ 8ОМЕ МОНЕ 
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СЬахРЬтто
Р1СГГС15 - възмутен. КЬ Ьто Ьссл Ьтоскел 1тЛо - разби
ли са ресторанта му. сттосЛой - строшен; а Ггсо пгос! - безплатно ядене; 4о 
Ьауо по сопоо с7 рНотЙу - нямам усет кое е най-важно, кое трябва да се 
направи първо; 1о спз1е!1 - монтирам, инсталирам
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А \мошап улзз 1пфгсзсос1 Ьу ВП1у - направил й е впечатление, (тртстоко - 
внушителен, впечатляващ; 1тргсзс!оп - впечатление; 1о й!сссро!п1 - ра
зочаровам

ложим мнението на кореспон
дента на Гостелсрадио в Рим 
Лаврснтий Михайлов за взаи
моотношенията между мла
дежите от страните на Източна 
Европа след настъпилите про
мени. Аугусто Милана от ди
рекция „Международни връз
ки“ на РАИ ще представи 
вижданията си за разширяване 
на личните контакти между 
младите жители на Европа. Щс 
чуете и актуални новини за кул
турни прояви с младежко учас
тие.

Нищо нс е вечно на този свят - 
всеки миг нещо около нас умира, 
нещо се ражда. Милиони години 
природата е поддържала равнове
сието между живота и смъртта, 
без да подозира, че създавайки по
редното си творение, наречено чо
век, поставя на изпитание своето 
по-нататъшно съществуване. Съ
щият този човек, който унищожа
ва редки растителни и животински 
видове, който изсича горите и раз
бива ядрото на атома, който за
мърсява и затопля атмосферата, 
който трови водите и почвите.

Черно море е следващата голя
ма негова жертва - прогнозите со
чат, че животът в него ще загине 
напълно след десетина години, а 
според нашите дългогодишни под
водни наблюдения това може да се

На български това заглавие 
звучи малко странно. То с бук
вален превод от италиански и 
служи за паслов на поредица от 
младежки прояви, организира
ни от Джориалс радио-3 на 
РАИ. В предавания на Мла
дежка редакция при Българ
ското радио вече имахме въз
можност да ви разкажем нак
ратко за историята на тази ини
циатива, осъществявана от ита
лианските колеги вече 10 годи
ни. Началото с било поставено 
с един конкурс сред младите 
слушатели на Джорналс радио- 
3 на тема „Какви са вижданията 
ми за обединена Европа“. 
Предстои осмото издание на 
конкурса, в което ще могат да 
участвуват и българските мла
дежи. Най-добре представили
те се в него ще имат въз
можност да посетят Италия или 
друга западноевропейска стра
на. На онези от вас, които проя
вят интерес към конкурса, пре
поръчваме да слушат всеки

Не едно и две са българските 
села, където още в годините на 
османското иго хората със свои 
сили и средства, едва съградили 
училището, са се захващали да 
създадат местно читалище.

Читалищата десетилетия на
ред са били огнища на културния 
живот и в най-отдалечените кът
чета на родината ни. Хората се 
събирали, за да дават театро, за 
да пеят и свирят, да слушат нови
ните от единствения радиоприе
мник в селото. . .

В последните десетилетия, 
кой знае защо, звучната българ
ска дума читалище беше измес
тена от не дотам сполучливото 
название културен дом, а дей
ността на читалищния съюз ос
тана някъде на заден план, но то
ва с друга тема. Читалищата в 
България, слава богу, про
дължаваха и продължават да 
живеят, някои отдавна прех
върлили своя вековен юбилей, 
други — с по-кратки биографии. 
Сред тях е и читалището в ро
допското село Фотиново. Мно
говековна е историята на това 
село, интересна е съдбата му. 
Множество археологични раз
копки доказват, че тук са живе
ли хора още в римско време. В 
по-късните векове според реди
ца веществени доказателства не
говите жители са били българи. 
След османското нашествие се
лото става чисто турско, докато 
през 1909-1911 година тук отново 
се заселват български семейст
ва.

Първата грижа на преселни
ците от района на Широка лъка е 
да изградят училище. То отваря 
своите врати през 1911 г. А сел
ското читалище, за което ще ви 
разкаже Васил Тодоров, тази го
дина отбелязва едва своята шес- 
тдесетгодишнина.

След тринадесет години Владимир 
Костов отново щс се появи на екраните 
на Българската телевизия. Този път 
обаче не като коментатор или като ре
портер. а в ролята на интервюиран. 
Офицер от Държавна сигурност, из
ключително популярен журналист, 
Владимир Костов през 1977 година 
предпочете да остане на Запад, с което 
си навлече гнева на секретните служби, 
получавайки заклеймяващото опреде
ление родоотстъпник и предател. Та
къв ли е всъщност Владимир Костов?

Владимир Костов нямаше по онова

На 17 август щс чуем корес
понденцията на колегата от Ра
дио Букурещ Константин 
Вижеу за актуални политиче
ски събития с участието на ру
мънската младеж. Щс ви пред-

ПАРТИЗАНЩИНАТА 
болезнено пристрастно отстоя
ване и превратно тълкуване на 
правилността само на едни поли
тически принципи. Наблюдава
ме я тогава, когато политическа
та борба се води без правила, не
зависимо дали тези правила не са 
ясни на участниците, или пък са 
ясни, но никой не ги спазва.

Ако перифразираме извес
тния Ленинов израз, бихме мог
ли да кажем още. че партизан
щината е детската болест на плу
рализма. За това твърдение има 
предостатъчно аргументи и при
мери от нашата политическа 
действителност през последните 
месеци.

Според социолога Румен Ди
митров нс демокрацията води до 
партизанщина, но. от друга стра
на, нс и партизанщината щс ни 
изведе до демокрацията. Събе
седници и опоненти на този млад 
човек, чисто име нашумя по по
вод на една полемична статия 
във в. „Култура“, са: филосо
фът Иван Кръстев, историкът 
Иван Еленков и социологът 
Живко Георгиев.

Солшгйтитп
о - порода куче; а йзо - бездомно куче; Со с^оск  с7 сотоо-
по - говоря лошо за някого. Сто йоой - за мъртви
те не се говори лошо, а сзссКз - видео касета; - чудесно,
великолепно; Со де! состоото Ьз - замесвам се с
някого в нещо. Мо сттсгсдоЗ Сзг состс! резето Ь) до (о Ктп - уредил да му 
доставаят тайни документи; й) гтоко а сору - правя копие; йо сксто а со- 
сто1 - споделям тайна; Йъо сийу гсеу <мЛ - единственият изход; а - 
връзка; етоо - веднъж; - от време на време; - често;

ртсеюто - предполагам; Ьу сору ЙдМ - защитен с авторско
право; Йз рзЛ Ьз Сгс! Егийтооз? - какво е неговото участие в тази 
работа? $о рзтгсИо - доставям; О соттоото «ЙЬ согтоиз^лд - 
снабдявам някого с нещо; срст? Ггслз - като изключим, като оставим на
страна; с*зЬп - твърдя; Со созтоото - изпращам някого до; “ 

стйот $о - за да; «ТО1 Ьто Н до! йо - какво общо има с; раЛ ир
- понасям, търпя; ?о сЬсск - проверявам, сверявам

ЕдетсЬо

Очакваме и обажданията ви 
на познатите телефони: 66-53- 
42 и 66-13-11. А ако искате да 
зададсте въпроси за живота на 
връстниците ви от целия конти
нент, можете да ни пишете на 
адрес: Българско радио, бул. 
„Драган Цанков“ № 4, 
„Младежка редакция“ за „Мла
дежта среща Европа“.

С МОЛИТВА
случи и по-рано. Повече от десет 
вида риби изчезнаха напълно и 
безвъзвратно от нашето море, а 
запасите на останалите видове на
маляха повече от 30 пъти през пос
ледните 20 години. Масово изми
рат делфините, животът в морето 
все по-трудно се възпроизвежда. 
Необратими промени настъпват и 
в подводния растителен свят, об
разуват се големи мъртви зони, 
покачва се и нивото на придънния 
сероводороден слой. Всичко това 
щс се опитаме да ви покажем с на
шия подводен филм, ще ви раз
крием също и причините за това 
състояние па морето.

Жалко обаче, че години наред се 
опитвахме по един или друг начин 
да накараме правителствата в Съ
ветския съюз. Румъния, България 
и Турция да предприемат някакви 
съвместни действия за спасяване
то на морето, но без никакъв ус
пех. Очаквахме нещо невъзможно 
от четири страни, затънали в 
тежка политическа и икономиче
ска криза.

Ще оставим ли морето да заги
не? Дано след този наш пореден 
филм някой се смили над него, 
колкото и трудно да е това в този 
момент.

мр ш «®>м 
емвди®иети

време, до 1977 година, друга трибуна, 
от която да изразява своите мисли и 
мнения нс в унисон с официалната, об
щоприета държавна и партийна линия. 
Според него такава възможност той 
получава чрез западните радиостанции 
и най-вече чрез радио „Свободна Евро
па'*. Впрочем за много от събитията в 
неговия живот през тези тринадесет го
дини ние знаем от бележките му по ра
дио „Свободна Европа“, а в последно 
време и от написаното в някои българ
ски вестници и списания. И все пак да 
чуеш, да се срещнеш с колега след три
надесет години е изключително любо
питен факт, още повече, че Владимир 
Костов фактически не е прекъсвал 
връзката си с България.

Как изглежда Владимир Костов, как 
изглежда неговата вярна спътница в 
живота Наталия Костова, какво мис
лят за живота на българина-емигрант в 
Западна Европа, каква е оценката на 
Костов за развитието на обстановката 
в България, ще научите непосредстве
но от него и неговата съпруга чрез фил
ма, който екип на редакция „Светът в 
действие“, ръководен от Любомир Ко
ларов, засне през месец юли тази годи
на в Мюнхен.

Доскоро у нас партизанщина
та познаваха от личен опит само 
хората на пенсионна възраст. 
По-младите поколения чуваха 
това понятие комай само веднъж 
през живота си — когато изучава
ха в училище „Бай Ганьо“ и по
точно главата „Бай Ганьо прави 
избори“.

Партизанщината изчезна от ~ 
нашата политическа действи
телност за повече от четири де
сетилетия с ликвидирането на 
многопартийната система. Фор
мулата беше много проста: няма 
партии - няма партизанщина.

Но какво всъщност представ
лява партизанщината?

Тя е отклонение от утвърдени
те норми на политическите взаи
моотношения, изразяващо се в
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България - 
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18.30 „Село Степанчиково

22.15

23.35 „Приключенията

информа-

тални аранжименти на познати песни; 6.15 За 
селото (всеки ден без събота и неделя); 6.18 
Българска народна музика; 6.30 Преглед на сто
личния печат; 6.45 За децата (всеки ден без не
деля); 6.50 Записи от побратимените градове; 
7.15 България - дела и документи по програма 
„Хр. Ботев" (всеки ден); 7.30 „Посоки" - сборно 
предаване; 8.50 Информация за предстоящи 
прояви (всеки ден); 17.00 - 20.00 Вечерна прог
рама: 17.02 Новини (всеки ден); 17.05 „Човек, 
общество, време” - сборно предаване; 18.30 
Преглед на новините по програма „Хоризонт" 

. (всеки ден); 18.40 Класически пиеси в съвреме
нен аранжимент; 19.00 Рекламно предаване;
19.30 Осведомителен бюлетин по програма 
„Хоризонт" (всеки ден без неделя); 19.40 Ин
формационен блок „Днес" (всеки ден)

16.55
17.15

БЛАГОЕВГРАД
6.00 Информационно-музикална програма (все
ки ден без събота); 17.00 Вести от радиорайона; 
17.10 Народна музика; 17.30 Икономика и инте
реси, 18.30 Новини по програма „Хоризонт" 
(всеки ден); 18.40 Литературен сезон; 19.30 Но
вини от програма „Хоризонт" (всеки ден); 19.40 
Музика за всички

СТОЛИЦАТА
13.10 Примери на стопанска инициативност в 
община „Витоша"
13.30 Новини от столицата
13.40 В услуга на гражданите

ВАРНА
6.00 - 9.00 „Черноморско утро"

УКВ-68.36 МхЦ
11.00 - 12.00 Любопитно петолиние - повторе
ние

ШУМЕН
6.00 9.00 Утринна програма: 6.04 Инструмен-

мД
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тин
21.00 Изпълнения на женската певче

ска група от село Сатовча, мъжка; 
та певческо-инструментална гру
па от село Ляски, Софийска об
ласт и Странджанската група

21.30 Фрагменти из оперет. „Веселата 
вдовица“ (Лехар), изпълняват 
Анелизе Ротенбергер, Николай 
Геда, Роберт Илошфалви, Ерика 
Кьот с хора на Баварското радио и 
СО, диригент Вили Матес

22.05 - 24.00 Тик-так
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове

дерсън, Ернесто Поласио, Зеава 
Гол и др. с Амброзианския оперен 
хор и оркестър „Филхармония", 
диригент Клаудио Шимоне

22.40 Вечер с творчеството на Димитър 
Подвързачов

23.00 Вести
23.05 С музиката на Александър Йоси

фов: 1. Симфония-концертанте за 
виолончело и оркестър, изпълня
ва Анатоли Кръстев със СО на БР, 
диригент Георги Нотев; 2. Балада 
- реквием по текст на Павел Ма
тев, изпълнява Смесен хор със СО 
на БР, диригент Михаил Милков

22.00 Концерт с участието 
Левиев

23.15 Новини
Изберете 
Журнал ЛИК

5.58 Да започнем деня заедно
6.00 Новини
6.05 За селото
6.30 Преглед на печата
6.35 Да започнем деня заедно - про

дължение: Аеробик
7.00 Приятна работа
7.15 България - дела и документи: X- 

век - Книгата на епарха като из
вор на българското търновско 
присъствие в Цариград

7.30 Новини
7.35 Да започнем деня заедно - про

дължение
8.00 „Хайде да играем" - предаване за 

децата

23.30 Журнал ЛИК
0.00 Край на програмата

ПЛОВДИВ
6.00-9.00 „Доброутро!” - информационно-му
зикална програма (всеки ден без събота и неде
ля); 6.30 Новини на програма „Христо Ботев" 
(всеки ден); 7.15 България - дела и документи 
(всеки ден); 17.00 Информационен обзор (всеки 
ден без събота и неделя); 17.05 „Посоки" - рек
ламно предаване (всеки ден без неделя); 17.30 
Антена „Спорт" - информационно-музикално 
предаване с коментар на спортните събития 
през седмицата; 18.30 Новини на програма „Хо
ризонт" (всеки ден); 18.35 Политическо студио; 
19.00 Информационен бюлетин (всеки ден без 
неделя); 19.05 Политическо студио - продълже
ние'; 19.30 Новини на програма „Хоризонт" (все
ки ден без събота и неделя)

Ария на Артур из I д., изпълнява 
Лучано Павароти с хора на Ковънт 
Гардън и Лондонския СО, дири
гент Ричард Бониндж, с участието 
на Джоун Съдърлънд, Николай 
Гяуров и Джанкарло Лакарди; 2. 
Сцена и дует на Елвира и Джордж 
Фолтън из I д., изпълняват Джоун 
Съдърлънд и Ецио Франджело с 
хора и оркестъра на Майските му
зикални тържества във Флорен
ция, диригент Ричард Бониндж; 3. 
Ария на Елвира и квартет из I д., 
изпълняват Джоун Съдърлънд, 
Ецио Франджело, Маргрета Ел- 
кинс и Пиер Дювал с оркестъра на 
Майските музикални тържества 
във Флоренция, диригент Ричард 
Бониндж; 4. Сцена и дует на Хен- 
риета и Лорд Артур из I д., изпъл
няват Маргрета Елкинс и Пиер 
Дювал с оркестъра на Майските 
музикални тържества във Фло
ренция, диригент Ричард Бо
ниндж. Участвува и Джовани Фа- 
йани; 5. Сцена на полудяването из 
II д., изпълнява Мария Калас с ор
кестъра на Миланската Скала, ди
ригент Тулио Серафин; 6. Сцена и 
дует на Елвира и Артур из III д., из
пълняват Джоун Съдърлънд и 
Пиер Дювал с оркестъра на Май
ските музикални тържества във 
Флоренция, диригент Ричард Бо
ниндж

12.03 Българска народна музика - поз
нати и любими песни и хора

12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Из творчеството на Бенджамън 

Бритън
13.45 Забавна музика
14.00 Концерт на изтъкнати камерни хо-

СТАРА ЗАГОРА
6.00 - 9.00 Утринна информационно-музикална 
програма (всеки ден без събота и неделя); 7.00 
Новини (всеки ден без неделя); 7.15 България - 
дела и документи (всеки ден); 17.00 Записи от 
музикалните дни „Недялка Симеонова" - Ха
сково; 17.30Радиоапманах „Време", 18.00 Рек
ламен калейдоскоп; 18.30 Новини от програма 
„Хоризонт" (всеки ден); 18.40 Българска народ
на музика, изпълняват солисти от района; 19.00 
Информационен дневник (всеки ден без неде
ля); 19.10 Публицистични пристрастия; 19.30 
Новини от програма „Хоризонт" (всеки ден без 
неделя); 19.40 Песни и мелодии, които помним

ционно-музикална програма (всеки ден); 6.30 
Новини от програма „Хоризонт" (всеки ден); 
6.00 и 7.00 Новини от района (всеки ден); 9.00 
Програма на чуждестранните летовници и ту
ристи в България (всеки ден); 17.00 Нашите ко
раби по света; 17.03 Черноморски компас;
17.30 „Стадион" - спортно предаване; 18.30 и
19.30 Новини от програма „Хоризонт" (всеки 
ден); 18.35 Оперна музика; 19.00 Новини от ра
йона (всеки ден); 19.05 Забавна и танцова музи
ка; 19.35 Българска народна музика

I ГЪ ПО А
А А Г>Г ИЛ
17.50 Новини
18.00 Детски свят: „Скален манастир“ и 

„При нас е весело“

8.10 Популярни творби: 1. Фрагменти 
из балетна сюита „Силфидите“ по 
музика на Шопен (Рой Дъглас), из
пълнява Берлинската филхармо
ния, диригент Херберт фон Ка- 
раян; 2. Увертюра из „Увертюра 
скерцо и финал" (Шуман), изпъл
нява СО на Чехословашкото ра
дио в Братислава, диригент Он- 
дрей Ленард

8.30 Новини
8.35 Забавна музика
8.40 Отде идеш, мили роде - предава

не за децата
9.00 Изпълнения на детски вокални 

групи и ансамбли
9.15 Берлинската филхармония под 

диригентството на Херберт фон 
Караян изпълнява творби от Фе
никс Менделсон Бартолди: 1. 
Увертюра „Фингалова пещера"; 2. 
Симфония в ла мажор „Италиан
ска"

10.00 Забавна музика
10.30 Българска народна музика
11.00 Арии и ансамбли из операта „Пу

ритани" от Винченцо Белини: 1.

рове
14.30 Изпълнения на сестри Бисерови, 

сестри Георгиеви, дуета Радка 
Алексова - Елена Димитрова и 
гайдаря Иван Варимезов

14.45 В света на науката
15.00 Музикални следобеди - симфони

чен концерт
16.00 „Смяна" - предаване за децата
16.20 Кипърски песни изпълнява Димит- 

рис Кондолазос
16.25 „Шегата настрана" - фейлетон
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Срещи в студиото на младия музи

кант - изпълнения на виолонче
листа Станимир Николов и пиа
ниста Тодор Петров

17.00 Бумеранг
17.35 „Откровение" - размисли за фол

клора на Доньо Донев
18.00 Гледища
18.30 Новини
18.35 „Как си ти?" - предаване за мла

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

даване за децата
П1|тио.гоипиа“ _  1/линапт оа по.

16.05 Афиш „Орфей"
16.25 Българска народна музика
17.00 Рецитал на Гери Кар - контрабас, 

съпровожда на пиано Хармън 
Луис

17.45 Календар „Орфей" - Магда Пет- 
канова - по случай 90-годишнина- 
та от рождението на поетесата

18.00 Вести
18.05 Оперното творчество на Моцарт - 

„Мнимата градинарка"
19.30 За приятелите на литературата и 

изкуството: „Законът на живота“
20.30 Из музикалната предкласика: 1. 

Увертюра от Уйлям Бойс, изпъл
нява оркестърът на концертното

дружество „Ламурьо", диригент 
Антони Луис; 2. Концерт за две 
валдхорни и струнен оркестър от 
Георг Филип Телеман, изпълнява 
Владислав Григоров и Георги Пар- 
цов с оркестър „Симфониета" на 
БР, диригент Васил Казанджиев 

21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей"

21.10 'Концерт на хор „Свети Йоан Зла
тоуст"

21.30 В ателието на Спартак Паскалев- 
ски

22.00 Джоакино Росини - сцени из II д. 
на оп. „Мойсей в Египет“, изпъл
нява Руджеро Раймонди, Джун Ан-

11.30 Концерт забавна музика
12.00 - 15.00 „12 плюс 3" - обеден ин

формационно-музикален блок
12.00 Осведомителен бюлетин
15.06 Изпълнения на солисти и състави 

при РТЦ Благоевград
15.30 Оркестрови пиеси от Григ, Рим- 

ски-Корсаков и Чайковски
18.00 - 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня
18.15 Коментар на вътрешнополитиче

ска тема
18.20 Светът днес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле-

БТ(Д

ОАЛЛЛТГ А
V В13Ш1
15.00 Новини
15.15 Анимационен филм
15.30 „Когато танцуват

18.50 Днес
19.00 „Език мой..
19.05 „Кибернетика“ - научнопопулярен 

филм от поредицата „Перспек
тиви“ (Англия)

19.30 Гледища: „Партизанщината“
20.00 По света и у нас
20.30 „Разделяме се с любов“ - забавно- 

музикално предаване с участието 
на Екатерина Семьонова (СССР)

21.00 „Лъч“ - публицистично предаване
22.00 Днес
22.10 Бизнес програма
22.30 „Дяволът ще плати в низините“ - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), VII епизод, първо излъчване

23.20 Край на програмата

20.10 „Щурче-свирче“ - концерт за де
цата

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

20.45 И още нещо в този ден
20.50 Свири гьдуларят Атанас Вълчев
21.00 Аз записвах Добрин Петков
22.10 Вечерен радиосериал: „Сол 

чужбинска" - роман от Марк Еле- 
нин - първи откъс

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Из творчеството на Александър 

Кръстев, Добри Христов и Асен 
Карастоянов

23.00 Преди полунощ: „Внимание гений“

на Милчо

„ХРИСТО

____ „__ ескимосите“.
Предаване от Анадирия

15^ ДпТволятСа на вълните". Концерт 

Ние и икономиката. „Пътища за 
развитие на икономиката на 
Русия“— л—и неговите

ух 1^. - ---------------

жители“ - игрален филм - I серия
20 00 Време
20.40 Реклама. Информация. Обявления.
20 45 .Фестивал на приятелска земя 

хроникално-документален филм
Само една среща“. Песни на Ю. 

Антонов в изпълнение на автора
22 55 Новини23 35 „Приключенията на принц

Флоризел“ - телевизионен филм - 
I серия

0.40 Край на програмата

0.07 - 3.00 Нощен 
музикален блок

6.00 -10.00 Сутрешен информацион
но-музикален блок

6.50 Ранобудно петленце: „Мързе- 
ливското лозе“ - приказка от Гео- 
рги Райчев

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Из чуждестранния печат
10.05 Наследници на песента
10.30 Арии и ансамбли из опери на руски 

композитори: Глинка, Бородин, 
Рахманинов и Римски-Корсаков

11.05 Забавни песни от наши автори

18.55 „Титани Арктика“ - науч
нопопулярен филм от поредицата 
„Стар приятел“ (Испания)

19.20 Тв справочник
19.30 Лоръл и Харди в „Горкото 

кученце“ - тв филм (САЩ)
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 

телин“ - анимационен филм (VIII 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 Актуална антена
20.40 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), VII епизод, 
първо излъчване

21.35 „Семейство Флинтстоун“ - 
анимационен филм (XXIX епизод), 
първо излъчване
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22.10 Вечерен

-

21.55 БТ: „Малката

бюлетин „Ор-

I
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0.15 Край на програмата

танци от цял свят; 6.18 Забавна музика; 6.35 
Преглед на вестите от района (всеки ден без не
деля); 6.50 Музикална кутийка - концерт за най- 
малките; 7.00 Новини (всеки ден);; 7.30 „Коло
вози" - за село Златоклас, община Дулово; 
17.00-20.00 Вечерна прогорама: 17.05 „Мла
дежки антени" - сборно предаване; 19.00 Не
преходно, българско; 19.15 Българска народна 
музика

17.03 Криле: „Летният отдих на учащите се"; 
18.35 Забавни мелодии; 18.45 Оперетна музи
ка; 19.05 Прочути композитори, изпълнители, 
оркестри и диригенти; 19.35 Българска народна 
музика

СТОЛИЦАТА
13.10 Отдихът на децата през лятото - ФК „Лев
ски"
13.30 Новини от столицата
13.40 Нови книги в столичните книжарници

ПЛОВДИВ
17.30 Музикален концерт; 18.00 Обратна връз
ка; 19.05 Обратна връзка - продължение

СТАРА ЗАГОРА
17.00 „Полет" - младежко предаване; 18.40 
Карл Мария фон Вебер - Концерт за кларнет и 
оркестър № 2 в ми бемол мажор, изпълнява Са
ва Димитров - кларнет със СО на БР, диригент 
Васил Стефанов; 19.10 Рекламен калейдоскоп;
19.40 Инструментална народна музика

ШУМЕН
6.00-9.00 Утринна програма: 6.04 Песни и

БЛАГОВЕГРАД
17.10 Народна музика; 17.30 Младежки посоки;
19.10 Между безспорното и попемичното';
19.40 Музика за всички

10.00 Новини
10.10 Детски свят: „Приключенията на

ВАРНА
17.00 и 19.00 Новини от района 
(всеки ден без петък и неделя)

УКВ - 68.36 МхЦ
11.00- 12.00 Информационно-музикална прог
рама (всеки ден без петък, събота и неделя)

Васил Попилиев - II част
19.02 Фридрих фон Флотов - второ дей

ствие на операта „Марта“, изпъл
няват Ерна Бергер, Ойген Фукс, 
Петер Андерс, Елзе Тегетборг и 
др. с хора на Берлинската 
държавна опера и Берлински СО, 
диригент Йоханес Шюлер

19.30 Из творчеството на Рихард 
Щраус: 1. Симфонична поема „Та
ка каза Заратустра“, изпълнява 
СО на Виенските симфоници, ди
ригент Фердинанд Лайтнер; 2. Ал
пийска симфония, изпълнява Бер
линската филхармония, диригент 
Херберт фон Караян

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 Концерт на хоровите формации 

„Гьоста Улийн“ от Мьолндал - 
Швеция, диригент Гьоста Улийн

22.05 Популярни мелодии и песни
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове
22.35 Изпълнения на Франк Синатра и 

оркестъра на Каунт Бейзи
23.05 Фрагменти из популярни серенади

21.00 Информационен 
фей“

21.10 Камерни ансамбли от Франц Шу- 
берт

22.10 Джазов концерт
22.40 Вечер с творчеството на финлад- 

ската поетеса Катри Вала
23.00 Вести
23.05 С музиката на^Марин Големинов - 

четвърта, пета, шеста и седма 
картина на операта „Ивайло“, из
пълнение на Павел Герджиков, 
Катя Попова, Надя Афеян, Любо
мир Бодуров, Светослав Рамада- 
нов и др. с хор и оркестър на Со
фийската народна опера

6.00 Новини
6.05 Земя и хора
6.10 Българска народна музика
6.30 Преглед на печата
6.35 Аеробик
7.00 Приятна работа
7.05 Франческо Дуранте - Концерт за 

струнен оркестър и чембало в до 
мажор, изпълнява инструмента
лен ансамбъл, диригент Ролф 
Райнхарт

7.15 България - дела и документи: 120 
години от рождението на Цоньо 
Калчев, детски писател, учител, 
читалищен деец

7.20 Българска народна музика
7.25 „Усмивка в утрото“ - документал

ни записи на деца
7.30 Новини
7.35 Забавна музика
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за 

децата
8.10 Увертюра - сюита в сол мажор 

„Странната“ (Телеман), изпълня
ва СО на БР, диригент Недялко 
Недялков

8.30 Забавна музика
8.40 Извори: „Фотиновският случай“ - 

документален разказ от Тодор 
Балкански

9.00 Детски вокални групи и солисти 
пеят песни за вас

9.15 Оперна музика
10.00 Забавна музика
10.30 Българска народна музика
11.00 Инструментални концерти от Вол- 

фганг Амадеус Моцарт: 1. Концерт

18.50 Днес
19.00 Курс по английски език за напред

нали (XXIV урок)

23.35 I
0.10 Край на програмата

17.30 Инструментални концерти от ком- 
позитори-предкласици: 1. Серена
да за два тромпета, струнни и басо 
континуо от Павел Йозеф Вейва- 
новски, изпълняват Владимир 
Коздерка и Йозев Ржезничек - 
тромпети със СО на Пражкото ра
дио, диригент Владимир Валек; 2. 
Концерт за лютня, чембало и 
струнни инструменти от Антонио 
Вивалди, изпълняват Конрад Ра- 
госник - лютня и Вера Шварц - 
чембало с Виенска академична 
капела; 3. Концерт за струнен ор
кестър във фа мажор от Алексан
дро Скарлати, изпълнява оркес
търът на дружеството „Ал. Скар
лати“ в Неапол, диригент Франко 
Карачоло

16.05 „Златни страници" - стихове от 
американския поет Карл Сан- 
дбърг

16.12 Песни от Ян Сибелиус и Ирьо Кил- 
пинен

16.50 Нашата българска гордост - Си
меон Велики

17.05 Записи, получени по междунаро
ден обмен

18.00 Вести
18.05 Васил Казанджиев - „Елегия“ по 

стихове на Христо Ботев, изпъл
нява БХК „Светослав Обретенов“ 
под диригентството на Георги Ро- 
бев. Органист Теодор Мусев

18.20 „Моите партньори на сцената“ -
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пиеса от Самюел Бекет
17.00 Вторник при приятели
17.30 Подиум на хоровото изкуство
18.00 Панорама на културата
18.30 Новини
18.35 Срещи с музиката. Музика на на

родите. Събеседници: Димитър 
Вълчев, Николай Кауфман, Васил 
Казанджиев

19.50 Сигнал „Звезда“
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 Български народни хора, изпълня

ват духови оркестри
21.00 Радиотеатър. Сериал „Пътеводи-

и неговите 
жители“ - игрален филм - II серия 

20.00 Време
20.40 „Слово“. Литературно-художест

вена програма
22.40 Новини
23.10 „Приключенията на принц 

Флоризел“ - телевизионен филм - 
II серия

о А
V 1V

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

6.00 - 10.00 Сутрешен информацион
но-музикален блок

6.50 „Ранобудно петленце“: „Пала
вият вятър" - приказка от Марга
рит Минков

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Из чуждестранния печат
10.05 Български народни песни и хора
10.30 Прочути сопрани изпълняват арии 

из опери га Пучини
11.05 Забавни песни от Иван Пеев
11.35 Забавна музика
12.00 - 15.00 „12 плюс 3“ - обеден ин

формационно-музикален блок
12.00 Осведомителен бюлетин
15.09 Съзвучие

,Л>Р«1’1Й‘

15.00 Новини
15.15 Анимационен филм
15.30 Мелодии и ритми от Конго
15.50 Научен вестник
16.35 „Пакистан: през трудното ежед

невие към празниците"
17.00 Здравей, музика!
17.30 Време
18.00 За безопасно движение
18.30 „Село Степанчиково

тел на галактическия стопаджия“
- драматизация по едноименния 
роман на Дъглас Адаме - четвър
та, последна част. Премиера

21.50 Хорови творби от Йохан Себас- 
тиан Бах, изпълнява дамската ка
мерна формация „Българска те
левизия" под диригентството на 
Пламен Джуров

22/"* Вечерен радиосериал: „Сол 
чужбинска“ - роман от Марк Еле- 
нин - II откъс

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Поетични образи в музиката - Му

зика към драмата на Хенрик Иб- 
сен „Пер Гинт“ от Едвард Григ

за флейта и оркестър в сол 
мажор, изпълнява Андреас Блау 
със Западноберлинската филхар
мония, диригент Херберт фон Ка
раян; 2. Концерт за кларнет и ор
кестър в ла мажор, изпълнява Са
ва Димитров със СО на БР, дири
гент Васил Стефанов

12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Из творчеството на Камий Сен- 

Санс: 1. Хаванеза за цигулка и ор
кестър в си бемол минор, опус 83, 
изпълнява Огюстън Дюме с фил- 
хармоничен оркестър на Монте 
Карло с диригент Хикотаро Каза- 
ки; 2. Сцена из I д. на оп. „Самсон и 
Далила", изпълняват Елена Об
разцова, Пласидо Доминго, Рена- 
то Брузон и др. с хор и парижки 
СО, диригент Даниел Баренбойм: 
3. Карнавал на животните, изпъл
нява Питсбургски СО. Солисти 
Джоузеф Вила, Патрисия Пратис, 
Дженимбс, диригент Андре Пре- 
вен

13.45 Забавна музика
14.00 Хоров концерт
14.30 Българска народна музика
14.45 Парола „Зелена планета“ - пре

даване за децата
15.00 Изпълнител на седмицата - Бир- 

гит Нилсон - сопран
16.00 Детство мое
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Радиотеатър: „Не аз“ - едноактна

19.30 Пряка реч
20.00 По света и у нас
20.30 Български народни мзузикални 

инструменти (XIII предаване)
21.00 „Културисти“ - документален 

филм
21.20 „Безкрайното пътешествие“: „Ис

крата на разума“ - научнопопуля
рен филм (II част)

21.50 Хора на път
22.00 Днес
22.10 „Дяволът ще плати в низините“ - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), VIII епизод, първо излъчване

23.00 Край на програмата

мечето Ръкспин“ - анимационен 
филм (XXX епизод)

10.30 „Колеги-шофьори“-тв филм (Пол
ша, 1986 г.), VI и VII епизод

12.20 Новини
17.50 Новини
18.00 Детски свят: „Приключенията на 

мечето Ръкспин“ (XXXI епизод) 
„Пощальонът Пат“ (IV епизод) и 
„Хей, Бъмбо“ (II епизод) - 
анимационни филми

18.45 „Немската овчарка“ - науч
нопопулярен филм от поредицата 
„Стар приятел“ (I част)

19.10 Тв справочник
19.20 Лоръл и Харди в „Заподозрени в ч 

убийство“ - тв филм (САЩ)
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 

телин“ - анимационен филм (IX 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), VIII епизод, 
първо излъчване

21.30 „Семейство Флинтстоун“ - 
анимационен филм (XXX епизод), 
първо излъчване 
Пресконференция 
енергетика“

22.55 Рецитал на Елки Брукс
23.20 Новини

Изберете
Рецитал на Ръби Търнър
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22.10 Вечерен

22.10

П»АМОП-ИИГПИГ РАДИОСТАНЦИИ

в благочес-

- музикално-ин-
руски

СТАРА ЗАГОРА

БЛАГОЕВГРАД

0.40 Край на програмата 5

ПТЛРД

тита върху „Как нищожни и пре
ходни" от Георг Бьом, изпълнява 
Ханс Гюнтер Бауер; 3. Две пиеси 
от Джон Стенли; изпълнява Гари 
Гротбер: Алегри; Пролетни звезди 
в ре мажор; 4. Сражение на смърт
та и живота от Оливие Месиен

23.10 
0.30

ритми; 6.28 Българска народна музика; 6.50 Из
пълнения на детски хорове и състави; 7.30 Ико
номически кръгозори - сборно предаване; 
17.00-20.00 Вечерна програма; 17.05 „Музи
кална сряда" - сборно предаване; 18.40 Иконо
мически кръгозори - продължение от сутринта; 
19.00 Рекламно предаване

ВАРНА
17.03 „Спектър" - рекламно предаване; 18.00

ПЛОВДИВ
17.30 Концерт художествена музика; 18.00 По
кана за разговор; 19.05 Покана за разговор - 
продължение

СТОЛИЦАТА
13.10 Реколтата - ще остане ли и тази година ре
колтата неоползотворена?
13.30 Новини от столицата
13.40 В услуга на гражданите

ШУМЕН
6.00-9.00 Утринна програма; 6.04 Утринни

17.00 Дискусионен клуб „Икономика’90"; 18.40 
Народни песни, изп. Пенка Павлова; 19.10 Пре
даване за комбинат „Д. Димов" - Ямбол; 19.40 
Забавна музика

19.40 Златни записи - Георги Стаматов
19.50 „Густав Малер и песента“ - музи

кално предаване
21.00 Информационен бюлетин „Ор

фей“
21.10 Радиотеатър: „Младините на един 

народ“ - пиеса от Мая Динева

22.01 Творби за орган: 1. Две творби от 
Дитрих Букстехуде: Фуга в до 
мажор, изпълнява Иржи Ронек; 
Прелюд и фуга в ми минор, изпъл
нява Роланд Мюнх; 2. Хорал - пар-

Маринър; 3. Увертюра в ре минор 
(Хендел), изпълнява СО на БР, ди
ригент Васил Стефанов

17.30 Из творчеството на Йозеф Хайдн
18.05 - 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня
18.30 Светътднес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.00 „Хоризонт“ на вълните на мла

достта
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

6.00 - 10.00 Сутришен информацион
но-музикален блок

6.50 Ранобудно петленце: „Бъбривата 
жена“ - бретонска приказка

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Из чуждестранния печат
10.05 Българска народна музика
10.30 Из репертоара на солисти на Бур

гаската народна опера
11.05 Изпълнения на формация „Де Ем“ 

и група „Сигнал“
11.35 Забавна музика

16.05 Поетичен свят: „Диалози на лю
бовта“ - световна поезия

16.35 Хорови творби от полски компози- 
тори-предкласици

17.15 „Епохи, майстори, шедьоври“ - 
Диего Веласкес

17.35 Българска народна музика
18.00 Вести
18.05 Изпълнения на ансамбъл „Поли- 

ритмия“
18.45 Нови записи-фрагменти из мюзи

къла „Призракът на операта“ от 
Ендрю Уебър

22.40 Вечер с поезията на Кристоф Ме- 
хел

23.00 Вести
23.05 С музиката на Александър Теке- 

лиев

6.00 Новини
6.05 Земя и хора
6.10 Българска народна музика
6.30 Преглед на печата
6.35 Аеробик
6.45 Забавна музика
7.00 Приятна работа
7.05 Фрагменти из балета „Силвия (Де- 

либ), изпълнява Лондонският СО, 
диригент Анатол Фистулари

7.15 България - дела и документи
7.20 Български народни хора
7.30 Новини
7.35 Забавна музика
8.00 „Хайде да играем" - предаване за 

децата
8.10 Вариации на тема „Рококо" за 

виолончело и оркестър от Чайков- 
ски, изпълнява Виктор Симон, съ
провожда СО на Съветското ра
дио и телевизия, диригент Влади
мир Федосеев

8.30 Новини
8.35 Забавна музика
8.40 Отечеството - образи и събития: 

из историята на българските чита
лища

9.00 Песни за вас, мили приятели - 
концерт за децата

9.15 ПиероКапучили-баритонвопери 
на Джузепе Верди: 1. Няколко 
арии на Франц из операта „Раз
бойници", съпровожда Лондон
ската филхармония, диригент 
Ламберто Гардели; 2. Ария на Ри- 
голето из III д. на едноименната 
опера, съпровожда Виенската 
филхармония с диригент Карло- 
Мария Джулини; 3. Смъртта на По
за из VI картина на операта „Дон 
Карлос", съпровожда Берлинска
та филхармония, диригент Хер- 
берт фон Караян; 4. Първа карти
на на операта „Бал с маски". Пие-

„ХОГХЗОМТ“.

„Адрес на доверието" - отговаряме на слуша
телски въпроси; 18.35 Българска народна музи
ка; 19.05 „Поп-рок-магазин" - музикално-ин
формационно предаване

Флинтстоун“ - 
анимационен филм (XXXI епизод), 
първо излъчване

22.20 Новини
Изберете

22.35 „Антъни Хопкинс“ - филм-портрет 
„Сопот’90“ - пряко предаване 
Край на програмата

СЪВЕТСКА

12.00 - 15.00 „12 плюс 3“ - обеден ин
формационно-музикален блок

15.06 Нови записи българска народна 
музика

15.30 Из творчеството на Георг Филип 
Телеман и Георг Фридрих Хендел: 
1. Концерт в ла мажор за пан- 
флейта и камерен оркестър (Георг 
Филип Телеман), изпълнява 
Джордже Замфир с Английски ка
мерен оркестър, диригент Джеймс 
Джуд; 2. Музика на водата (Георг 
Фридрих Хендел), изпълнява ор
кестърът на Академията Сен Мар
тин ин дъ фийлд, диригент Невил

17.10 Реклами; 17.30 Училище, семейство, об
щество; 18.00 Детски свят; 18.40 Час за селото;
19.40 Из музикалната продукция на РТЦ - Бла
гоевград

ро Капучили в ролята на Ренато. В 
останалите роли: Пласидо Домин- 
го, Мартина Аройо и др., съпро
вожда Новият Лондонски СО с ди
ригент Рикардо Мути

10.00 Забавна музика
10.30 Българска народна музика
11.00 Из творчеството на Жак Ибер и 

КлодДебюси: 1. Концерт за флей
та и оркестър от Жак Ибер, изпъл
нява Лидия Ошавкова с оркестър 
„Симфониета“ на БР, диригент 
Камен Големинов; 2. Три картини 
за оркестър от Клод Дебюси, из
пълнява РСО - Берлин, диригент 
Лорин Маазел

12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Из славянското музикално твор

чество; 1. Концерт за пиано и ор
кестър в до диез минор (Римски- 
Корсаков), изпълнява Виктор Чуч- 
ков със СО на БР, диригент Васил 
Стефанов; 2. Сцени из операта 
„Омагьосаният замък“ (Монюш- 
ко): Ария на Стефан из III д., из
пълнява Виеслав Охман със СО на 
Полското РТ вьв Варшава, дири
гент Ян Прушак; Мазурка из IV д., 
изпълнява хорът и оркестърът на 
Краковското радио, диригент 
Йежи Герг; 3. Симфонична поема 
„Вишехрад“ из цикъла „Моето 
отечество“ (Сметана), изпълнява 
СО, диригент Ярослав Кромбхолц

13.45 Забавна музика
14.00 Руски народни песни в изпълне

ние на Смесен хор на БР, диригент 
Михаил Милков

14.30 Българска народна музика
14.45 Гласове: Иван Цанев
15.00 Музикални следобеди - малко 

познати изпълнители и творби -

18.50 Днес
19.00 Изпълнения на ансамбъл за 

традиционни танци (Южна Корея)- 
пряко предаване от НДК

19.40 Свидетели на миналото: „Кораби 
без адмирали" - научнопопулярен 
филм

20.00 По света и у нас
20.30 „Срещи'90"
21.00 Курс по испански език (48-и урок)
21.30 Световна икономика
22.00 Днес
-- - „Дяволът ще плати в низините“ - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), IX епизод, първо излъчване

23.00 Край на програмата

15.00 Новини
15.15 Анимационен филм
15.30 Детски час
16.30 „Индия: непреклоност 

тието“
17.30 Време
18.00 Резонанс
19.15 Концерт на Смоленския 

народен оркестър
20.00 Време
20.40 Реклама. Информация. Обявления
20Л5 „Остров" - игрален филм (Италия) 

- I серия
22.20 Танци, танци, танци...
23.05 Новини
23 35 „Приключенията на принц 

Флоризел" - телевизионен филм - 
III серия

Л пппгплмята

анимационен филм (XV епизод), и 
„Приключенията на мечето 
Ръкспин“ - анимационен филм 
(XXXI епизод)

11.20 „Колеги-шофьори" - тв филм (Пол
ша, 1986 г.), VIII епизод

12.20 Новини
17.50 Новини
18.00 Детски свят: „Пясъчното същест

во" - тв филм (I епизод) и „Прик
люченията на мечето Ръкспин" - 
анимационен филм (XXXII епизод)

18.50 „Немската овчарка" - науч
нопопулярен филм от поредицата 
„Стар приятел“ (II част)

19.20 Тв справочник
19.30 Лоръл и Харди в „Старото прис

танище“ - тв филм (САЩ)
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 

телин" - анимационен филм (X 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), IX епизод, 
първо излъчване

21.35 „Лице в лице“
21.55 „Семейство

ПТТ ПП д11 Ь г Ьм
10.00 Новини
10.10 Детски свят: „Тв стадион", 

„Буревестници от 2086 година“ -

първо и второ действие на опера
та „Тримонища" от Скот Джоплин. 
Аранжимент и оркестрация Гун- 
тер Шулер, диригент Гунтер Шу- 
лер

16.00 „Любословие“ - предаване за де
цата

16.20 Италиански танци
16.25 „Шегата настрана" - фейлетон
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Хора и весели песни
17.00 Камерна музика. Квинтет ла 

мажор „Пъстървата" от Франц 
Шуберт

17.44 Из съветски оперети
18.00 Литературна антология
18.30 Новини
18.35 „Юноша“ - директно предаване
19.35 Песни от Антонии Дворжак - из ци

къла „Цигански мелодии“ опус 55, 
изпълняват Лили Овчарова - ме- 
цосопран и Людмила Друмева - 
пиано

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

даване за децата
20.10 „Да запеем Дружно" - концерт за 

децата
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Български народни хора, изпълня

ва оркестър с дир. Емил Колев
21.00 Записи, получени по междунаро

ден обмен
'*?/'? Вечерен радиосериал: „Сол 

чужбинска“ - роман от Марк Еле- 
нин - III част

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Пиеси за цигулка от Николо Пага- 

нини, изпълнява Руджеро Ричи
23.00 Преди полунощ - Криминално сту

дио „Интерпол“
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Театрални меридиани 
Английска телевизионна 

постановка

РАДИОТЕАТЪР ЗА 
МЛАДИЯ СЛУШАТЕЛ

„ХР. БОТЕВ“
18 АВГУСТ,
14.20 ЧАСА

16 АВГУСТ,
22.10 ЧАСА

„ХР. БОТЕВ“ 
16 АВГУСТ, 
16.00 ЧАСА

18 АВГУСТ, 
21.00 ЧАСА
19 АВГУСТ, 
20.30 ЧАСА

В студио „Десета муза“ - 
ИТАЛИАНСКИ 

ИГРАЛЕН ФИЛМ

встс 
та. .

ще видят частица от своя собст
вен живот, от своята съдба. Та
кова идентифициране на зрите
ля със съдбата на героя се пости
га в киното не така лесно. Карло 
Лидзани владее този занаят и без 
маниерност, без претенции за 
първоотривателство ангажира 
нашите мисли и емоции, незави
симо че филмът е създаден пре
ди доста години! Вечните и вез
десъщи потребности на индиви
да от духовна близост и топлота, 
от съчувствие и разбиране. От 
взаимопомощ! Наедно с личните 
проблеми авторите умело раз
криват духа и атмосферата на 
времето, на италианската съвре
менна действителност. Те очер
тават разликите на редица взаи
мозависимости, които опреде
лят облика на „суровия“ живот- 
безработица, социално неравен
ство, диктат над индивида от ре
дица обществени условности. И 
все пак основното за творбата е 
умението да се разказват обик
новени истории, да се рисува ду-

житейски проблеми битуват в 
затвореното пространство на се
мейството. Нещо повече: в ин
тимното микропространство, 
обитавано от майка и дъщеря. 
Макропроблемите на личността 
сякаш взривяват този неприкос
новен свят на човешка топлота и

интимност, безпощадно късат 
святата връзка, в която се ог
лежда възпроизводството на чо
вешкия живот. От крехка обич, 
нежност, силна привързаност, 
обожание, упование до недове
рие, отрицание, омраза - такава 
сложна емоционална партитура 
чертае кривата на отношението 
от страна на дъщерята към май
ката. Труден психологически 
тест в контекста на определен 
обществен климат, в който тряб
ва да се самоутвърждава човеш
ката личност. Голяма нравстве
на сила се изисква да обходиш 
мислено изминатия път, защита
вайки своето право, да признаеш 
правото и на човека до себе си, 
да преживееш катарзиса през ви
ната към прошката. Защото его- 
центризмът не е почва, върху 
която могат да поникнат кълйо

на доверието и близост-

ховният портрет на „малкия чо
век“.

Нашият днешен зрител, осо
бено този с по-изострсии естети
чески сетива, би открил във 
филма нотки на наивитет в ня
кои сцени и епизоди, известна 
монотонност в сюжетното дей
ствие, дори ненужни дължини. 
Всичко това обаче не отнема от 
„Суров живот“ неговите сполу
ки. А У го Тоняци и сега е на ви
сотата на голямото си актьорско 
изкуство - непринуден и естест
вен, с бързи и променящи се реа
кции, с дарбата си да „влезе в 
кожата“ на своя герой, да обога
ти драматургическите му въз
можности, да ни представи за
помнящ се образ на човек като 
мнозина от нас. Отлична негова 
партньорка е Джована Рали - 
женствена, всеотдайна, жертво- 
готовна, амбициозна, ала и до
бродушна. Такава е нейната ге
роиня. Добри са и актьорските 
превъплъщения на Розана Мар
тини, Джампиеро Албертини, 
Елио Кровето. . .

Животът е суров и несправед
лив. Дори жесток! Но въпреки 
всичко си заслужава да бъде из
живян, да бъде взет в ръце и въ
преки крехките сили на отдел
ния човек да бъде завладян, а по
някога, когато случайните об
стоятелства ни предложат това - 
и покорен. Разбира се, с честна 
игра, с непримирима настъпа- 
телност! Това ни нашепват авто
рите. И ние им вярваме, защото 
хуманистичният им повик е ис- 
крен, сърдечен, покоряващ!

Димитър ФРАНГОВ

РОЖДЕН ДЕН
Радиопиеса от Стефка Михай

лова.
Режисьор - Мелина Джанева.
С новата си радиопиеса автор

ката изследва една територия, 
която в художествената практи
ка е добила гражданственост ка
то вечната тема „бащи-деца“. 
Като казвам „изследва“, нямам 
предвид някакво откритие на 
уникален или универсален под
ход към сложните проблеми. Но 
в този драматичен радиомоно- 
лог на Дъщерята в известно от
ношение тя персонифицира са
мата себе си, а заедно с това ле
гитимира едно поколение, зе
метръсната зона на една неспо
койна младост. Мисля,че точно 
този „свой“ откровен индивидуа
лен почерк подкупва, приканва 
към доверие. Със съвременния 
си адрес. С това, че сложните

ОТЕЛО
от Уилям Шевсспмр

Винаги като дете съм мечтала 
да стигна през девет планини в 
десета до голям замък с много 
стаи, една от които е тайнствена 
и никой няма право да влиза в 
нея, защото. . . И съм си пред
ставяла как плахо, въпреки 
всички забрани натискам голя
мата, тежка брава на забранена
та стая, вратата тежко изскър- 
цва, открехва се и. . . Вече не 
съм дете. Не успях да реализи
рам мечтата си, но сто че днес 
мога да открехна една друга вра
та, към друг чуден свят-света на 
детството. Ами то било много 
интересно! Искате да разберете 
какво виждам? Може. Щс разбе
рете, ако слушате предаването в 
четвъртък. И за да не мс обвини
те, че си измислям разни небива
лици, до открехнатата врата ще 
застават един след друг писатели 
и поети, които щс ви казват как
во точно са видели. А в чудния 
свят на детството има какво ли 
не!

Поставянето на трагедията на 
Уилям Шекспир „Отсло“ има ве
ковни традиции, и то в решение
то преди всичко на централния 
образ. Всеки от големите режис
ьори внася нещо свое в неговото 
тълкуване.

В .английския телевизионен 
спектакъл на „Отело“ режисьо
рът Джонатан Милър не поставя 
в центъра темата за ревността. 
За Милър жаждата за служебен 
просперитет може да изроди чо
вешкото у човека и да нанесе не
поправими беди на хората. И в 
този смисъл Яго в прекрасното 
превъплъщение на артиста Боб 
Хоскинс е поставен в центъра на 
трагедията. Безогледен карие
рист, неговият Яго владее до съ
вършенство интригите и фило
софията на индивидуалиста. Мо
ралният конфликт Яго - Отело 
се гради върху завистта и злос
тната лъжа, от една страна, и не- 
далновидността и сляпото пре- 
доверяване, от друга. Отличен 
тактик и стратег в психологиче
ската борба, Яго се приспособя
ва мигновено към създадените 
обстоятелства, използува всич
ко, което изскача на пътя му, по 
посока на унищожаване на ду
шевната хармония у Отело. А 
той вярва безрезервно на първия 
си приятел, когото често назова
ва: „Мой честни Яго!“

„Честният Яго“ се оказва най- 
злият враг, мъртвата Дездемона 
- живият неугасващ идеал! А за 
нас може би остава подхвърлел 
ната от режисьора мисъл, че и 
днес в живота се срещат Отело и 
Яго. Ние трябва само да напра
вим избора си!. . .

В ролите ще видим: Антъни 
Хопкинс, Боб Хоскинс, Пенело- 
па Уилтън, Роз-Мари Лийч, 
Дейвид Ислънд, Джон Бар<н 
ДР-

Италианските кинематогра
фисти отдавна се утвърдиха като 
едни от най-добрите разказвачи 
на „обикновени човешки исто
рии“. Още от времето на възхо
да на неореализма, та чак до на
ши дни авторите на „филмите 
случки“ предпочитат простия и 
ясен сюжет, в който недоразуме
нията и превратностите в съдби
те на героите са залог за подчер
тан зрителски успех. Във филма 
на известния режисьор Карло 
Лидзани „Суров живот“ сцена
ристите Серджо Амидей и Луча- 
но Виченцони в съавторство и с 

• Лидзани разказват именно така
ва обикновена човешка история.

Дребен чиновник е уволнен, 
ала тъкмо това обстоятелство се 
превръща в начало на пламенна 
и преобразяваща любов. 
Мъжът случайно среща една же
на и, както обикновено става в 
живота, и в киното (авторите ус
пешно ни уверяват, че е така!) 
„злото се превръща в добро“. 
Нещо като нашенската поговор
ка „Всяко зло за добро“. Социа
лните елементи прерастват в ин
тимни, в личностни. Защото 
наистина те са неразделни. В та
зи случка авторите откриват ко
рените на своя жизнен оптими
зъм. Разбира се, тази схема (така 
често използувана в киното, ли
тературата и театъра) във фил
ма е обогатена, разширена. 
Простичките истини са „изрече
ни“ приглушено, внимателно, 
ненатрапчиво, както умеят да ни 
ги „казват“ големите майстори. 
И уж на екрана като че ли нищо 
особено „не става“, а в действи
телност мнозина от зрителите

И
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Снимки: Николай Иванов

я— „ХР. БОТЕВ“ 
18 АВГУСТ, 
15.00 ЧАСА

„ХР. БОТЕВ“ 
13 АВГУСТ, 
21.00 ЧАСА

поне едно от излъчените пет пре
давания, са усетили вълнението, с 
което говори Стефан -Владков. 
Разказът му следва хронологиче
ски срещите, разговорите, съвмес
тното музициране, записите. Но 
заедно с това е и едно непрекъсна
то „общуване“ с духа на големия 
музикант, преживяване наново на 
тези искри и духовно величие, кои
то дистанцията на времето ни кара 
да чувствуваме все по-ясно, а До
брин Петков винаги е носил и раз
пръсквал сред хората, които са 
имали щастието да общуват и ра
ботят с него. За да направим и слу
шателите съпричастни в предава
нето, включихме и фрагменти от 
последната репетиция на дириген
та Добрин Петков в Първо студио 
преди последния недовършен за
пис на Концерт за цигулка и оркес
тър от Шуман. Тези ценни момен
ти от музикално-изпълнителската 
ни култура са съхранени в Златния 
фонд на радиото.

Разбира се, за пълнотата на раз
каза на Стефан Владков, за липса
та на всякакво „спестяване“ на 
неудобни неща спомогна времето, 
в което живеем. Неговата сила не 
е само в проправяното на бъдещия 
път, а и в това да почувствуваме 
по-свободно и истински миналото. 
Да възкресим чрез топлия, одухот
ворен разказ на автора на пореди
цата различни обстоятелства и 
факти, които изграждат почти ле
гендарната още приживе фигура 
на музиканта, диригента и човека 
Добрин Петков.

Силвия ТИХОВА

Един зимен ден в тесния „ръкав“ 
между новата и старата сграда на 
Радио София се срещнахме със 
Стефан Владков - дългогодишен 
тонрежисьор в музикалния сек
тор, човека, на когото много музи
кални изпълнители дължат висо
кото професионално качество на 
направените от тях записи в Първо 
студио на радиото. Сигурно забър
зани щяхме да се отминем само с 
обичайния поздрав, но стана така, 
че се заприказвахме за записите му 
с диригента Добрин Петков и тога
ва му предложих да разкаже в едно 
предаване как е записвал с него. 
„Мога да си припомня много неща, 
ще видя, ще помисля“ - ми обеща 
Стефчо, а по-късно по телефона 
ми обясни, че написал няколко де
сетки страници, но това не е всич
ко, защото толкова много споме
ни, случки в продължение на пове
че от 40 години са свързани с неза
бравимия му приятел и колега, 
един от най-скъпите му хора - До
брин Петков.

Така се роди цяла поредица от 
предавания, последното от които 
можете да слушате на 13 август.

Вярвам, че тези, които са чули

МУЗИКАЛНА СЪБОТА

Дирижира ДМИТИЙ КИТАЕНКО 
Връщайки се в Москва, става ди
ригент на Московския академи
чен музикален театър и още от 
началото получава интересна и 
трудна задача - заедно с големия 
оперен режисьор Фелзенщайн 
поставя с голям успех операта 
„Кармен“ от Бизе.

Като всеки истински диригент 
Дмитрий Китаснко има свое „ту- 
ше“, свое отношение към оркес
търа. Ръцете му са меки и плас
тични, а нещо в диригентския му 
жест напомня пластиката на Ка- 
раян, който никога не замахва
ше с палката към оркестъра, а 
сякаш „потапяше“ ръцете си в 
звуковата тъкан. Жестът на Ки- 
таенко може да бъде отсечен, 
пружиниращ, остър, но не и ря
зък, палката му кани, подбужда, 
но никога не заповядва. Навярно 
това е свързано и с неговата чис
то човешка и артистична приро
да - диригентската „диктатура“ 
му е абсолютно чужда.

Дмитрий Китаснко е от онези 
творци и хора, чийто облик е 
променлив и трудно уловим. Из
пълнителският догматизъм и 
склонността към демонстриране 
на личното „аз“ са му непознати. 
1(еговите интерпретации са ув
лекателни, оригинални и значи
телни, но в тях липсва напрегна
тост или измъченост. Китаенко 
е надарен с таланта на абсолют
ната органичност. Над каквото и 
произведение да работи, музика
та диша естествено и свободно, 
сякаш се ражда под пръстите не 
на стотина изпълнители, а на 
един човек.

„За мен идеално е, когато за
лата е пълна,и чувствувам,че по 
някакъв начин владея и публика
та -споделя Дмитрий Китаснко. 
- Един диригент никога не бива 
да забравя, че както оркестърът 
е инструмент в ръцете му, такъв 
инструмент е и публиката, стига 
и при едните, и при трмнте гои 
деликатно да се намесва, шда ги 
приобщава към музиката.“

Аделина АЛЕКСАНДРОВА

По Втора програма на 16 август от 21.50 часа - изпълнения на дует 
„Ритон“, ВИГ „Кукери“ и „Стил“
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Въпреки че отбелязваме него
вата 50-годишнина, Дмитрий 
Китаенко все още е символ на 
„младото“ поколение съветски 
диригенти. За него се заговори 
през 1969 г., когато той спечели 
конкурса „Херберт фон Ка- 
раян“. Съветската критика оп
редели 28-годишния тогава 
Дмитрий Китаенко като „един 
от най-добрите млади музиканти 
на страната“. През март 1970 г. 
младият диригент оправда голе: 
мите надежди, които породиха 
неговия дебют зад пулта на сим
фоничния оркестър. Тогава той 
за пръв път дирижира Държав
ния оркестър на СССР, който 
изпълни произведения на Чай- 
ковски и новата симфония на съ
временния грузински компози
тор Шалва Мшвелидзс.

Дмитрий Китаенко е завър
шил хоровото училище „Михаил 
Иванович Глинка“ към Ленин
градската академична капела 
през 1958 г. Постъпва в Ленин
градската консерватория във 
факултета по хорово дирижира
не в класа на професор Кудряв- 
цева. Едновременно с това за
почва и занимания по оперно- 
симфонично дирижиране при 
н. а. на РСФСР Грикуров. След 
като завършва с отличен успех 
консерваторията, той следва ас
пирантура в Московската кон
серватория под ръководството 
на професор Гинзбург.

Китаенко е бил стажант във 
Виенската академия по музика и 
изобразителни изкуства, където 
се дипломира също с отличен ус
пех и изнася няколко концерта.
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СТОЛИЦАТА
18.00 повече

СТАРА ЗАГОРА

теле-

о

13,10 Автотранспортно предприятие „ Балканту
рист" - нови видове услуги
13.20 Готовност на търговската мрежа за новата 
учебна година
13.30 Новини от столицата
13.40'Актуален материал
Музиката е по желание на слушателите

0
0

15.00 Новини
15.15 Музикална съкровищница. Рихард

ШУМЕН
6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.04 Оркестро- 

ви пиеси; 6.18 Българска народна музика; 6.50 
Музика из детски филми и спектакли; 7.30 
„Слушателски четвъртък" - сборно предаване; 
17.00 - 20.00 Вечерна програма: 17.05 Студио 
„Култура"; 18.40 Радиопост 5-68-25; 18.45 За
писи от младежкия радиоконкурс за песен; 
19.00 Рекламно предаване

ПЛОВДИВ
17.30 Концерт народна музика: 18.00 Програма 
„ЛИК"; 19.05 Програма „ЛИК" - продължение

ВАРНА
17.00 В средата на седмицата: „Обменителите 
на валута и техните проблеми" - основна тема;
18.35 Оперни фрагменти; 19.05 Българска на
родна музика; 19.35 Забавна и танцова музика

О О I

17.00 ЛИК - Летните атракциони-бизнес или 
култура? - Бургас - Стара Загора; 18.00 Рекла
мен калейдоскоп; 18.40 Българска народна му
зика, изп. възпитаници от СМУ „Ф. Кутев" - Ко
тел; 19.10 Младежка радиодискотека

22.00 Джазов концерт - издпълнения на 
ЕО при БР, диригент Вили Казасян 

22.40 Вечер с творчеството на Уилям 
Шекспир

23.00 Вести
23.05 С музиката на Иван Спасов: 1. 

Канти ламентори за два сопрана и 
камерен оркестър, изпълнява Ва
лентина Александрова и Емилия 
Максимова с Пазарджишкия ка
мерен оркестър, диригент авто
рът; 2. Концерт за пиано и оркес
тър, изпълнява авторът с Па
зарджишки СО, диригент Кон
стантин Илиев

Претр; 2. Каватина на Неморино 
из II д. на оп. „Любовен еликсир“, 
изпълнява Пласидо Доминго с 
Филхармонията в Лос Анжелес, 
диригент Карло Мария Джулини; 
3. Речитатив и ария на Шале из 
II д. на оп. „Мария ди Роан“, из
пълнява Хосе Карерас с Лондон
ската филхармония, диригент Ро
берто Бенци; 4. Ария на Тонио из 
оп. „Дъщерята на полка“, изпъл
нява Лучано Павароти с хора и ор
кестъра на Ковънт Гардън, дири
гент Ричард Бониндж, с участието 
на Ерик Гарет

11.05 Забавни песни от Вячеслав Кушев 
и Димитър Ковачев

11.33 Изпълнения на Франк Синатра и 
оркестъра на Саунт Бейзи

12.00 - 15.00 „12 плюс 3“- обеден ин

формационно-музикален блок
12.00 Осведомителен бюлетин
15.09 Дъга многоцветна
16.05 Българска народна музика
17.30 Симфонични танци от Бетховен, 

Григ, Брамс и Глазунов
18.00 - 20.30 Вечерен информационен 

обзор на деня
18.15 Коментар на вътрешнополитиче

ска тема
18.30 Светът днес
19.15 Репортаж на деня
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
21.00 Из песенното творчество на Мо- 

дест Мусоргски
21.30 Джазов концерт
22.05 - 24.00 Музикална стълбица
22.30 Преглед на новините от вечерните 

часове

Шнитке, изпълнява хор и СО на 
Съветското радио и телевизия, 
диригент Алгис Жюрайтс 

21.00 Информационен бюлетин 
фей“

21.10 Камерни ансамбли от Бохуслав 
Мартину: 1. Серенада II, изпълня
ва трио Ди Комо; 2. Струнен квар
тет N2 3, изпълнява струнен квар
тет от Прага; 3. Клавирен квинтет 
№ 2, изпълнява Антонии Палени- 
чек - пиано със струнен квартет 
„Сметана“ в състав: Иржи Новак- 
цигулка, Любомир Костецки - ци
гулка, Милан Шкампа- виола, Ан
тонии Кохут - виолончело

БЛАГОЕВГРАД
17.10 Популярен концерт; 17.30 На адрес: Ра
дио Благоевград; 18.10 Забавно петолиние;
19.40 Любовни и хумористични народни песни

С'ЬБЕ1

Архивен радиотеатър: „Напразни
те усилия ня любовта“ - пиеса от 
Уилям Шекспир

17.35 Изпълнения на възпитаници на 
средните музикални училища в 
страната

18.00 Вести
18.05 В света на Оноре дьо Балзак
18.35 Геатано Доницети - творчески 

портрет
19.30 Творби от Гия Канчели и Алфред 

Шнитке: 1. Две симфонии в памет 
на Микеланджело (Гия Канчели), 
изпълнява ДСО на Грузинската 
ССР, диригент Джасунг Кахидзе; 
2. Оратория „Нагазаки“ (Алфред

11.00 Симфоничен концерт: 1. Симфо
ния - концертанте за цигулка и ар
фа (Лудвиг Шпор), изпълняват 
Пиер Амойал - цигулка и Мариел 
Нордман - арфа, съпровожда ка
мерен оркестър на Лозана, дири
гент Армен Джордан; 2. Музика 
към пиесата на Шексир „Сън в 
лятна нощ“ (Феликс Менделсон 
Бартолди), изпълнява СО на Че
хословашкото радио,диригент
Ярослав Кромбхолц

12.03 Българска народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Из творчеството на виенските 

класици: Йозеф Хайдн, Волфганг 
Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бет
ховен

13.45 Забавна музика
14.00 Концерт на младежки духов ор

кестър „Ален мак“ при читалище 
„Пенчо Славейков" - София, ди
ригент Божидар Паунов

14.30 Българска народна музика
14.45 „Фантастика, прогностика, еврис- 

тика“
15.00 Изпълнител на седмицата - Бир- 

гит Нилсон - сопран: 1. Две арии на 
Реция из оп. „Оберон“ от Вебер: 
Ария из II д., съпровожда оркестъ
рът на Ковънт Гардън, диригент 
Едуард Даунс; Ария из III д. в съ
провод на СО на Баварското ра
дио, диригент Рафаел Кубелик; 2. 
Следват фрагменти из опери на 
Вагнер - Сцена и ария на Ада из 
операта „Феите", съпровожда 
Лондонският СО, диригент Колин 
Дейвис; 3. Балада на Сента из II д. 
на оп. „Летящият холандец“, съ
провожда хор и Лондонски СО, ди
ригент Колин Дейвис; 4. Сцена на 
Изолда и Брангена из I д. на оп. 
„Тристан и Изолда“ с участието на 
Грейс Хофман и Виенската фил
хармония, диригент Ханс Кнаперт- 
сбуш

20.10 „Сладкопойна чучулига“ - кон
церт за децата

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

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

ва на акордеон Вени Петков
21.00 Радиотеатър; „Дръзкият сто- 

паджия“ - пиеса от Пека Сало
21.28 Камерен концерт. Йохан Хумел - 

Рондобрилянте за пиано и оркес
тър в ла мажор, опус 56

21.50 Концерт - реквием за два хора и 
орган от Паул Дамбис, изпълнява 
БХК „Светослав Обретенов". Со
листи Теодора Йорданова и Сла
вей Щерев, диригент Георги Ро- 
бев, органист Теодор Мусев

22.10 Вечерен радиосериал: „Сол 
чужбинска“ - роман от Марк Еле- 
нин - IV откъс

22.25 Забавна музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Нови записи на БР - Димитър Са- 

гаев - Концерт за валдхорна и 
симфоничен оркестър, изпълнява 
Владислав Г ригоров със СО на БР, 
диригент Владимир Кираджиев

23.00 Преди полунощ - „Весело за глу
постта“

23.48 Балада № 4 във фа минор от Фри- 
дерик Шопен, изпълнява на пиано 
Джон Огдън

БЮРА
18.40 Днес
18.50 Хора на път
19.00 Клуб „Икономика“
19.30 Български народни музикални 

струменти (XIV предаване)
20.00 По света и у нас
20.30 Откровено за киното. В дискусия

та участвуват Яко Молхов, Никола 
Корабов, Тодор Андрейков, Ве
селин Бранев и др.

21.50 Изпълнения на ВИГ 
„СТИЛ“ и дует „РИТОН“

22.00 Днес
22.10 Десета муза: „Суров живот“ - игра

лен филм (Италия), режисьор Кар
ло Лидзани, в ролите: Уго Тоняци, 
Джована Рали, Розана Мартини и 
др., първо излъчване

23.50 Симфонична поема „Контрасти“ в 
изпълнение на Плевенската 
филхармония

0.05 „Дяволът ще плати в низините“ - 
15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), X епизод, първо излъчване

0.55 Край на програмата

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

6.00 - 10.00 Сутрешен информацион
но-музикален блок
Раннобудно петленце: „Къдрава 
приказка“ от Харалампи Хара- 
лампиев

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Из чуждестранния печат
10.05 От рубриката „Песен мила, песен 

родна“ ще слушате изпълнения на 
Донка Бумбалова, Иван Георгиев, 
Гуна Иванова и Апостол Ташев

10.35 Прочути тенори изпълняват арии 
из опери на Гаетано Доницети: 1. 
Ария на Едгардо из VI к. на оп. 
„Лучия ди Ламермур“, изпълнява 
Карло Бергонци със СО на Ита
лианското РТ, диригент Жорж

16.00 „Светулка“ - радиосписание за 
децата

16.20 Немски танци
16.25 Чисто и просто с редакция „ХСЗ“
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Писма с обратен адрес
16.55 Забавна музика
17.00 Симфоничен концерт
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

6.00 Новини
6.05 За селото
6.10 Българска народна музика
6.30 Преглед на печата
6.35 Аеробик
6.40 Забавна музика
7.00 Приятна работа
7.05 Камий Сен-Санс - Интродукция и 

рондо капричиозо, изпълнява 
Сергей Стадлер - цигулка със СО 
на Съветското РТ, диригент Вла
димир Федосеев

7.15 България - дела и документи
7.25 С младежки ритъм
7.30 Новини
7.35 Гостува Радио Пловдив
8.00 „Хайде да играем" - предаване за 

децата
8.10 Музика из балета „Гаяне" (Хача- 

турян), изпълнява СО на ленин
градската държавна филхармо
ния „Дмитрий Шостакович", дири
гент Генадий Рождественски

8.30 Новини
8.35 Забавна музика
8.40 Незаписано в историята: „Пеще

ра"
9.00 Концерт от детски песни
9.15 Чечилия Газдия - сопран в опери 

на Росини и Пучини: 1. Фрагменти 
из операта „Пътуване до Реймс“ 
от Росини. Чечилия Газдия изпъл
нява партията на Корина. С учас
тието на Едуардо Гименец, 
пражки филхармоничен хор и ка
мерен оркестър с диригент Клау- 
дио Абадо; 2. Сцена из I д. на оп. 
„Лястовичката“ от Пучини. Чечи
лия Газдия в ролята на Магда, с 
участието на солисти, хорът и ор
кестърът на Италианското РТ в 
Милано, диригент Джанлуиджи 
Джелмети

10.00 Забавна музика
10.30 Българска народна музика, из

пълнения на Василка Дамянова, 
Стоян Андонов, Радка Алексова и 
оркестър при Шопския АНПТ

21.40 „Семейство Флинтстоун“ 
анимационен филм (XXXII епизод), 
първо излъчване

22.05 Светът в действие
22.45 Новини

Изберете
23.00 Концерт на Ана Белен и Виктор 

Мануел (Испания)

Вагнер. Фрагменти от опери
16.10 Анимационен филм
16.3,5 „Искам да разбера...“ - теле

визионен документален филм
17.30 Време
“ „... до шестнадесет и

години“
18.40 Актуален репортаж
18.50 От златния фонд на ЦСТ. Разказите 

на И. Л. Андроников
20.00 Време
20.40 „От бюлетините на МВР“
20.50 „Остров" - игрален филм (Италия) 

- II серия
22.30 Филм-концерт
23.30 Новини
0.00 „Черният триъгълник"

визионен филм - I серия
1.05 Край на програмата

в ш.. ум А11 ПГ 1>А
10.00 Новини
10.10 Детски свят: „Приключенията на 

мечето Ръкспин“ - анимационен 
филм (XXXII епизод) и „Пясъчното 
същество“ - тв филм (I епизод) 
„Колеги-шофьори“ - тв 
(Полша, 1986 г.), IX епизод

12.20 Новини
17.50 Новини
18.00 Детски свят: „Тв стадион“ и „Пясъ

чното същество“ - тв филм (II 
епизод)

18.50 „Лондон - голямата кинеложка из
ложба“ - научнопопулярен филм 
от поредицата „Стар приятел" (Ис
пания)

19.20 Тв справочник
19.30 Лоръл и Харди в „Живият призрак"

- тв филм (САЩ)
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 

телин“ - анимационен филм (XI 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 Актуална антена
20.40 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), X епизод, 
първо излъчване



ЕО1ГЕЛ5

11.00

ша, 1986 г.), X епизод

22.10

РАЙОННИ РАДИОСТАНЦИИ

ВАРНА

ПЛОВДИВ

СТАРА ЗАГОРА. било“
БЛАГОЕВГРАД

0теле-

ш

и

„_____ _ в импровизация“
документален филм

17.30 „Та чули ли сте, не стели?" - фолклорно 
предаване; 19.05 Селскостопанска панорама

6.00 - 9.00Утринна програма: 6.04 Забавна му
зика; 6.18 Фолклорна мозайка; 6.50 Детски 
фолклорен- концерт; 7.30 Радиопост 5-68-25; 
8.00 Рекламно предаване; 8.30 Колективът; 
17.00-20.00 Вечерна програма: 17.05 Учили
щето, днес и утре - информационен-блоков ва
риант; 18.40 С песните на. ..; 19.00 Информа
ционен обзор на седмицата

17.10 Информационен петък; 18.40 Музика;
19.10 България през вековете: 19.40 Българска 
народна музика от Македония

17.00 Срещи в петък; 19.10 Поздравителен кон
церт за фирма „Гергана" - Димитровград 19.40 
Хора и ръченици, изп. Петър Дачев - акордеон и 
Александър Михайлов - цигулка
ШУМЕН

1И 
пре-

УКВ-68.36 МхЦ
11.00- 12.00 „Петъчен дайджест" - информа
ционно-музикална програма

СТОЛИЦАТА
13.10 Из дейността на народните съвети
13.30 Новини от столицата
13.40 Нашата екскурзия

д

ХОТРИЗОИТ1'6.

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

6.00 - 10.00 Сутрешен информацион
но-музикален блок

6.50 Ранобудно петленце: стихове от 
Леонид Яхнин

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

10.00 Преглед на чуждестранния печат 
10.03 - 12.00 Музикална стълбица 
12.00 - 15.00 „12 плюс 3“ - обеден ин

формационно-музикален блок
12.00 Осведомителен бюлетин
15.09 Детски музикален свят
15.30 Избрани страници из операта 

„Норма“ от Винченцо Белини
16.00 - 18.00 Разговор с вас
19.40 Из оперет. „Неспокойни сърца“ 

(Димитър Петков)
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 Георг Филип Телеман - Сюита

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

дежта
19.50 Сигнал „Звезда“

15.00 Новини
15.15 „Московският конкурс на детската 

песен"
16.00 „Свободна

визионен филм - II серия 
0.15 Край на програмата

„Дон Кихот“, изпълнява оркестъ
рът на Академията „Сен Мартин“, 
диригент Невил Маринър^

21.00 Изпълнения на Елена Граматико- 
ва, Стоян Радев, Роза Цветкова и 
акордеониста Иван Кирев

21.30 Джазов концерт
22.05 - 23.30 Пулсиращи ноти
22.30 Преглед на новините от вечерни

те часове
23.30 Вечерна музикална разходка

хойзер“ от Рихард Вагнер с учас
тието на Биргит Нилсон - сопран в 
ролята на Елизабет - финал на 
II д. и III, последно действие

22.38 Вечер с творчеството на Бранис- 
лав Нушич - из комедията „Опеча
лена фамилия“

23.00 Вести
23.05 Творби от Михаил Глинка
24.00 Стихове в полунощ - Хуго фон 

Хофманстал
0.05 Трибуна на композитора

17.00 Нашите кораби по света; 17.03 Черномор
ски компас; 17.30 Радиопик „Прибой”; 18.35 
Естрада от цял свят; 19.05 Записи от концерти и. 
спектакли; 19.35 Българска народна музика

16.05 Из творчеството на Георг Фридрих 
Хендел

17.30 Вечните книги на човечеството - 
„Факийското предание“ от Балчо 
Нейков

17.50 Изпълнения на духов квинтет на 
Унгарското радио и телевизия

18.00 Вести
18.05 Драматизиран роман: „Контекст“ 

по творбата на азербайджанския 
писател Анар

19.00 Изпълнител на седмицата - Бир-

6.00 Новини
6.05 Земя и хора
6.10 Българска народна музика
6.30 Преглед на печата
6.35 Аеробик
6.45 Забавна музика
6.55 Усмивка в утрото
7.00 Приятна работа
7.05 Антонии Дворжак-два славянски 

танца: 1. Славянски танц № 8 в сол 
минор, изпълнява Виенската фил
хармония, диригент Фриц Райнер; 
2. Славянски танц № 10 опус 46, 
изпълнява СО на Пловдивската 
държавна филхармория, диригент 
Руслан Райчев

7.15 България-дела и документи: 150 
години от издаването на „Месес- 
лов" на Христодул Костович Си- 
чан - Николов

7.30 Новини
7.35 Забавна музика
8.00 „Хайде да играем“ - предаване за 

децата
8.10 Из музикалната предкласика: 1. 

Сюита от Матю Локе, изпълнява 
ансамбъл от медни духови инстру
менти „Филип Джоне"; 2. Концерт 
в ре мажор за чембало и струнен 
оркестър от Томазо Джордани, из
пълнява Стефан Траянов с оркес
тър „Симфониета" на БР, дири
гент Васил Казанджиев

8.30 Новини
8.35 Диско пратка (Сутияма)
8.40 „Роден край“ - за своето родно 

село Агатово разказва Вичо Съ
бев

9.00 Песни за вас, малки приятели
9.15 Из репертоара на Литовския каме

рен оркестър, диригент Саулюс 
Сондецкис: 1. Нощна стража в 
Мадрид от Луиджи Бокерини; 2. 
Дивертименто от Волфганг Ама- 
деус Моцарт; 3. Симфония № 10

„ХРИСТО

10.00 Новини
10.10 Детски свят: „Пясъчното същест

во" - тв филм (II епизод) „Пощаль
онът Пат“ (IV епизод) и „Були" - 
анимационни филми
БТ за Интервизия: „С песен и дума 
на трио", „Родопея“

11.20 „Колеги-шофьори" - тв филм (Пол-

ВТОР

гит Нилсон - сопран в ролята на 
Елизабет от операта „Танхойзер“ 
от Рихард Вагнер. В останалите 
роли Тео Адам, Волфганг Виндга- 
сен, Дитрих Фишер-Дискау и др. 
Съпровождат хорът и оркестърът 
на Берлинската опера, диригент 
Ото Гердес, хормайстор Валтер 
Хаген Грол - I и част от II д.

21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“

21.10 Продължение на операта „Тан-

първа

16.15 Единство в многообразието
16.45 Диалог с компютъра
17.30 Време
18.00 „Зона. Трудният път на идеята". От 

цикъла „Властта - на Съветите“ 
„Ехо" от Йозеф Хайдн
Актуален репортаж

18.55 Днес
19.05 „Първите два семестъра“ 

документален филм за Емил Кош- 
луков

19.35 „Живото тяло“ - научнопопулярен 
филм (XXV епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 ЛИК
21.30 „Поглед към света" - журнално 

предаване
22.00 Днес
—„Дяволът ще плати в низините" - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), XI епизод, първо излъчване

23.00 Край на програмата

„Юношеска“ от Феликс Мендел- 
сон-Бартолди

10.00 Забавна музика
10.30 Българска народна музика
11.00 Избрани страници из операта> 

„Оберон" от Джузепе Верди, из
пълняват солисти с хора и СО на 
Баварското радио, диригент Лам- 
берто Гардели: 1. Каватина на 
Леонора из I д., изпълнява Гена 
Димитрова; 2. Сцена и терцет из I 
д., солисти Гена Димитрова, Ружа 
Балдани и Роландо Панерей; 3. 
Финал на I д., изпълняват Ружа 
Балдани, Карло Бергонци, Гена 
Димитрова, Роландо Панерай и 
Алисън Броунър; 4. Романс на Ри- 
кардо из II д., изпълнява Карло 
Бергонци; 5. Квартет из II д., из
пълняват Роландо Панерай, Кар
ло Баргонци, Гена Димитрова и 
Ружа Балдани; 6. Сцена из II д., из
пълняват Ружа Балдани и Алисън 
Броунър; 7. Финално рондо, из
пълняват Ружа Балдани и Гена 
Димитрова

12.03 Народни песни и хора ог Па
зарджишко

12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Из музикалната предкласика
13.45 Забавна музика
14.00 Концерт на академичния хор „Гео- 

рги Димитров“, диригент Ангел 
Манолов

14.30 Българска народна музика 
15.00 Концерт по писма на слушател! 
16.00 „Голямото междучасие“ -

даване за децата
16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Трудовоправна консултация
16.45 Творби от Йохан Себастиан Бах
17.30 Бумеранг
18.00 Дневник „Изкуство" - „Митове в 

културата“

21.55 „Телевизионно тото „5 от 35“
22.40 Новини

Очаквайте
23.00 „Жилбер Бско на живо"

0.00 Край на програмата

18.30
18.45 , ,
18.55 „Децата на греха“ - телевизионен 

филм
20.00 Време
20.40 Реклама. Информация. Обявления
20.45 В правителството на СССР
20.55 „Това е било... било"
21.25 Специално издание на програма 

„Поглед“. „Руската Америка"
22.40 Новини
23.10 „Черният триъгълник"

„ОРФЕЙ“

12.20 Новини
17.50 Новини
18.00 Детски свят: „Пясъчното същест

во" -тв филм (III епизод), „Пощаль
онът Пат" (V епизод) и „Хей, 
Бъмбо" - анимационен филм

18.55 Лоръл и Харди в „Нощни птици" - 
тв филм (САЩ)

19.15 Тв справочник
19.25 Екология: „За морето с молитва" 

Предаването запознава със 
състоянието на Черно море днес, 
разкрива тревожни факти, 
свързани със замърсяването му с 
отпадъчни води от промишлените 
предприятия, с прогнози на наши и 
съветски учени и „Грийнпийс“

19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 
толин“ - анимационен филм (XII 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), XI епизод, 
първо излъчване

21.30 „Семейство Флинтстоун“ - 
анимационен филм (33 епизод), 
първо излъчване

Лгт ЩРфЛ ЬГ Д
V ЦОЛ 1ЪЛаЬ

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 Български народни хора, изпълня

ва гайдарят Никола Атанасов
21.00 Година на Шопен
22.25 Спомени от Криин (Глен)
22.10 Вечерен радиосериал: „Сол 

чужбинска“ - роман от Марк Еле- 
нин - V откъс

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Творби от Клаудио Монтеверди в 

изпълнение на хора на Баварско
то радио

23.00 Преди полунощ: „Хумор по избор“ 
- забавна програма
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10.00 Туризъм
10.10 Детски свят: „Измислици-премис-

СТОЛИЦАТА
13.10 Община „Надежда" с грижа за летния от
дих на жителите на общината
13.40 Пъстра хроника из живота на столицата

УКВ - 68.36 МхЦ
12.00 Концертна програма

БЛАГОЕВГРАД
6.00 - 9.00 Съботно радиосъстезание - агресия
та на поведението; 17,05 Поздравителен кон
церт; 17.30 Съботно студио ЛИК; 19.05 Весели 
вълни; 19 40 Българска народна музика от Ма
кедония

17.03 Черноморски компас; 17.30 Детска радио
вълна - Смехурко и Защотко откриват детектив
ско бюро „Следите остават"; 18.00 Море и хо
ра; 18.35 Хоров концерт; 18.50 Изпълнение на 
духови оркестри; 19.05 Музикална палитра; 
19.35 Българска народна музика

СТАРА ЗАГОРА
6.00 - 8.00 Палитра. 8.00 Поздравителен кон
церт за „Хидравлика" - Казанлък; 8.30 От събо
та до събота, 17.00 Събота за всички; 19.10 Рек
ламен калейдоскоп; 19.40 Българска народна 
музика

6.00 Новини
6.05 Земя и хора
6.10 Българска народна музика
6.30 Преглед на печата
6.35 Аеробик
6.45 Пътепис
7.00 С младежки ритъм
7.05 Из творчеството на Модест Му- 

соргски: 1. Тържествен марш за 
голям СО в ла бемол мажор, из
пълнява ДСО на СССР., диригент 
Евгений Светланов; 2. Скерцо за 
СО в си бемол мажор, изпълнява 
СО на Съветското РТ, диригент 
Александър Орлов

7.15 България - дела и документи: 60 
години читалище във Фотиново

7.20 Българска народна музика
7.30 Новини
7.35 Спорт за всички
7.40 Забавна музика
8.00 „Къщичка за чудеса“ - предаване 

за децата
8.20 Концерт за обой, чембало и стру

нен оркестър в ре минор (Вивал
ди), изпълнява Хорхе Риверо с ка
мерен оркестър „Солистите на Ха
вана“, диригент Лео Брауер

8.30 Новини
8.35 Забавна музика
8.40 Нашата българска гордост: „Бого

милите" - есе от Веса Куцарова
9.00 Антена за всички

10.30 Музикална усмивка - концерт за 
децата

10.45 Писма за събота

12.00 Осведомителен бюлетин
12.15 Волфганг Амадеус Моцарт - Ди- 

вертименто за струнен оркестър 
№ 1 в ре мажор, изпълнява оркес
тър „Симфониета“ на БР, дири
гент Паскуале Рисполи

13.05 Фолклорна дипляна
13.30 -15.30 Хора, пътища, автомобили
15.30 Българска народна музика
18.05 -20.00 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

8.05 „Годишните времена“ - Август 
9.05 I'

О 1 111_В *

ПЛОВДИВ
6.00- 9.00 „В събота с вас" предаване по пис
ма на слушатели, 17.30 Младежко забавно — му
зикално предаване. 19.05 Младежко предаване 

продължение

11.00 Ние, българите
11.15 Музикална събота: съвременни 

майстори на белкантото - Пласи- 
до Доминго - тенор: 1. Ария на 
Фауст из I д. на драматичната ле
генда „Проклятието на Фауст" 
(Берлиоз), съпровожда СО на Па
риж, диригент Даниел Баренбойм; 
2. Ария на Бенедикт из оп. „Беа- 
триче и Бенедикт“ (Берлиоз), съ
провожда СО на Париж, диригент 
Даниел Баренбойм; 3. Ария на Дон 
Хозе из II д. на операта „Кармен" 
(Бизе), съпровожда Лондонският 
СО, диригент Клаудио Абадо; 4. 
Ария на Надир из I д. на операта 
„Ловци на бисери" (Бизе), съпро
вожда филхармоничен оркестър 
на Лос Анжелес, диригент Карло 
Мария Джулини; 5. Арии из опери 
на Масне: Ария на Родриго из III д. 
на оп. „Сид", съпровожда Лондон
ският СО, диригент Нелс Санти; 
Арии на Вертер из едноименната 
опера, съпровожда СО на радиото 
в Кьолн, диригент Рикардо Шайи с 
участието на Елена Образцова; 6. 
Ария на Васко де Гама из IV д. на 
оп. „Африканката“ (Майербер), 
съпровожда филхармоничен ор
кестър на Лос Анжелес, диригент 
Карло Мария Джулини

12.03 На раздумка и песен - фолклорно 
предаване

12.30 Осведомителен бюлетин12.45 Поздрави и песни на личен адрес

СЪВЕТСКА

16.05 Четем по ваш избор: „Трима на бу- 
мел" от Джером Джером- III откъс

16.35 Записи от международния радио- 
конкурс „Нека пеят народите"

17.00 Галерия’90
18.00 Вести
18.05 Из творчеството на Алесандро 

Сантини, ДжузепеТартини и Адам 
Йержемски: 1. Соната за блок- 
флейта и чембало в ре мажор 
(Сантини), изпълняват Фредерик 
дьо Рос - блокфлейта и Жак Ви- 
леминс - чембало; 2. Соната за ци
гулка и пиано в сол минор „Дявол
ски трилери“ от Джузепе Т артини, 
изпълняват Давид Ойстрах и Фри- 
да Бауер; 3. Първи концерт за че
тири инструмента (Йержемски), 
изпълнява квартет „Еолина“ в съ-

13.00 „Дядовата ръкавичка" - среща в 
творческия клуб на редакция „Ху
мор, сатира и забава“

14.00 Музикална събота - концерт на 
софийски камерен хор „Любомир 
Пипков“, диригент Васил Арнау
дов

14.20 Радиотеатър за младия слуша
тел: „Рожден ден“ - поема от 
Стефка Михайлова

15.00 Музикална събота - дирижира 
Дмитрий Китаенко

16.00 „Икономия и домакинство" - за
бавно предаване

16.30 Осведомителен бюлетин
16.35 Сигнал „Звезда“ - радиомагазин
17.30 Забавна музика
18.30 Новини
18.35 „Ринги, ринги, рае“ - забавно пре

даване за децата
18.45 За приятелите на литературата и 

изкуството - Дунавско лято в Сви
щов

19.45 Сергей Рахманинов - Симфония 
№ 1 в ре минор, изпълнява Фила
делфийската филхармония, дири
гент Ойген Орманди

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

20.45 И още нещо в този ден
20.50 Свири кавалджията Кръстьо Ди

мов
21.00 „Как си ти?" - младежко забавно 

предаване
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Как си ти?" - продължение

лици“, „Були“ - анимационен филм 
и „Поли помага на баба си“ - тв 
филм

6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.04 Забавни ме
лодии и ритми; 6.15 Седмичната агропрогноза;
6.18 Изпълнения на духови оркестри; 6.50 Дет
ство мое; 7.30 Непреходно - българско; 8.00 
Нашата събота - сборно предаване; 17.00 - 
20.00 Вечерна програма: 17.05 Спортни срещи; 
18.40 Избрани фрагменти из опери, 19.00 Лите
ратурна антология

18.00 Футбол: „Славия“
„Локомотив“ ( 
пряко комбинирано предаване 
В паузата: Днес

19.45 „На половин километър под Инов- 
роцлав“ - документален филм

20.00 Панорама
21.00 Театрални меридиани: „Отело“ от 

Уилям Шекспир (I част), Англия, ре
жисьор - Джонатан Милър, в ро
лите: Антъни Хопкинс, Боб Хос- 
кинс, Пенелопа Уилтън, Роз-Мари 
Лийч и др., първо излъчване

22.00 Днес
22.10 Спорт ч
22.40 „Дяволът ще плати в низините“ - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), XII епизод, първо излъчване

23.30 Край на програмата

13.50 Анимационни филми
15.40 Концерт на Държавния камерен 

оркестър на СССР

ия“ - „Сливен“ и 
(СФ)-„Левски“

• 3.00 Нощен информационно- 
—музикален блок

0.06 -10.30 Сутрешен информацион
но— музикален блок

6.50 Ранобудно петленце: китайска на
родна приказка

8.30 Предварителна спортна информа
ция

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

9.00 Концерт по писма и телефонни 
обаждания

10.00 Из чуждестранния печат
10.30 Ние, българите
10.33 „В света на операта“ - музикал

но-информационно предаване
11.05 Пулсиращи ноти

„I нреглема — мшус!
Концерт на Държавния ансамбъл 
за песни и танци на Татарската 
АССР

9.45 НЛО: Белгийският триъгълник
10.15 Документален филм
10.55 Партньор. Търговски бюлетин
11.25 „Под знака „Пи“. По страниците на 

научнопопулярната програма 
„Уроците на Индия“

12.25 „Бурда моден" предлага...
12.55 Детски филм
13.25 „... и не кради себе си". За Пол- 

тавския художествен музей

став: Весела Желева - арфа, Ни
колай Коев - флейта, Емил Лавре- 
нов - виола, Стефан Траянов - 
чембало

18.30 Музикални моменти - „Сонетите 
на Петрарка" от Ференц Лист

19.25 Из кантатно-ораториалното твор
чество на Антонио Вивалди 
Информационен бюлетин „Ор
фей"

21.15 Музика из оперет. „Царицата на 
чардаша" от Калман, изпълняват 
солисти с хора и оркестъра на Бу
дапещенската опера, диригент Та- 
маш Броди

21.50 Радиотеатър: „Пътят към Мека“ - 
пиеса от Атол Фугьрт

23.00 Вести
23.05 Джазов концерт

24.00 „Стихове в полунощ“ - Петър Ана
стасов

0.05 Съвременна българска музика - 
творби от Филип Павлов и Алек
сандър Кандов: 1. Апотеоз от 
Александър Кандов; изпълнява 
Софийската филхармония, дири
гент Емил Табаков; 2. Концерт за 
пиано и оркестър № 1 от Филип 
Павлов, изпълнява авторът с ор
кестър „Симфониета" на БР, ди
ригент Камен Големинов; 3. Ода 
от Александър Кандов, изпълня
ват Тиха Генова - сопран, Меглена 
Спасова - алт, Пламен Хиджов - 
бас и Теодор Мусев - орган със Со
фийската филхармония, диригент 
Йордан Дафов

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

21.00 Кири те 
евъргрийн

21.30 Джазов концерт
22.05 Творби, които предпочитате - Фе

никс Менделсон-Бартолди - Кон
церт за цигулка и оркестър в ми 
минор, изпълнява Валерий Кли- 
мов със ДСО на СССР, диригент 
Максим Шостакович

22.30 Преглед на новините от вечерните 
часове

22.35 Певци, които предпочитате - из
пълнения на Мария Калас

23.05 Популярни песни и мелодии

I гг иилII иг ил

11.30 „Колеги-шофьори“ - тв филм (Пол
ша, 1986 г.), XI епизод

12.30 Новини
12.40 Времена и хора: „Дарителството“
13.30 Забавна програма на Централната 

съветска телевизия
14.05 „Сатурн-3" - игрален филм (САЩ), 

режисьор Стаили Донън, в ролите: 
Фара Фосет, Кърк Дъглас и др., с 
надписи

15.30 „Плаващото село“ - научнопопуля
рен филм от поредицата „Страни, 
хора, приключения“ (ФРГ)

16.15 Родови хроники: „Родът на Димчо 
Дебелянов"

17.00 Новини
17.10 Криминална хроника
17.20 Детски свят: „Мама ще ти купи 

присмехулник" - игрален филм 
(Канада)
Лоръл и Харди в „Оправни мом
чета“ - тв филм

19.20 „Мъпет шоу“ (XVI епизод). Гост е 
звездата Пол Саймън

19.45 Лека нощ, деца!: „Балтен, сипвай“ 
- драматизация

20.00 Панорама
21.00 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.), XII епизод, 
първо излъчване

22.00 „Семейство Флинтстоун“ - 
анимационен филм (XXXIV епизод), 
първо излъчване

22.25 Новини
22.45 Свят на фестивали: „Белгия 

приветствува един император“ 
„Сопот’90“ - пряко предаване 
Студио „X“: „Застреляй живите и 
се моли за мъртвите“ - игрален 
филм (Италия), режисьор Джоузеф 
Уорън, в ролите: Клаус Кински, 
Виктория Зили, Антъни Рок, Дан 
Мей и др., първо излъчване

2.00 Край на програмата

16.45 Международна панорама
17.30 По молба на зрители. „Прик

люченията на Шерлок Холмс и 
доктор Уотсън“ - телевизионен 
филм, I и II серия

20.00 Време
20.40 Анимационен филм за възрастни
21.05 Международен фестивал за ес

традна музика „Сопот’90" 
(В паузата - 22.45 Новини)

0.30 „Черният триъгълник" 
визионен филм - III серия

1.40 Край на програмата
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„ХРИСТО БОТЕК

И ДРян в село

Н11I м А

18.35 Днес

21.3022.10

- игрален

.Валерий Леонтиев в Индия“
РАЙОННИ радиостанции

увертюри

БЛАГОЕВГРАД

9.40 Аеробна гимнастика
10.00 Детски свят: „Пясъчното същест-

Бележка на дежурния редактор: 6.48 Хоров кон- 
церт;.7.05 Изпълнения на популярни певци и съ
стави; 7.30 Срещи: 7.45 В ритъма на танца; 8.00 
Неделен клас-сборно предаване; 17.00-20.00 
вечерна програма: 17.05 Неделен микрофон - 
сборно предаване

17.00 Истината, само истината: 18.00 Популяр
на музика; 18.15 Студио’49 - спортно информа
ционно предаване; 19.00 Концерт по желание 
на слушателите

ПЛОВДИВ
6.00 - 9.00 „Неделен пулс" - информационно 
-музикална програма; 17.00 Забавно-хуморис
тично предаване; 18.00 „Хороскоп“ - забавно 
-музикално предаване; 19.00 Любопитно пето- 
линие - музикално-забавно предаване

<О> П> И 3 <О> МЕ ТГ ‘ \

ВАРНА
17.00 Българска народна музика; 17.30 Музика
лен албум; 18.00 Черноморски компас; 18.35 
Мелодии и ритми от брега; 19.00 Ателие „Ус
михни се сам“; 19.10 Вито хоро; 19.30 Неделен 
прочит - разказ от Иван Кьосев; 19.40 Оперни

16.00 Новини
16.05 Андантино от Волфганг Амадеус 

Моцарт, изпълняват Владислав 
Григоров - валдхорна и Наталия 
Григориевна - пиано

16.10 Радиотеатьр:,Спирката“ - пиеса 
от Ханс Вернер Хонерт

16.45 Страници от живота на изпълни
теля

17.30 Неделен салон: „Еротиката в из
куството“

18.30 Преглед на новините
18.35 Музика на латиноамериканските 

народи
19.00 Неделя вечер на село
20.00 В музикалното студио
20.30 Централен осведомителен бюле

тин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Български народни хора, изпълня

ва оркестър „Хоро“
21.00 От старите майстори до компози

торите на XX век. Творби от Джо- 
вани Батиста Витали, Кристоф Ви- 
либалд Глук, Пьотр Илич Чайков- 
ски и Васил Казанджиев

22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Джазов концерт - записи от албу

ма „Омагьосан" на пианиста Джо 
Семпъл

23.00 Преди полунощ - забавна програ
ма на редакция „ХСЗ“

21.50 „Савария'90‘‘ - запис от конкурса 
за състезателни танци (Унгария)

22.45 Новини
23.00 Очаквайте
23.15 „Хит-видео“ - седмична класация 

________________________лС.. (ГЛ11Пна тв компания Ай Би Ес (САЩ) 
0.05 Край на програмата

0.07 - 3.00 Нощен информационно- 
музикален блок

8.30 Предварителна спортна информа
ция

8.45 Из програмите на радиото и теле
визията

9.00 Свири пианистът Дьорд Цифра
10.00 Неделя’150 - седмичен външно

политически обзор
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Българска народна музика
13.30 Пъстър хоровод
15.00 Музикален глобус
15.30 - 16.00 Хип-хоп днес

СТАРА ЗАГОРА
6.00 - 8.00 Неделно утро. Шарено петле. За де
цата; 8.00 „Да посвирим, да попеем" - фол
клорно предаване; 17.00 Неделно студио; 19.00 
Едвард Григ - Концерт за пиано и оркестър в ла 
минор; 19.30 Поздравителен концерт за пред
приятия от Димитровград

ШУМЕН
6.00 - 9.00 Утринна програма: 6.04 Хора и ръче
ници от родния край; 6.35 Забавна музика; 6.45

ОВ’«Е»ЕЙ“
18.45 Тв киносалон: „Пчеличката Мая“ - 

анимационен филм (XXXIII епизод)
19.10 „Кинозвездите" - документален 

филм (Англия)
20.00 По света и у нас
20.30 Театрални меридиани: „Отело“ от

I? А
V иьш 1 Ауип

12.05 Из музикалната предкласика - 
творби от Георг Филип Телеман и 
Йохан Себастиан Бах: 1. Две твор
би от Георг Филип Телеман: Дар- 
мщадска увертюра в ре минор, из
пълнява оркестър „Консентус му- 
зикус“ - Виена, диригент Нико- 
лаус Харнонкурт; Концерт за ци
гулка, малък тромпет и оркестър, 
изпълняват Минчо Минчев - ци
гулка и Николай Чочев - тромпет с 
инструментален ансамбъл „Сту
дио концертанте“, диригент Ва
сил Казанджиев: 3. Селска канта
та от Йохан Себастиан Бах, изпъл
няват Кристина Лаки - сопран, 
Атия Фьольоп - тенор, Ищван Гати 
- бас и капела „Савария“ с ориги
нални инструменти, диригент Пал 
Немет

13.20 Литературен куриер
14.00 Световна естрада
15.00 „Цивилизациите - аз, човекът“ - 

„Цивилизациите от първото хиля
долетие преди новата ера“

15.30 Детски мюзикъл „Лагерен карна
вал“, музика Георги Костов, либ
рето Димитър Димитров, изпълня
ва детско-юношески състав „Сре-

ни и Джордано
21.00 В света на киното
21.30 Музикални силуети - дирижира 

Дмитрий Китаенко. Творбите ще 
изпълни Академичният симфони
чен оркестър на Московската 
филхармония

22.05 - 23.30 Неделя’90
22.30 Осведомителен бюлетин
23.30 Джазов концерт - ще слушате ор

кестъра на Глен Милър. Записите 
са от началото на 40-те години

6.00 Новини
6.05 Български народни хора, изпълне

ние на Йордан Цветков - тамбура
6.15 Аеробик
6.30 Преглед на печата
6.35 Етюд-капричио опус 18 № 2 в ми 

бемол мажор от Хенрих Виеняв- 
ски, изпълняват Ицхак Перлман и 
Пинкас Цукерман

6.40 „Лиричен миг“ с Елисавета Багря- 
на

6.45 Наслука! - хумористичен разказ
6.55 Две пиеси за обой и пиано опус 18 

от Атила Бозай, изпълнява на 
обой Хайнц Холигер, съпровожда 
на пиано Клара Кьорненди

7.00 „От неделя до неделя“ - седми
чен преглед на програма „Христо 
Ботев“

7.15 България - дела и документи
7.20 Български народни хора, изпълня

ва оркестърът на АНП на БР
7.30 Новини
7.35 Забавна музика
7.40 Симфония в ре мажор от Муцио 

Клементи, изпълнява оркестър 
„Симфониета“ на БР, диригент 
Недялко Недялков

8.00 Забавна музика
8.25 Оркестрови изпълнения из цикъ

ла „Песен мила, песен родна" •
8.42 Инструментални пиеси от Луиджи 

Бокерини и Едвард Григ: 1. 
Адажио и алегро в ла мажор от 
Луиджи Бокерини, изпълняват’

Венцеслав Николов - виолончело 
и Ружка Чаракчиева - пиано; 2. Из 
клавирния цикъл „Поетични кар
тинки“ опус 3 (Едвард Григ), из
пълнява Виктор Ереско

9.00 Детско утро: „Пъстра върте
лежка"

10.30 Радиотеатьр за младия слуша
тел: „Артисти“ - пиеса от Мария 
Митрева

11.00 Симфоничен концерт: 1. Роберт 
Шуман - Увертюра „Юлий Цезар“, 
изпълнява Виенската филхармо
ния, диригент Дьорд Золти; 2. Йо
ханес Брамс - Концерт за пиано и 
оркестър № 2 в си бемол мажор, 
изпълнява Даниел Баренбойм с 
оркестър, диригент Джон Барби- 
роли

12.03 Весела трапеза с народна музика
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Реклами
13.00 Обеден концерт: 1. Концерт за ци

гулка и оркестър в сол минор от 
Макс Брух, изпълнява Яша Хай- 
фец с Лондонски СО, диригент 
Малколм Сарджънт; 2. Симфония 
№8 в сол мажор от Антонии 
Дворжак, изпълнява СО на БР, ди
ригент Патрик Томас

14.00 „Час на слушателя“ - контактно 
предаване по писма и желания

15.00 Военна поща - музикално-инфор
мационно предаване за бойците и 
командирите от БНА

Уилям Шекспир (II част), първо 
излъчвано

21.30 Спорт
22.00 Днес
'■ „Дяволът що плати в низините“ - 

15-сериен тв филм (Бразилия, 1987 
г.), XIII епизод, първо излъчване

23.00 Край на програмата

бърни звънчета“ - Кюстендил, ди
ригент Ангелина Милева

16.00 Свири квартет „Мелос“ - Струнен 
квартет в ла мажор опус 18 № 5 от 
Лудвиг ван Бетховен

16.30 „Нагласени срещи“ - хумористич
но предаване

17.00 Срещи с българската народна му
зика

18.00 Вести
18.05 Радиотеатьр за младия слуша

тел: „Бягай в пространството“ - 
радиосериал в шест части - „Да 
докажеш себе си“ - V част

18.44 Рейнголд Глиер - из Първа балет
на сюита за СО, изпълнява СО на 
Болшой театър, диригент Алгис 
Жюрайтис

19.12 Записи от МФФ - Бургас
19.30 Концерт на ансамбъл за барокова 

и ренесансова музика „Кантаби- 
ле“ от град Гент - Белгия, дири
гент Джо Ван де Бор

20.00 Поезия и музика - Леополд Стаф
20.30 Български музикални изпълните

ли - Представяме ви Толбухин
ския камерен оркестър с диригент 
Йордан Дафов - Камерна симфо
ния опус 110 от Дмитрий Шостако-

во" - тв филм (III епизод) и „Дайте 
живот на сакатия Петър" - тв филм 

11.00 „Възмездие - история на Тони 
Симо" - игрален филм (САЩ, 1966 
Г.)

12.30 Новини
12.40 „За селото"
13.30 „С бъклица 

Мламолово"
14.05 „Колеги-шофьори“ - тв филм (Пол

ша, 1986 г.), XII епизод
15.05 Атлас: „Майстори“
15.40 „Ку-ку"
16.40 Детски свят: „Пясъчното същест

во" - тв филм (IV епизод) и „Прик
люченията на мечето Ръкспин" - 
анимационен филм, XXXIII епизод

17.30 Всяка неделя
19.50 Лека нощ, деца!: „Зоопарк от плас- 

телин“ - анимационен филм (XIII 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.30 „Колеги-шофьори“ - сериен тв 

филм (Полша, 1986 г.) XIII епизод, 
първо излъчване

21.25 „Семейство Флинтстоун“ - 
анимационен филм (XXXV епизод), 
първо излъчване

8.00 Сутрин по-рано
9.00 В служба на отечеството

10.00 Сутрешна развлекателна програма
10.30 Около света. Алманах
11.30 Здраве
12.15 Педагогика за всички
13.15 „Цирк за моите внуци" - 

филм-монография
14.25 Анимационен филм
14.40 „Балсрип лсишпии ь*
15.35 Час за селото. Панорама
16.50 В света на приказките и прик

люченията. „Леки стъпки" - игра
лен филм

18.25 Изпълнения на детския ансамбъл 
„Миримба понес" (Япония)

18.55 По молба на зрители. „Безимен
ният замък“ - игрален филм, ! 
серия

20.00 Време
20.40 Футболен преглед
21.10 Творческа вечер на н.а. на СССР В. 

Василиев в Болшой театър
23.40 „Следствието водят знаещите" - 

телевизионен филм
1.50 Край на програмата

16.05 - 19.00 „Хоризонт“ за вас
19.05 В рубриката международни хоро

ви изяви ви предлагаме църков- 
нославянска музика със солист 
Борис Христов

19.30 Оркестърът на Перси Фаит свири 
мелодии из мюзикъли от Ричард 
Роджърс

20.05 Изпълнения на наши естрадни 
певци и състави

20.30 Централен осведомителен бюле
тин

20.45 Оркестрови фрагменти из опери 
на Волф Ферари, Офенбах, Пучи-

вич. Преработка Йордан Дафов 
21.00 Информационен бюлетин „Ор

фей“
21.10 Франсоа Купрен - Кралски кон

церт № 4, изп. Жан-Пиер Рампал - 
флейта и Робер Берон-Лакроа - 
пиано
За колекционерите на оперна му
зика - операта „Тоска“ от Пучини. 
Документален запис от 9 декем
ври 1959 г., изпълняват солисти, 
хорът и оркестърът на Миланска
та Скала, диригент Джанандреа 
Гавацени. В ролите Рената Тебал- 
ди, Джузепе ди Стефано, Тито По
би, Никола Дуакария, Пиеро де 
Палма - I и II д.

23.00 Вести
23.05 Продължение на операта „Тоска“ 

от Пучини - III, последно действие 
23.39 Карел Райнер - Три симфонични 

пиеси, изп. Чешката филхармо
ния, диригент Петр Алтрихтер

24.00 Стихове в полунощ от Людмила 
Исаева

0.05 Сонатен концерт. Из творчеството 
на Николай Мясковски и Сергей 
Слонимски
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5*ГО Ч „Про-7" е със седалище в Мюн
хен. В програмата преобладават аме-

ТеИеШЛ „Телеклуб" е със седалище в 
Швейцария. Програмата е твърде сход
на със „Скайс мувис". Предлага се пре
димно продукция на Холивуд, но е 
дублирана на немски. Също е кодира
на.

Е®© ТО Емгоре „Би Би Си Ти Ви 
Юръп" излъчва обикновено предава
нията на Би Би Си-1, през останалото 
време - Би Би Си-2.

СПЪТНИ ЦИТЕ Те Де Еф-1 А, Те Ве Сат 2 
и Олимпусса сравнително нови. От Зе
мята те изглеждат като един спътник. 
Те Де Еф-1А е френски, Те Ве Сат 2 - 
немски, а Олимпус е експериментален 
спътник на Европейската космическа 
агенция. Сигналът от тях е много силен 
(Те Де Еф-1А например е с мощност 
230 вата на канал) и в Западна Европа 
може да се приема с 30 - 40-сантимет- 
рова антена. Но програмите се излъч
ват на новия стандарт Де2МАК, което 
изисква използуването на декодер за 
обикновените телевизори.
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"Скрийнспорт" е втората спортна

ЙТО — Р1и5 „Ер Те Ел Плюс" е една от 
двете основни частни програми във 
ФРГ с много разнообразни блокови 
предавания, игри, дублирани на не
мски език американски филми, между 
тях - новини, спорт, дебати.

„Чилдрън'с ченъл" е на английски 
език. Програмата включва детски шоу- 
предавания, анимационни филми, иг
ри, пиеси за деца, образователни прог
рами. „Чилдрън'с ченъл" използува 
един канал с „Лайфстайл".

И „Сат-1" е водещата германска 
търговска програма. В много отноше
ния тя прилича на „Ер Те Ел Плюс" - 
много сериали, игри, новини, спорт, 
развлекателни програми.

ЕийО5РО№Г
* .*

Телеком-1Се е френски спътник със 
средна мощност. Излъчва 5 френски 
телевизионни програми, почти всички 
на СЕКАМ. Интерес представлява голе
мият брой музикални радиостанции, 
които се излъчват на лодносещите чес
тоти на телевизионните канали.

ИмйеОзай 0К1) 
ЮТЕЛСАТ I Еф 5

„3 „3 Сат" е немскоезична прог
рама, резултат от сътрудничеството 
между германски, австрийски и швей
царски обществени разпръсквателни 
компании. Преобладават културните

програма на спътника АСТРА-1А. По- 
голямата част от материалите са купе
ни от САЩ и отново монтирани, но има 
и много предавания „на живо". Инте
рес представляват предаванията, пос
ветени на голфа, футбола, моторните 
спортове. Има звуков съпровод на че
тири езика, като предстои да бъде 
включен симултанен превод на испан
ски и шведски.

Спътникът „Ютелсат I Еф 4" е единият 
от двата основни европейски комуни
кационни спътника, които се използу
ват за излъчване на телевизионни 
програми към кабелните мрежи.

„Скай мувис" предлага много от 
най-нашумелите филми, обикновено 
те се появяват в програмата 18-24 ме
сеца след пускането им по екраните. За 
видеофилмите този срок е 12-15 месе
ца, но при всички случаи „Скай мувис" 
излъчва филмите преди Би Би Си и Ай 
Ти Ви. В момента програмата е кодира
на и може да се гледа само с декодер 
(срещу платен абонамент).

Спътникът АСТРА-1А е един от основ
ните обслужващи потребителите в За
падна Европа. Макар да са с малка 
мощност (45 вата на канал), в центъра 
на петното приемането е възможно с 
антена с диаметър 40-60 см. Използу
ването на стандарта ПАЛ прави въз
можно програмите от АСТРА да се 
приемат от телевизори ПАЛ/СЕКАМ 
без допълнителни декодиращи ус
тройства. Спътникът има 16 канала, но 
през тази година предстои да бъде из
веден втори спътник на същата орби
тална позиция, с което каналите ще 
станат общо 32.

пели да се снабдят с апаратура. 
Говореше се, чс над София оби
калял вертолет за откриване на 
нарушителите. От него се из
лъчвал сигнал, който, щом по
паднел върху параболична ан
тена. се отразявал и апаратура
та па вертолета я засичала. И 
имаше хора, които вярваха. . .

Но дойде пролетта на 1989 г. 
и Комитетът по съобщения и 
информатика, тогава асоциа
ция „Съобщения“, измени на
редба номер 8 на предшествени
ка си. Министерството на съоб
щенията. и великодушно разре
ши да се регистрират „устройст
вата за приемане на радио- и те
левизионни сигнали от косми
чески станции“. Разбира се, 
след като се плати такса (инте
ресно за какво). Зарадваха се 
част от гражданите, бръкнаха 
във валутните си кесии и срещу 
1000-1500 долара си купиха по 
един „прозорец към света“. И 
тогава осъзнаха грешката си. 
Заприиждаха по-бедни съседи и 
роднини - ако може и те да по
гледнат. Какво да се прави, и 
към техните телевизори тръг
наха кабели в името на добросъ
седските отношения. Но нор- 
мотворците не спяха.

предавания, класическата музика, до
кументалните филми, дебатите.

Зирег е наследник на бив
шата „Бестъв Бритиш". Сега програма
та е италианска собственост и се разви
ва много добре - тя е може би най-до
брата извън АСТРА. Програмата 
включва раздвижени блокови пре
давания с музика и информация. Ве
чер се предлагат приключенски и до
кументални филми. „Сюпър ченъл" 
излъчва 24 часа в денонощието на ан
глийски, немски и холандски.

Без съмнение за неспециалис
тите днес най-голям интерес 
представляват т. нар. спътници 
за директно излъчване. При тях 
изпратеният от Земята сигнал 
се приема и ретранслира обрат
но в лъч, който покрива назем- 
ната повърхност, петно с опре
делена форма. Потребителите 
приемат този сигнал директно 
от спътника, а не от наземни 
ретранслатори. Днес от този 
метод, който дава възможност 
за приемане на огромен брой 
радио- и телевизионни програ
ми с много високо качество, се 
възползуват милиони хора по 
целия свят.

Неотдавна мой познат ми раз
каза как преди две години оти
шъл в пощата да се осведоми да
ли има някакъв регламент за 
приемане на спътниковите 
програми. Там му отговорили 
да не си губи времето, защото. 
все едно, на територията на 
България те не сс приемат! По
разително невежество или съ
знателно заблуждаваме? Та па
ли по времето, когато беше ЗА
БРАНЕНО да се гледа и слуша, 
беше пуснат и слух, предназна
чен очевидно за ентусиастите, 
които по някакъв начин бяха ус-

През пролетта на тази година 
поради това, че „през последни
те няколко години в страната се 
наблюдават тревожни тенден
ции. изразяващи се в неправо
мерно използуване от частни 
лица, обществени и други орга
низации на различни видове 
произведения на литературата и 
изкуството“, бившето Народно 
събрание реши да покаже на 
света, чс и ние сме европейци. 
Народните представители обя
виха война на „видеопиратство- 
то“ и гласуваха изменение и до
пълнение на Закона за автор
ското право. Похвално, но из
веднъж сс оказа, чс всички, 
които са дали сигнал на съседи
те си (вкл. и хората. които са ку
пили обща апаратура, за да си 
разпределят разходите), всъщ
ност извършват незаконно 
„публично разпространение на 
филмови произведения, видео
клипове и музикални програми 
по кабелен път“, защото нямат 
писмено съгласие от носителя 
на авторското право. Не про
пусна възможността да запази и 
разшири своя монопол и Коми
тетът по съобщения и инфор
матика. Негов представител по
бърза да заяви, че правото за
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„Лайфстайл" е дневна програма 
преди всичко за домакините. Преобла
дават игрите и телевизионните сериа
ли. Предлагат се и готварски рецепти, 
научнопопулярни филми, интервюта 
(например „Гостът на седмицата" на 
Дейвид Хамилтън). „Уикенд Лайф
стайл" в края на седмицата е предава
не за семейството.
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„Ем Ти Ви - Юръп" е европейският 
вариант на известната американска 
поп- и рокпрограма „Мюзик теле- 
вижън" със седалище Ню Йорк. Между 
видеоклиповете (основната част от 
програмата) има игри, музикални но
вини и интервюта, преглед на по-инте
ресните филми, материали, посветени 
на модата и изкуствата.

риканските сериали, приключенските 
и документалните филми.

свежда до минимум смущения
та. открива огромни въз
можности за информационно 
обслужване. Разбира се. из
граждането на кабелните 
мрежи изисква средства, но не 
бива да се забравя, че става дума 
за проекти, които се изплащат 
сравнително бързо и в същото 
време имат голям социален и 
икономически ефект. Ако 
държавата не е в състояние да 
сс справи, защо не даде въз
можност на частната инициати
ва? В България вече има частни 
фирми, които са готови да ин
вестират. нещо повече - които 
могат да изграждат кабелни 
мрежи на световно равнище. 
Сигурно не биха се поколебали 
и някои фирми от чужбина, но 
след съответните промени в за
коните ни. Или може би по-пра
вилно е да се говори не за про
мени, а за нови закони. В мо
мента е в сила и алинея 1 на 
чл. 16 от Конституцията, в коя
то се казва, че „. . .радиото, те
левизията . . .са само държавна 
собственост“. Докога?

вторично разпространение на 
програмите, приемани от спът
ници, предоставял единствено 
Комитетът по съобщения и ин
форматика. генерален предста
вител на чуждите телевизионни 
компании у нас. Любопитно е да 
се разбере па какво основание, 
особено като сс има предвид, че 
някои телевизионни компании 
не ни възприемат дори като по
тенциални зрители, защото 
България е в периферията на 
зоната, която покриват техните 
спътници и сигналът е прекаде
но слаб според техните разбира
ния.

Макар да има вече български 
фирми, които са намалили зна
чително валутната съставка на 
цената, апаратурата за приема
не от спътник си остава скъпо 
удоволствие за отделното се
мейство. А като се знае и какво 
е общото икономическо състоя
ние на страната ни, очевидно 
бъдещето принадлежи на ко
лективните антенни системи и 
особено на кабелната телеви
зия. Използуването на кабел ка
то носител на сигнала гаранти
ра висококачествено разпрос
транение на голям брой радио- 
и телевизионни програми,

ЮТЛ 1п1ешайопа1 „Си Ен Ен Интер- 
нешънъл" излъчва новини 24часа в де
нонощието на английски език. Това е 
американската „Кейбъл нюз нетуърк", 
която сега се разпространява по целия 
свят. Новините се обновяват на всеки 
половин час. Въпреки специално 
включените европейски елементи 
американското съдържание в програ
мата преобладава.

„Юроспорт" е спортна програма на 
няколко телевизионни компании 
(„Скай Ти Ви" и членовете на Европей
ския съюз на разпръсквателните ком
пании). Основната част са предавания
та и репортажите от Европа. Предлагат 
се и много материали от САЩ и целия 
свят.
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