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„Програмата - основен източник на информация за обществото
- Нови структури, нови схеми, нови
началници в програма „Хоризонт“! Но
во радио ли ще слушаме?
- Не бих казал. „Хоризонт“ има утвър
дени позиции в националния ефир. И
целта не е да се прави „нова“ програма, а
да се доближим до модерното съвремен
но радио от световен мащаб. Опорите,
върху които стъпваме, са и най-утвърдените сред слушателите. В денонощието
това са „Преди всички“. „12 + 3“, „24 ча
са“ и „Нощен „Хоризонт“. През седмица
та - „Неделя 150“, „Разговор с вас“ и
„Спорт и музика". Към тях ще се приба
вят и утвърдени и популярни музикални
предавания. Това е основата на изграж
даните нови пояси, където ще се смесват
равнопоставените два елемента - музи
ка и анимация.
- Каква програма ще е и за кого?
- Информационно-музикална е и ще
продължи да се развива така. Няма да
бъде „елитарна“ програма. Събитията такива, каквито са. ще определят нейния
облик. А целта е да се обхванат своевре
менно, с „изпреварващи темпове“, да се
покажат в развитие, да се потърсят раз
лични
гледни
точки
при
за-

дължителен плурализъм на мнения. „Хо
ризонт“ е репортерско-новинарска прог
рама, ориентирана към всички, която
трябва да се превърне в основен източ
ник на информация за нашето общество.
- Кой ще преценява кое старо е до
бро, за да остане, и кое ново трябва да
тръгне?
- Единствено слушателят преценява.
А решава... продуцентът. С реформите
се опитваме да създадем нова организа
ция на работата. Двата основни компо
нента, върху които се гради програмата,
са новините и музиката. Те се смесват в
магията, наречена радио, чрез анима
цията. Разделихме програмата на четири
часови пояса, отчитайки характеристи
ките на денонощието: сутрешен (6-12 ч.),
обеден (12-18ч.), вечерен (18-24 ч.) и но
щен (0.00-6 ч.). Те си имат свои продуцен
ти - утвърдени авторитети, но и млади
колеги, които обобщават и формират
идеите и поемат отговорността да пра
вят такава програма, каквато те преце
няват, че съответства на времевия пояс
и се очаква от аудиторията.
- Много „хоризонтовци" си отидо
ха. Усеща ли се п работата на програ-
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мата, или ще има още, които ще си оти
дат?
- Не мисля, че някой трябва да си оти
де. За съжаление много си тръгнаха и защото финансовите ни възможности са
скромни. Естествено липсата на някои
колеги се чувства. На нас хора ни тряб
ват. Пълното журналистическо покрива
не на 24-те часа иска много и добри про
фесионалисти.
- Няма ли опасност от прекомерно
натоварване с говор на програмата
при въвеждане на анимацията 24 ча
са? Макар че тук винаги сте броили се
кундите на журналистите.
- Това са нашите вътрешни опасения.
Убеден съм, че сега частните радиостан
ции са предпочитани, защото много помалко говорят. С това сме длъжни да се
съобразяваме! Станахме доста приказ
ливи. Това, че искаме да обогатяваме
„Хоризонт“, тематично натоварва прог
рамата. И сега ще регламентираме вре
мето за говор, особено в информацион
ните емисии. Естествено това не е прило
жимо навсякъде, особено в дискусионно
предаване, каквото е „Неделя 150“.
- Чух ви веднъж да казвате: „Хори-

зонт“ над всичко!“ Какво имате пред
вид?
- Ясно е - интересите на „Хоризонт“
са над всичко. Известно е, че съм патриотар на тази програма. Тя е единен органи
зъм, единната информационна политика
и звучене са определящото, а не отделен
екип или личност. И, разбира се, амби
цията „Хоризонт" да продължи да бъде
водеща радиопрограма!
- Като национално радио успявате
ли да сте „надпартийни"? Често все
някакви цветови нюанси ви откриват.
- Стремежът е чрез ясно разгранича
ване между новините и коментарите, по
добре известния принцип „Фактите са
свещени, коментарът-свободен“. Обви
ненията идват с постъпателна интензив
ност ту от едната, ту от другата посока. А
това показва, че държим една линия,
която дава възможност да се чуе многоо
бразието на мненията. А ярко оцветени
предавания в „Хоризонт" няма. Еди кой
си бил син, а друг - червен, програмата
била еди каква си... Програма „Хори
зонт“ е такава, каквото е нашето обще
ство.

м. ефира на ,>и“
Сутрешен „Хоризонт - 6.00 12.00 часа

продуцент - Ясен БОЯДЖИЕВ
— Пъ
рвите
три часа
ще зала
зят до
сегаш
ния
си
харак
тер
на
„Преди
всички*
с много
серио
зна им
фюрма
ция, ии
Т0КЗИОно нас И'
с емисии новини информация -и
предстоящи събития. Ново е предаването
с начален час 9.00 мис работно заглавие
.Конкуренти“, в което тематично що
преобладава бизнесинформацията и ико
номическата проблематика Идеята до
йде от понятието „конкуренция“, което е
основно в тази област Тук ще бъдат пред
ставяни конкуренти във всеки смисъл на
тази дума - идеи, личности, схващания.
ме да е открито за различни теми и облас
ти от живота.
Времето от 11 до 12 ч. е на редакция
.Музика“ и това е програмната линия
през цялата седмица а и една пауза меж
ду сутрешната информационна кулмина
ция и обедния информационен блок. Ще
изчезнат някои от сегашните музикални
предавания, а те са между 10и 12 ч.. други
що се запазят като едночасови.
В събота сутрин „Преди всички“ ще бъ
де на път То ще замести досегашното
„Хора, пътища, автомобили“ Ще го водят
хора, специализирани в тази тематика.
Моето предложение за гласовете е да
си останат тези на познатите ни водещи
от „Преди всички“. Те да поемат и, Конку
рентните. Иска ми се всички да могат да
вършат всичко. Това го изискват и обе
мът, и характерът на работата тук. В мо
мента всички продуценти искат, но още не
сме стигнали до момента, в който ще спо
рим

- Какво е характерното, водещата линия във „вашия“ времеви отрязък?
- Кое старо, с което сме свикнали, ще изчезне? Какво ново?
- Кои гласове ще звучат - стари и нови?

„12+3“ + 3 - 12.00 - 18.00 часа

Продуцент - Чавдар СТЕФАНОВ

- Основ
ната линия
са събития
»а. които
стават и
юзи но
мвит. а ня
ма друго
мрвио в до
•юнощие10. II което
да има гол
нша гъби
1И11 и ю
|рибна да
бЪДВТ 01
резени в
момента.
При първа
възмож
ност да бъдат дадени и гледища, анализи, понякога и
коментари.
.12+3* що остане, в новото е във втората половина
на с ладобеда, къдато, слаж./<и тематичните акцен
ти на предишното предаване, ще се опитаме да обхва
нем онази аудитория, която сме изпуснали. Часовете
между 15 и 18 часа няма да са обособени като отдел
но предаване, със заковани теми и рубрики. Те ще са
такива, каквито събитията ни ги поднесат.
Съвсем по друг начин ще звучи „Хоризонт* в събота
и недг ля Искам да пре дл схим на хора изаън радиото
да участват. Ще дадем възможност на парламента
ристи и политици, мора ст различни сфери да се прояеят като журналисти. Защо един икономист да не налрави половинчасово предааоне според и^скваиията
на програмата? Нека и тези хора, които непрекъснато
говорят за радио, да се пробват. В неделя пък пред
лагаме на сатирици и хуъюристм да поемат товара на
едно предаване ,С гаще към кадията-, в което те ще
се вживяват в различни роли: на журналиста, на по
литици от седмицата, ще иронизират себе си и съби
тията
Малко са нещата, които са неоткрити Зависи в как
во съотношение ще забъркаме коктейла. И тъч като
говорим за нови неща в следобедните часове, за едно
подобряване на „12+3*, за събота ияедаля, които са
много обемни като време, нека по-добре да не рушим
стари къщи. Затова предаванията, които си имат ау
дитория, имат рейтинг, ще си останат и ще се развият.
Водещите ни се разпръснаха на доста места из сто
лицата и храним надежди към конкурсите. Ако можем
да изберем - добре. Иначе - това е положението. Пък
и още не е завършила „покупко-продажбата“ на кора
та в програмата.

„Нещо повече“ -18.00 - 24.00 часа

Продуцент - Борислав ДЖАМДЖИЕВ
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- Идея
та ми е да
преста
нем да ро
буваме на
инерция
та, че вре
мето ве
чер с изгу
бено за
радиото,
защото о
спечеле
но от те
левизия
та. Иска
ме да си
върнем
част от ауДивият, и пръцздънти в това отношение има
г..^. С повече оригиналност, много повече агре
сивност, с много и добри материали. .Преди
еХяНа
К0ет0 че стане’ на
анонса,.12+3 следва събитията или тича око
ло тя/; вечерният блок (.24 часа’) трябва да бъ
де по-аналитичен, да съдържа коментари, ана
лизи Затова сме предвидили такива .петна" ка
то .Вятър на деня“, .По опровержението“ Как
во не стана днес?" и до. Амбицията е да напра
вим нещо по-ударно, без тази разлятост, която е
характерна в момента, въпреки че този блок ще
бъде удължен с един час - до 21 часа.
Като продуцент на вечерните часове аз съм в
положението (а може би привилегията) да съиай'тясно с колегите от Музикална ре
дакция. А те също имат интересни идеи. Искатда
загшзят някои музикални предавания, намерили
аудито₽ияпоявят и нови, върху
които ще умуваме.
- '
Всъщото това време. от21 до24часа, ще тръгп’)едаван™- -Любовно радио“
което ще събира непознати гласове и Обичам“'

/1

Нови гласове ли?! Ами ако може да се каже ме
п^ТнНяапБорислав ДжамДжиев еЯно“ Ще се
се'че 0 близките месеци щХ?“1стояране?п Ло е“ вДНа Мног° опасна инерция
куХ за да л™тпятЧИТа''' “ проДстояЧИте тонурси, за да дойдат нови хора пред микрофона.

Нощен „Хоризонт"- 24.00-6.00 часа

Продуцент - Емил Р ДФ ЛИПОВ
Хоризонт
в тези ча
сове
е
програма,
която що
даде въз
можност
на слуша
теля да св
развлича.
Денят ,
неговите
актуални
събития е
приклю
чил. Оста
ва да дадем въз
можност и време на слушателя за размисъл и по
чивка. Това в никакъв случай не означава, че
„Хоризонт“ няма да се придържа към актуалната
проблематика, доколкото може, в тези часове.
Нощната програма ще бъде разделена така: от
полунощ до 3.00 ч. - „Нощен хоризонт“, между
3.00 и 4.00 ще звучат концерти; в 4.00 ч. започва
новото предаване „По първи петли“ и това всъщ
ност е първият сутрешен блок на програмата. От
понеделник до петък той ще се реализира изцяло
от районните радиостанции. Идеята е да се даде
възможност на тези пет радиоцентьра да участ
ват в националния ефир. В събота между 4.00 и
стопани“6 06 излъчва Федаването „Добро утро,
Какво ново в стария .Нощен блок"? Малко са
нещата, от които ще се откажем. Ще вървим по
линията на традиция и приемственост, а не на засриване. Ще изчезнат онези прояви, които имат
съмнителна журналистическа стойност. Особено
Държа на качеството, на авторския почерк, на
ло на екип7° На представа-че предаваното е де-

г.1?008616'' ■ Когато поемам тази програма.
■■
почти няма. От старите „нощни“ гласове е
останал само един - на Вл. Гълъбов. Някои нови
вече звучат - Николай Лалковски, Венцислав Кулев, съвсем нов е Богдан Стоянов. Диана Янкулова и олга Иванова, познати като репортерки, де
бютираха много успешно. Залагаме на принципа
да се играе с „готови футболисти“, на които не е
ооходимо да се обяснява какво е радио.
Страницата подготви Димитрина ХРИСТ^>
Тв пресфото: Николай Иоаноо
Любомир Милованов

Супер
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Извънземните при»
Отбор на мечтите

На 21 февруари извънзем
ните ще бъдат в Солт лейк
сити! Но неблизващите кап
ка алкохол мормони от сто
лицата на щата Юта едва ли
ще са недоволни от това, защото пришълците идват с ед
на особена мисия - участие в
43-ия мач на „звездите" от
Националната баскетболна
асоциация. Ако сте любител
на баскетбола, повече обяс-

нения не са ви нужни, за да се
заковете пред телевизион
ните си приемници и да се
наслаждавате в продълже
ние на три часа на велико
лепните изпълнения на про
фесионалистите, които поне
замалко ще ви отърват от не
престанните делнични проб
леми и ще ви пренесат в един
почти невероятен свят. След
триумфалното шествие на

„Отбора на мечтите“ на
олимпийските игри в Барсе
лона едва ли и най-закоравелите врагове на спорта могат
да останат равнодушни към
това събитие, събиращо за
една вечер цвета на профе
сионалния баскетбол. Прос
то тогава „ДРИЙМ ТИЙМ" за
става срещу „Дрийм тийм".
Първият мач, противопос
тавил звездите на „Изтока"

и „Запада“, се е играл през
1951 г. в Бостън и е спечелен
от „Изтока“ със 111:94, а тро
феят за най-стойностен съ
стезател попада в тогаваш
ната „звезда" на „Бостън
Селтикс“ Ед Макоули. Мина
логодишната среща, запис от
която бе излъчен по Втора
програма, беше триумф за
атлетите от „Запада“ и найвече на превърналия се в ле

генда Меджик Джонсън, до
казал на целия свят, че няма
нищо по-силно от волята за
живот. Вирусът на СПИН, за
ради който Меджик сложи
край на бляскавата си карие
ра, не беше пречка за негова
та великолепна игра, донес
ла му за втори път приза за
най-стойностен състезател.
Определянето на баскет
болистите, участващи в стар
товите петорки, по нищо не
прилича на неотдавнашните
избори в Българската феде
рация по баскетбол, а става
по възможно най-демократична процедура - зрителите
в залите гласуват за любим
ците си и събралите най-мно
го гласове логично започват
мача. Имената на слезлите
от небето перфекционисти
карат милиони деца по света
да излизат с оранжевата
топка на двора ни и да заспи
ват с мечтите си да могат по
не малко от това, което пра
вят „звездите“ от Национал
ната баскетболна асоциа
ция. А те: Майкъл Джордън и
Скопи Пипън, Карл Малоун и
Доминик Уилкинс, Чарлз
Баркли и Дейвид Робинсън,
демонстрират уникалните си
възможности, извели ба
скетбола на 90-те от позна
тите ни измерения и превър
нали тази прекрасна игра в
истинска магия.
Очевидци на космическо
то нашествие ще бъдете и
вие, защото в нощта на 21
срещу 22 февруари за първи
път в историята на национал
ните ни медии ЕФИР 2 ще
предава на живо спектакъ
ла, събиращ елита на светов
ния баскетбол.
Е, през тази година Мед
жик вече няма да е тук, но не
забравяйте,
че
Шакийл
О’Нийл току-що пристигна!
Камен АЛИПИЕВ

Шакийл 0’НИЙЛ
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15-21 фувруари 1993 г.

По програма „ Христо Ботев“

Васил Левски 1яи фрн три часа
с „Утро“

>

Започва се в шест сутринта.
Вярно, рано е, но кръговратът
от нощ и ден винаги е бил съпът
стван и от още един - кръговра
та от спящи и будни. Рано сут
рин будният трябва да се качи
на трамвай или автобус, да пъ
тува с влак, да хапне баничка,
да прочете вестник или ако не
си намери друго, по-съществе
но занимание, лоно да пречи на
спящия да спи (не без нашето
участие). Ето повод да ви под
сетя, че „Утро“-то е само за вас,
не и за съседите. Иначе се
сблъскват през стените звуци
на „Тангра“, „Експрес“, „Да-
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СТРАНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПУБЛИЦИСТИКА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
.Орфей". 19 февруари. 22.40 часа

Спирката

към ранно ставане. И по този
начин не само да спечелите ня
колко часа повече от деня, но
да можете да разчитате на
здравето и настроението си, да
направите живота на хората
около себе си по-приятен, да се
ориентирате в новостите, да
придобиете самочувствие и оп
тимизъм - толкова необходими
в наше време. При това никой
не би и дръзнал да скрива проб
лемите! Може и да ви звучи не
вероятно, но е така. Не ви каз
вам дори за какво ще се говори
в „Утро". Надявам се, ще чуете.
Ваня ЛАЗАРОВА

I

Добър беи - юридическо из
дание на Васи.1 Чобанов

Решим проблем
ли е престъпността?

„Хр. Ботев“,16 февруари, 9 часа
Юридическото издание на
ДОБЪР ДЕН ще проследи (за
кой ли път) последиците от
Нтагжка лммкя .Кв* см ти?"
престъпността. яолонио, коото
БЪЛГАРСКАТА МЯРА
плаши с размерите си в послед
тХр. Ботев“, 19 февруари, 21.00 часа
но време. За причините и този
път що бъдем повече конста
ЗА ОТЕЧЕСТВОТО РАБОТИ/, БАЙО! - документален фили на Нина Алтъпарма- тивни, отколкото конструктив
ни. Какви възможности пре
«ш, режисьор Андрей Алгьпармаков
доставя на правозащитната
Кмал 1,19 февруари, 18.00 часа
система последната промяна в
Наказателния кодекс и в Нака
зателно-процесуалния кодекс
що проследим в разговори със
съдии и следователи. Прокуро
рите и полицаите, психолозите,
Канал 1,15 февруари, 21.00 часа
експертите - всички имат свои
отговори за решението на проб
лема, но освен здравите решет
ки и многобройнито ключалки
друго но се забелязва като точ
ка в борбата с престъпността,
Улиците - пълни с красиви, но
ви, скъпи автомобили, се огла
сят от тревожните сигнали на
несъвършени алармени инста
лации, пазачи с различно под
чинение и умения охраняват по
нечете моста, където може да
се вземе нещо. Но въоръжените
обири, кражбите по пладне, из
насилванията по всяко време и
джебчийството навсякъде не
намаляват. Бити и пребивани са
не само т. нар. обикновени
I граждани, но и униформени
представители на закона. Как
На снимката; Емануела Шкодрева и Ивайло Симеонов
да се защитим? - питата данъ
коплатците. Кого да виним, ако
Пиесата .Спирката“ от Ми та.
Интересната авторова идея и не сме защитени? Кога ще ста
хаил Величков е наградена на
нем нормална страна, за да мо
международния конкурс за тънкият психологически рису жем по съдебен ред да съдим и
драматургия _Анген“ в Париж
нък разкриват сложната инди осъждаме виновните за нару
през 1971 година.
видуалност на всеки герой, шения ни домашен, финансов
Това не е случаен факт, а яр очертават
драматичните (доколкото го имаме) и имуще
ко доказателство, че талантли
междуличностни конфликти, ствен мир? Полицаи и юристи
вата творба, придобила траен
ще бъдат готови да отговарят
общочовешки характер, прео човешките души, своеобразни
от студиото на въпросите на
долявайки бариерите, разли те идеи и характери, образи и слушатели по време на пре
чията и вкусовете, преминава проблеми.
даването. Напомняме, че юри
Ролите изпълняват актьори
разстояния и географски грани
дическото издание подготвя
ци и вълнува посветените в из те Георги Калоянчев, Емануела отговори и консултация по въ
куството на Мелпомена и него Шкодрева. Иванка Димитрова, проси на трудовото право, за
вите почитатели.
Пламен Сираков, Петър Поп- което събира писмени (по въз
От позициите на наш съвре йорданов, Ивайло Симеонов,
можност кратки) въпроси на ад
менник авторът разкрива неиз
рес: София 1040, Българско на
бежните и категорични разли Таня Петрова.
Режисьор на спектакъла е ционално радио, ДОБЪР ДЕН чия в духовната връзка между
юридическо издание.
Магда Каменова.
поколенията, пошлостта, безВасил ЧОБАНОВ
Магдалина ШОПКИНА
личието, лицемерието и лъжа.ЛЕВСКИ - ДРАМАТИЗАЦИЯ В 4 ЧАСТИ ПО РОМАНА НА ЯНА ЯЗОВА
„Орфей. 17,18,19 и 20 февруари

рик“, „99", „РМ“, „Хоризонт“ и
човек остава с усещане за умо
ра. А почне ли едно радио да
уморява, направо го спирайте.
Имаме си достатъчно умори
телни неща в живота, че да ро
буваме на радиото.
Почнах май прекалено откро
вено. Но пък няма реклама,
която да ни пристрасти към не
що безполезно и безвкусно. За
това само ще ви подсетя - опи
тайте се поне веднъж да слуша
те програма „Хр. Ботев" от
шест часа (е, нека да е и малко
по-късно), и нищо чудно да сме
ните биологичния си часовник

I

КАНАЛ 1, 17 февруари, 22.45 часа
Сега, когато отново на дневен ред се поставя въпросът за стра
тегията на българската енергетика, журналистката Румяна Лече
ва от Стара Загора припомня за нейните метастази...
Когато рибите изплуват, запалете свещ
Строителството на ТЕЦ в България е съпроводено с изграждане
то на сгуроотвали - черни езера, оградени с диги. Те заемат 25 хил.
дка. В тях са депонирани около 140 млн. тона пепелина, а за една
година всеки български гражданин получава от родната енергети
ка по. . . 1 тон пепел.
Последната голяма авария на територията на „Марица - Изток“
беше през пролетта на миналата година, когато при скъсване на
дига се изляха 540 000 куб. м отпадни води. Последиците бяха по
вече от печални. По бреговете на Марица се утаи огромно количе
ство пепел. На фона на лунния пейзаж като цяло тракийци полива
ха плодовете и зеленчуците си с непречистени води. Речният лан
дшафт бе нарушен окончателно. Гледката при вливането на р. Со
колица в язовир „Розов кладенец" и до днес стряска погледа. Река
Сазлийка криволичи из Горнотракийската низина, сякаш се стре
ми да избяга от огромното чудовище, наречено „Марица - Изток“.
Но, уви, и трите източномаришки централи изсипват отпадните си
води в нея. Нищо чудно, че често в Марица се забелязват рибешки
кореми. Това са жертвите на „светлината".
Старите проблеми на сгуроотвалите продължават да крещят и
до днес. Остава да се намери някой, за да ги чуе и да ги реши. Ава
риите не са нито една, нито две. Те са плод на безотговорност, тру
пана с години. Поречието на Сазлийка е характерно с наличието на
кални вулкани и това го пише във всеки учебник по геоморфоло
гия. А научни институти в българската енергетика дал Господ пардон, наспорило социалистическото ни развитие. Само че.. •
Все още никой не е дал решение за цялостното оползотворяване
на отпадъците.
В търсене на верния път вместо към гражданската отбрана при
критични ситуации защо не се обърнем към Международното бюро
по околна среда в Женева? Още през 1988 година нашата страна
получи предложение за 130 безотпадъчни технологии. А оттогава
измина толкова време...
Дали ще се научим да използваме рационално суровините, или
ще останем завинаги в ролята на вечния Диоген с фенера? Антиевсъс свещи₽в'ръка!Ка~ бЪЛГари сред облаЧи прах посрещат XXI век

Ръководител на екипа: Виктория ДАЛЧЕВА

Свири цигуларят

®ИКТ0Р Пикайзен

„Орфей", 15 февруари, 17.15
часа
На тази дата преди 60 години
в Киев се е родил един от прочу
тите майстори на съвременното
цигулково изкуство - Виктор
Пикаизен.
н
Музиковедът Израил Ямполски споделя за него: „Пикайзен
притежава сочен и многобагрен
звук. Великолепно владее
техника°ТТвНЪЧИ На л™а

Блестящ ученик: на Давид
Ойстрах, печели награди
,
на

МНОГО Гмеждународни конкурс"
(
- „Паганини“ в Генуа^ ’Жак Ти60 и „Маргарита Лонг" в Па
риж, „Кралица Елизабета“ 0
Брюксел, „Ян Кубелик“ в Пра*
га, „Чайковски“ в Москва.
Репертоарът на Виктор Пи
кайзен е универсален - Бах, Па
ганини, Хачатурян, Борис Чай
ковски и др. За реализирания
грамофонен запис „24 капри33
на Паганини" цигуларят полУ'
чава наградата на фирмата
„Шап дьо монд“ „Гран при“
Лилия НИКОЛОВА

—
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Още за „ТОП 10“
на концерт“. ..
И така! В неделя, 21.11.1993 г„ от
19.30 ч„ във II зала на НДК. заповя
дайте на .ХИТОВЕТЕ НА „ТОП 10"
за 1992 година!“ В предишния брой
на в. „Телевизия. Радио“ ви съобщих
имената на изпълнителите на десет
те песни, както и имената на певците
и групите, които щв продължат след
тях! За една седмица обаче се запи
саха за участие още 11 певци и групи!
Това са: ЕЛВИРА ГЕОРГИЕВА, КАТЯ
БЛИЗНАКОВА и ВАЛЕРИ ГРАДИ
НАРСКИ, АСЕН ДРАГНЕВ и ЧАВДАР
ПАНЕВ, дует „РИТОН", ДОНО ЦВЕТ
КОВ. ДОБРИН КИРОВ, ТЕОДОР
ГЕОРГИЕВ, групите
гр,„„,с : „СПРИНТ",
..хадес", .ДИСОНАНС", .КИОРА“!...

!
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впг
„ТУТАКСИ“

•ЛЛЖЕ“

,1. Милев. Ас. Димитров,
ВПГ„\А.1ЕС-

„ЕСЕН“

7

В. Николаев.
ВНГ„СПРИ1ГГ ‘

„УТРЕ“

3

П. Попов, Д. Вскилов.
ВИГ„АТ1АС“

2

3

К

10

12

10

НОВА

7

БРОЙ N1128 (от 7. Л. 1993 г.)
иппка. текст. ариж., юшлисяяс
име па песента

е

1

2

Другото е, че за приятелите на
„ТОП 10“ и българската поп-и рокмузика, които няма да могат да дойдат
в зала-й на НДК, БНР ще излъчи на
живо концерта! И още нещо, струва
ми се много, много важно: всички
участници ще пеят без хонорар! Мал
ко е да се каже, че им благодарим от
сърце... На 21 .II. от 19.30 ч. във II за
ла на НДК. Накрая - може би за пър
ви път в историята на българската
поп и рокмузика толкова много музи
канти и певци се събират заедно за
участие в един концерт! И то на
„ТОП 10“! И аз, както и вие в този мо
мент, си мисля само хубави неща!...
До концерта!...
Сергей ДЖОКАНОВ

V
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Б. Пстхов, М. Колев,
ВИГ.КЛАС“

Д. Гстов. И. Мсркпков,
МАРИЯКОСАРА

Ал. Кисрое. Ад. Петров,
.ТШИ ИВАНОВА

4

II О В А

ЛИГ_7И<<ШЛ»С~
Вд. Изтмое. Т. Авзгтмме,
ЕЛВИРА ГЕОРГИЕВА
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йп и мин плюс 2

\/па\1/да»«1Л ицтотони! Плт/птл
Уважаеми читатели! Докато
пишех кратката бележка, на коя
то се спира сега разсеяният ви
поглед, си мислех колко всъщ
ност е страховита силата на сме
ха и колко силен е страхът от не
го.
Помислете си колко нравстве
ни вълнения се изискват поняко
га от човека, за да овладее своя
та воля и да се извиси над страха
от признанието, че може да из
глежда смешен. Това се отнася
за отделната личност, това се от
нася и за обществото.
Има хора, чийто постоянен кошмар е именно този
- да не би някой да им се смее. Страхът да не из
глеждат смешни ги преследва дори тогава, когато
се запознаят с мнението на поне десетина гениални
мъже на човешката история: „Никога да не взимаме
Себе си много насериозно."
И оттук идва и стремежът да се задуши смехът.
А трябва просто да приемем, че винаги е възмож
но ние, нашите постъпки, нашите подбуди да са
смешни за някого. Да са смешни на някого край нас
или на съседа ни през граница. И тук веднага тряб
ва да кажа: слава на всички богове, че има и раз
лични погледи към шегата и смеха, и едно нещо,
което изглежда по един начин, гледано от „Раков
ски“ 134, може да изглежда иначе, когато се гледа
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1—1

п

пл

.

.. —

от „Позитано“ 20, и съвсем по
друг начин, гледано от парламен
та.
В противен случай да искаме
единна оценка за нещата, ще ре
че да отречем всемирния ред,
който учи, че когато някъде е зи
ма, другаде е лято и т.н.
Уважаеми читатели, от смеш
ното до великото има само една
крачка. И вие ще я направите,
ако се потрудите и се озовете на
вълните на редакция „Хумор, са
тира и забава“ на Националното

<<"4
&

радио"'
По-точно казано, от великото до смешното има
седем крачки и те са седемте дни на вашата седми
ца. Първи ден и в 13-ия му час - едно горчиво разо
чарование: „Шегата настрана". „Чисто и просто" тези три думи можете да чуете два пъти през сед
мицата - един път във вторник и още един път в чет
въртък. И ето че дошъл петъкът. „Хумор по избор“
е единственият ваш избор през този ден. Какво ще
чуете в събота? В 12.00 часа „Реклами и реклама
ции“, а в 13.00 „Оказион ХСЗ", които са две взаи
мно допълващи се предавания. Неделната ни прог
рама е по-разнообразна. Трите кита, върху които се
крепи тя, са: „Час на слушателя“, „Десет пъти за
що“ и, разбира се, „Преди полунощ“.
Данаил КОНСТАНТИНОВ

„ТАЙНСТВЕНА ВСЕЛЕНА“

„ТИЧАЙ. ПЕТРЕ“

„ЩЕ СЕ НАМЕРИМ“

„ДЕЛНИК“

„ОБИЧНА СЪН“

Нови предложения (от 8.11.1993)
1) „ГАРАЖЕН БЛУС" - муз., аранж. и изп. ВАЛДИ ТОТЕВ, токст
Ал. Петров.
2) „ОБИЧАМ ТЕ" - муз и изп ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ, текст Р. Монева и Т. Георгиев, аранж. Ал. Савеливв
3) „МАСКАРАД" - муз., аранж. и изп. СТЕНЛИ, текст Н. Симеоно
ва
4) „ПОНЯКОГА" - муз. и аранж. Ал. Кипров, токст Ал. Петров,
изп. РОСИ РОС.
5) „ПОЧТИОТГОВОР"-муз , аранж иизп. ВИГ „АКЦЕНТ", токст
Ев. Евтимов.

Другата музика на САЩ

Радиоуниверситетът продължава с правни и ико
номически курсове с подчертана практическа насо
ченост. Всеки отделен курс може да бъде избран са
мостоятелно, защото дава конкретни знания и съот
ветна диплома.
Големият брой на радиостудентите от цялата
страна и подчертаният интерес на голяма част от
тях да продължат образованието си по специа
лност „Бизнесмениджмънт“ доведоха до създа
ване на комбинирана програма от правни и иконо
мически дисциплини. За нейното успешно реали
зиране по утвърдената вече технология на Радиоуниверситета се разширява договорното съ
трудничество между Нов български университет
и Програма „Знание“ на Бъл
гарското национално радио.
Целта е да се излъчват по 4-5
нови и 2-3 стари, т.е. повторени
курса в рамките на един семес
тър. Форматът „курс“ в Радиоуниверситета включва 20 радиолокции, около 100 страници до
пълнителни печатни материали
и носи 2 или 3 кредита. Някои от

курсовото имат двоен обем (40
лекции) и най-чосто носят двой
но повече кредити за съответ
„Хр. Ботев", 15 февруари, 18.35 часа
ната дисциплина. Според стан
органите и клавирните творби, ду
дартите
на НБУ за дистанцион
Навярно любителите на музика
ховито състави. Ще узнаете кои
но обучение по технологията на
та се досещат, чо това е заглавие
градове
са
се
утвърдили
като
му

то на поредицата предавания,
Радиоуниверситета се пред
зикални центрове на изпълнител
които започнахме миналия месец.
виждат две дипломи - за първо
С водещата Здравка Андреева
ското и просветителското дело.
и за второ квалификационно
този път що надникнем в музиката
равнище. За първо и за второ
Редакция
от миналото столетие на Новия
квалификационно равнище се
„ХУДОЖЕСТВЕНА МУЗИКА“
свят - театъра на менестралите,
явяват задължителни следни
те курсове:
Фирмено управление, I и II
част - общо 4 кредита; Въведе
ние в икономиката, I и II
част - общо 4 кредита; Основи
на счетоводството - 3 кредита;
Финанси на фирмата - 2 креди
та; Бизнесстатистика - 3 креди
та; Маркетинг-4 кредита; Тър
изпълнител
говско право, I и II част - общо 4
| кредита; Бизнессреда - 2 кре! дига.
1
Кредитите, които се набират
на първо квалификационно
равнище, са общо 30 (26 от кур
сове и 4 от дипломна работа).
Второ квалификационно равни
ще се образува от следните из
бираеми курсове:
<те не адрес София, буп „Драган Цанков"
Въведение в общата теория
я „Забавнамузика", за „ХИТМИЦУС ЕДНО“
на правото; Облигационно пра
во; Административно право и
административен процес; Фи
нансово право; Трудово право и
до 12.00 ч по програма „ХОРИЗОНТ".

КЛАСАЦИЯ
Г МИНУС ЕДНО"
■

родцо|

„ПОЛЕТНАДСЕБЕСИ“

Р. Кзфило&з. ,1. йсеои,
Л .Триьсов, РОСИЦА КИРИЛОВА „ЖИВЕЙ ЗА МИГА“

........................................................

3

Екран, ефир
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социално осигуряване; Външноикономическа
дейност; Банкови финансови системи; Теория на
вземане на решения; Предприемачество и управ
ление на малкия бизнес; Управление на човешки
ресурси; Бизнескомуникация.
Допълнителни кредити ще носят и курсовете
по бизнес английски и немски език, включени в
програмата по бизнесмениджмънт.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РАДИОУНИВЕРСИТЕТ

ТАЛОН

ЗАПИСВАНЕ

ЗА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 1992/93г.

Име. презиме, фамилии

град

Адрес М жореспоидеициж: пощ йод (задължително)

жвзртал

улица, иомер

апартамент

Образование

етаж

ЕГН

Иждекс иа
курс

Име ма курс

Обем

Такса
за курс

Такса за
изпит

напечатани

ВНО104

Въведение в икономиката I част

нормален

420

50

60

ВКШ05

Въведение в обща теории на правото

нормален

420

50

безплатно
120

ВКШ07

Маркетинг

двоен

750

50

ВКО103

Основи па счетоводството

нормален

420

50

60

ВК1Л09

Бизнес статистика

нормален

420

50

60

ВКС112

Въведение в икономиката II част

нормален

420

50

60

ВКС210

Въипиоигоиомическа дейност

двоен

750

50

120

Оградете локали» цеятър, в който желаете да посещавате консултации и да се явявате иа изпити:

София,

Пловдив,

Варна,

Велико Търново

(НАМАЛЕНИЕ: При записване на два курса (или двоен курс) цената с 750 лв., при три курса 11050 лв., при четири - 1350 лв., при пет - 1650 лв., шест 1900 лв., седем - 2100 лв., осем • 2250 лв.,
[девет
(всички курсове) ■ 2400 лв. Ако в тази комбинации е включен курс с двоен обем като
ГМаркетинг", той сс счита за два курса. Цената иа отпечатаните лекции и таксата за изпит кс се

.
I
I
I

включват в намаленията.

[Попълнете талоиа с четливи букви и подчертайте избраните курсове и допълнителните такси, които I
[заплащате - за изпит и отпечатани радиолекции. Общата сума можете да преведете по балк. I
(сметка N0 900 185 735 001 - 7, Стопанска банка, София. Талоните и документите за превода I
•изпращайте на адрес*. 1000 София, пощ. кутия 669, за Радиоупнверситста.
^Записванията ще се извършват до края на март. За повече информация - тел. (02) 51 01 85.

I
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1ГДД-ИВ1

Понеделник 15. II

Вторник 16. II

Сряда 17. II

Четвъртък 18. II

Петък 19. II

Събота 20. II

Неделя 21. II

7.00 Сутрешен магазин
на 2ОР с новините
Л«ес“ на всеки 30
мин. и спорт, иконо
мика, здраве, ин
тервю на деня
10.00 Картина на съвре
мието
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин на
20Ес Днес’
14.45 .Евро“ - Европей
ски магазин
15.15 Летни
клавирни
празници Мюнхен
1989“
16.20 Лжаз триптихон’музика от Онегер и
Гершуин
17.00 Ленард Бърнстейн
дирижира
Сиболиус
18.00 «Миникартина на
съвремието* - но
вини за деца
18.10 .Пчеличката Мая*
анимационен
филм, 94 епизод
18.35 .Диагноза от раз
стояние* - 32 епи
зод от 39-ссрийммя
телевизионен
филм .Адвокатът*
19 00 .Картини от Авс
трия” - бит, приро
да и култура
20.00 Днес
20.20 Студио Зза!: актуа
лно интервю на жи
во
20.30 .Гимнастика за мо
зъка с иоеиии” важни и куриозни
неща от цял свят
21.00 .Годежът из монсекьор Хир’ - френ
ски игрален филм
(1968 г.)
22.15 По следхте на дегектмвите: .Кой сс
сграхуьз ст коинкзря Мсгре 7" не Мария Книги
22 45 Кугг/рси журнал
2251 Спортни
23 00 Картина ма съвре
мието
23.25 .Спомняте
ги
си .
- филм за
известния саъфик
Хелмут Кмлпмгер
0.10 „Джо ли джоукър* магазин
0.55 .Програма за теле
визията” - магазин
за политика, съби
тия и личности (пов
торение на пре
даваното от пред
ния ден)
1.45 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия. 10 за 10
2.10 Най-интересните
новини на Зза!

7.00 Сутрешен мага
зин на 20Е с нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт, икономика,
здраве, интервю
на деня
10.00 Картина на съвре
мието
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
на 20Е с .Днес“
14.45 .Гимнастика за
мозъка с новини“
- важни и курио
зни неща от цял
свят (повторение
на предаването
от предния ден)
15.15 „Хитпарад“
представен от Дитер Томас Хек
15.55 „ДискоТЗ*
16.45 .На концерт’ част от концерта
на Заксон в До
ртмунд
(ФРГ)
през 1982 г.
17.15 .Мона Лиза* - 24
часа от живота на
една жена
18.00 .Миникартина на
съвремието’ - но
вини за деца
18.10 .Зигзаг’ - мла
дежко продава
но. Темата за де
ня: .Насилието в
класната стая’
19.00 Картини от Гер
мания
20.00 Днес
20.20 Студио 3$а1: ак
туално интервю
нз живо
20.30 Дз пътуваме' туристически ма
газин
21.00 „Съгъртта на Бе
ла’ - филм по роиана на Жорж Сии< йон
22.30 .Кръстопът'- не
мски
рисуван
филм (1991 г.)
22-45 Културен журнал
22.51 Спортни новини
23.90 Картина иа съвре
мието
23.25 Картина ка съвре
мието ба саро
23- 30 Клуб 2; Информациоиеи магазин
на Шгмхйцврскато
телевизия: 10 за
10; Най-интереснита новини ма
3м1

7.00 Сутрешен магазин
на 2ВЕ с новините
„Днес' на всеки 30
мин. и спорт, ико
номика, здраве,
интервю на деня
10.00 Картина на съвре
мието
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин на
2ВР с .Днес“
14.45 „Да пътуваме“ туристически ма
газин (повторение
от предния ден)
15.15 „Когато музата за
свири’ - среща с
впита на фолклор
ната
музикална
сцена
16.00 „Кралският
Ба
варски съд“ - тв
новела
16.25 .Гала за грг
юда и
селото’ - за(
1бавна
програма във фол
клорен дух
17.25 „1лУ|1оУПа-за ви
ното и културата“
- поредица от 18
части за винарски
те области в Авс
трия, Германия и
Швейцария,
VI
епизод
18.00 „Миникартина на
съвремието“ - но
вини за деца
18.10 .Емил от Льонеборя’ - 13-ссриен
филм по разкази
те на Астрид Л индгрон, IV опизод
18.35 .Адвокатът' - 39сериен филм, 33
епизод
19.00 Картини от Швей
цария
20.00 Днес
20.20 Студио Зза1: ак
туално интервю на
живо
20.30 „По въпросапо

7.00 Сутрешен мага
зин на 2ВРс нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт, икономика,
здраве, интервю
на деня
10.00 Картина на съвре
мието
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
на 2ОР с „Днес"
14.45 „По въпроса“ политически ма
газин
(повторе
ние от предния
Дон)
15.15 „Джаз" - XII джа
зови празници в
Ловоркузон
16.10 Джаз в театъра запис на джазов
концерт от 1989 г.
16.50 „Лирика за всич
ки" (поаторонио
на продаваното
от 14.02.1993 г.)
17.00 „Когато загубим
чистотата на во
дата“ - повторе
ние на предавано
то от 14.02.1993 Г.
18.00 „Миникартина на
съвремието“-но
вини за доца
18.10 За животните: „С
камера сред ди
вата природата“
- VII епизод
18.35 Операция .Окто
под' - приклю
ченска игра
19.00 Времо за спорт
20.00 Днес
20.20 Студио Ззд1: ак
туално интервю
на живо
20.30 .Фронтално'
критика на съвре
мието, директно
от Дюселдорф
“
■*
Птппипт“ —
21.00
„Старият
- кпикри
минална сория
22.00 .Срещи“ - Ралф
Джордано разго
варя с Паул Буркхалтер
22.45 .Днес - журнал“
23.15 Културен журнал
23.20 „Време за спорт*
- новини
23.30 .Ирландско ин
термецо“ - фронско-италианскоирландски игра
лен филм от 1977

7.00 Сутрешен магазин
на 2ОЕ с новините
„Днес* на всеки 30
мин. и спорт, иконо
мика, здраве, ин
тервю на деня
10.00 Картина на съвре
мието
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин на
20Е с .Днес*
14.45 Фронтално: крити
ка на съвремието
от
(повторение
предния ден)
15.15 .Музиката не приз
нава граници* - ме
лодии, танци и рит
ми от 10 страни
16.45 .Истинските хито
ве* - немски шлаге
ри
17.15 .По червено-бялочервени следи* предаване за авс
трийците в Австра
лия, III епизод
18.00 Миникартина на съ
времието - новини
за деца
18.10 .Пчеличката Мая*
анимационен
филм, 95 епизод
18.35 .Операция за раз
красяване* ~ епи
зод от 39-серийния
филм .Адвокатът*
19.00 .ЗзаЬборса* - лих
ви, числа, цикли
19.25 .Съвети и тенден
ции*
20.00 Днес
20.20 Студио Зза!: - ак
туално интервю на
живо
20.30 .Чужбина* - корес
пондентите на 20Е
от целия свят съоб
щават
21.00 .Регина на стъпала
та' - 10-сериен иг
рален филм, VII
епизод
21.50 .В света на живот
ните*
22.05 .Бавна смърт за но
сорозите от Сумат
ра“ - документален
филм
22.50 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
23.15 Културен журнал
23.20 .Време за спорт' новини
23.30 .Поглед отстрани'
- култура и култ на
съвместния живот
23.55 .Аз съм Ванда' немски документа
лен филм от 1991 г.
0.55 .Разкажи ми исто
рията си’ - немски
док. филм от 1991 г.
1.45 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
2.10 ЗзаЬборса (повто
рение на продава
нето от 19.00 часа)
2.40 Най-интересните
новини на 38АТ

10.00 Картина на съ
времието
14.00 Картина на съ
времието
14.10 „Чужбина" кореспонден
тите на 20Р от
целия свят съ
общават (пов
торение
от
предния ден)
14.40 „Съвети и тен
денции“ (пов
торение
от
предния ден)
15.10 „Лъвски зъб“сериен филм
за деца
15.40 „Придворен
театър“ - 13сериен филм,
XI епизод
16.05 „Нещо за попъ
хапване
тьом“ - кули
нарни рецепти
от Австрия
16.30 Концерт по же
лание
18.15 „Предизвика
телството да
си свободен" американски
игрален филм
от 1974 г.
19.50 Нови филми
20.00 Днес
20.20 Студио Зза1: актуално ин
тервю на живо
20.30 „Хедда
Габлер“ - пиеса
от Хенрик Ибсен
22.30 „Парола кино"
23.15 „По следите на
Лео Яначек“ класическа
музика
0.00 „Италианска
песнопойка" запис от 1989

10.00 Картина на съ
времието
14.00 Картина на съ
времието
14.10 Седмичен
преглед
14.45 „Преди 25 го
дини“ - нови
ните на 8А6
14.55 „Литературен
клуб“
16.10 „Аптекарят“ драма в 3 дей
ствия от Карло
Голдони
17.30 „Ястия с исто
рия“ - I част:
„Кралско яде
не"
18.00 „Природа и ме
дицина" - 11сериен доку
ментален
филм, VII епи
зод
18.30 „Здравей,
Ролф.. .“-съ
вети към прия
телите на жи
вотните
19.00 Дневник
19.15 Обзор: полити
ка и икономи
ка от швейцар
ска
гледна
точка
20.00 Днес
20.10 „Маса за пос
тоянни клиен
тки“ - разго
вор в ефир по
актуални теми
21.15 „Позивът“-тв

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове
с
Кристюно Бакер
14.00 Видеоклипове със
Симоне
16.00 Соул по МТУ - смес
от соул и рего
17.00 Най-големите кито
во на МТУ
18.00 .Музикален репор
таж' - информация
18.15 ,С МТУ на кино“ реклами на филми
18.30 МТУ новини
18.45 ЗОТ 1
19.00 „Английска хитлиста“ - шоу
21.00 .Рокомснталистнка“ - интервюта,
клипове, видео
22.00 МТУ буквар
23.00 Най-големите хито
ве на МТУ
23.00 Музикален репор
таж
0.15 С МТУ на кино реклами на филии
0.39 МТУ новини
0 45 3 от 1
1.00 Рокблок на МТУ
с
3 00 Видеоклипове
Кристиане Бакер
4.00 .Ио!“ МТУ рап шоу от Ню Йорк
4.30 Ноорю видео

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоно
17.00 Най-големите хи
тове нз МТУ
18.00 .Музикален ре
портаж' - инфор
мация
18.15 .С МТУ на кино реклами нз фил
ми
18.30 МТУ новини
18.45 ЗОТ 1
19.00 МТУ спорт с Дан
Кортезе
19.30 МТУ буквар
21.00 Предаване по же
лание на зрители
те
21.30 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
0.00 Музикален репор
таж
0.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 „Английска хитписта“ - шоу
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 .Йо!“ МТУ рап шоу от Ню Йорк
5.00 Нощно видео

литически
зин

мага

21.00 „Павлакови“ - 12серксн тв филм, VI
епизод
21.45 Културен журнал
21.50 .Танц по телефо
на' - филм от по
редицата на ХОР
.История на моята
картина’
22.00 .Спорт екстра’ мач от европей
ското клубно пър
венство по баскет
бол
23.25 „Данъчната
ИНспокторка'
японски играла,
>алон
филм от 1087 г.
1.25 Информационен
магазин на Швей
царска! а телеви
зия: 10 за 10
1.50 Най-интороснито
новини на 35а1

1.25 Информационен
магазин на Швей
царската толооизия: 10 за 10
1.50 Нцй-интороснито
новини на Зза(

!]
8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове със
Симоне
моден
16.30 .Пулсмагазин
17.00 Най-големите хи
тове на МТУ
18.03 .Музикален
ре
портаж“ - инфор
мация
18.15 С МТУ на кино реклами на филии
18.30 МТУ ноаини
18.45 3 от 1
19.00 Документален
филм
19.30 МТУ буквар
21.00 Предаване по же
лание на зрители
те
21.30 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
0.00 Музикален репор
таж
0.15 С МТУ на кино реклами на филми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 „Постмодерно“ бийт шоу
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 „Ио!“ МТУ рап шоу от Ню Йорк
4.30 Нощно видео

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите хи
тове на МТУ
18.00 „Музикален ре
портаж' - инфор
мация
18.15 „С МТУ на кино'реклами на фил
ми
18.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 Танц със Симоне
19.30 МТУ буквар
21.00 Предаване по же
лание на зрители
те
21.30 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
0.00 Музикален репор
таж
0.15 С МТУ на кино' реклами на фил
ми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 Видео
4.00 „ЙоГ - пряко от
Ню Йорк
5.00 Нощно видео

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове
(с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове със
Симоне
17.00 Най-големите хито
ве на МТУ
18.00 .Музикален репор
таж“ - информация
18.15 ,С МТУ на кино' реклами на филми
18.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 .Йо!“ МТУ рап-шоу
от Ню Йорк
19.30 МТУ буквар
21.00 Предаване по же
лание на зрителите
21Л0 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хито
ве на МТУ
0.00 Музикален репор
таж
0.15 С МТУ на кино реклами на филми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 Видео
2.00 .Пулс"- моден ма
газин
2.30 Видеоклипове
с
Кристиане Бакер
4.00 „Ио!“-пряко от Ню
Йорк
5.00 Нощно видео

1.15 Актуално
спортно
стуДио
2.35 Най-интерес 
ните новини на
Зза1

театър

22.30 „Национализ
мът:
новата
опасност
за
световния
мир?" - фило
софски спор с
Виторио Хьосле
0.00 „Комисарят" криминален
сериал
1.00 „Лирика
за
всеки" - пър
вата литера
турна история
на лириката по
телевизията
1.10 Анди Шерер, II
част (от поре
дицата на 8АС
„Джаз“)

Спортна неде
ля
2.00 Най-интерес
ните новини на
Зза1
1.55

9.00 Сутрешен ма
газин
12.00 „Големият ек
ран“ - развле
кателен мага
зин
12.30 Топ 20 на САЩ

14.30 „ХРО“ - ви
деоклипове,
нови плочи
15.00 „Пулс“ - нови
модни тенден
ции от елитни
дизайнери
15.30 Видео
17.30 „Йо!“ - МТУ
рап-шоу от Ню
Йорк
18.30 Повторение на
документал
ния филм
19.30 Големият (екран
20.00 Европейска
видеокласация
22.00 Събота вечер
на живо
22.30 МТУ спорт
23.00 Соул по МТУ
0.00 „Зона за пар
ти“-музика от
цял свят
2.00 Видео
4.00 Нощно видео

9.00 Сутрешен ма
газин

12.30 Европейска
класация Топ
20
14.30 „ХРО" - ви
деоклипове,
нови плочи
15.00 Големият ек
ран - развле
кателен мага
зин
15.30 Видео
20.00 Топ 20 на САЩ
22.00 „120 минути" развлекате
лен магазин
0.00 „ХРО“ - ви
деоклипове,
нови плочи
0.30 „Фойерверки“
- рок, репорта
жи, гости
3.00 Видео
4.00 Нощно видеонови клипове

Кино, кино, кино

Вц1>

(&ЬдуЗ;

седмицата

Документално кино

Н@яш акули

На изток
от рая

Канал 1,17 февруари, 23.15 часа

М°ТазиНфразаИнякак си дълбоко се вряза в съзнанието ми. Рсших чо ако
продължа да снимам „акули“ и те са от нежния пол, едно заглавие като
Нежни акули" не само че би провокирало зрителя, но и много точно би
паснало. Защото немалко жени „насвиха" мъжете в иначе смятания от мнозина за чисто мъжка работа бизнес въобще. Оставаше само да ги намеря
акулите“ Помогна ми случайността или по-точно закономерността. На
един коктейл във Варна открих моите бъдещи героини. Те веднага „захапа
ха" идеята и в едно великолепно късно варненско лято започнахме сним
ките Всички те - млади и изискани дами - се стремяха към лукса. Така
покрай тях и аз, и екипът „видяхме“ свят - доскоро забравени за простос
мъртни резиденции и плажове. Всички те, свежи и очарователни, не пиеха
нищо друго освен уиски. И така „потече" Джони Уокъровата река. Когато се
прибрахме в София, хората от екипа ми казаха, че в последните 10 години
не са имали такава командировка. И ако сме успели, не е маловажен този
факт. Пиша всичко това не за да възмутя пуританите и да си изградя имид
жа на много хай-„творци", а да подскажа малка част от онези черти на ге
роините ми, които ги правят опасни за мъжете. Поне от Варненския регион.
Защото Катя Еремян- лрезидентката на фирма „Сандра", върти оборот за
милиони (с веригата от бутици в града и в околните луксозни курорти). Ма
рия Иванова вече си е спечелила име като президент на фирма „Велмар“ търговско посредничество на едро, туризъм и образователна дейност.
Мадлен Христова е съдържателка на кафене „Сплендид" - едно заведе
ние, обзаведено с много вкус и фантазия, изискано и привлекателно. И модистката Таня Узунова, която вае коприни и облича дамите на Варна в тях.
Всички те умееха да се забавляват не по-зле от мъжете, просто защото си
вършеха работата преди това по-добре от мнозина мъже. Може би права
ще излезе Ани Велкова, която обича да казва, че в бизнеса тепърва главна
роля ще играе жената. Отнесено към България, какво по-добро от това...
Дени ЖЕЛЯЗОВ

Тв филм от САЩ
КАНАЛ 1
четвъртък - събота
Филмът „На изток от рая"
е екранизация по едноимен
ния роман на Джон Стайнбек
- не само най-обемистия. но
може би и най-хубавия в
творчеството му.
Действието се развива в
един дълъг период от време
- от средата на миналия век
до Първата световна война.
Автобиографичната страна
на романа остава на втори
план, наблегнато е повече
на философските прозре
ния на писателя, в основата
на които е библейската ле
генда за Каин и Авел. Оттам
и темата за двете начала в
живота - доброто и лошото,
които са в непрекъснат кон
фликт помежду си и в също
то време са неразривно
свързани едно с друго.
Филмът може да се иарс-

загубеният рай?

ЧР И мгмеина сага, и ФилохихЦигжж .-хми- :
сдоията

на сг гис йство Траске част от
историята на страната - ка
то него са хиляди американски семейства Наред с фи
лософските размисли за
предопределеносттаисилата на съдбата, за греха и из
куплението, за вината и
прошката са поставени съ
всем общо и човешки проб
леми, свързани с отноше
нията между хората, като на
преден план са семейните
отношения
Героите вън
филма са хора от плът и
кръв, носители на добри и
лоши качества, някои мно
го добри, други - съвсем ло
ши, но въпреки това - истин
ски 1в въплътяват идеята
на Стайнбек че всички ниецелият човешки род, промз
лизаме
от
братоубивца
Каин. прокуден от Бог на из
ток от рая. и притежаваме
неговите качества, които са
не само лоши, защото в про
тивен случай Бог не би го
спасил.
Създателите на филма са
останали верни на литературния
първоизточник,
стриктно са се придържали
към фабулата на романа, изпълнителите на ролите са
подбрани прецизно и много
сполучливо. Много добро
попадение е изборът на
Джейн Сиймор за ролята на
Кати - Кейт. Това е един от
най-противоречивите обра
зи. който тя майсторски из
гражда
Може би задълго ще оста
нат в съзнанието на зрите
лите героите, пресъздадени
от Тимоти Ботъмс - Адам
Траск. Брус Бокслийтнър Чарлс Траск, Сам Ботъмс Кейл и др.
Режисьор - Харви Харт.

15-21 фувруари 1993 г.

Ефир 2, 21 февруари, 17.10 часа

I
|
'

Решена да

Филм за дукесата на Йорк Сара Фъргюсън, която със своя свободолюбив
дух, силен характер и независимост трудно успява да се вмести в строгите
рамки на кралския живот. Влизайки в британската кралска фамилия, тя
остава вярна на себе си и запавва дори прякора си ФЪРГИ. „Аз нямам наме
рение да се променям, а и защо трябва?" - казва Сара.
Дукесата на Йорк се присъединява към кралското семейство, когато е
напълно зряла. Предишният й опит в обществените отношения в началото
се оказва полезен, но по-късно й създава проблеми. Изкуствените ограни
чения и стриктното разпределение на времето за обществени задължения
са в противоречие със спонтанния й нрав и склонността й към въодушевле
ние и смях.
Фърги е „полъх свеж въздух в кралската фамилия“, но само закратко. Тя
дава вид на „идеалния суров материал" за принцеса-съпруга, но влиза в
конфликт с медиите и кралската система.
Това не е филм, който задоволява едно просто любопитство, като надни
ча зад стените на двореца. Става въпрос за свободата на личността Може
ли човек със свободен дух и изразена индивидуалност да бъде ограничен,
пък било то и от кралската институция?
Майя ДЕЛЕВА

„АТЛАС“

Древните кугвтгурв/1
Италиански сериен филм
ЕФИР 2, понеделник-петък 22.30 часа

Лаура. вдовица с десетгодишен син, получава снимка,
: на която е съпругът й Ролан сред група хора. На гърба на
|! снимката е написано „Официално инцидент, всъщност |I убийство.“
|
За Лаура всяко лице от тази снимка е подозрително.
I
С помощта на приятел - Марк, агент на френските тай
ни служби, Лаура използва своята журналистическа раI бота за добро прикритие в търсенето на истината.
Тя ще научи едно в Бразилия, друго в Барселона; в Ли
сабон ще успее да прекъсне „връзката“ с Африка и ще
! научи как забраненият продукт, заради който е бил убит
I съпругът й, е достигал до фабриката. В Рим ще открие
„мозъка“, стоящ зад цялата операция. . .
В края на четирите епизода тя ще е събрала достатъч
но доказателства, за да предизвика конференция в Па
риж, където ще се установи световен мораториум върху
отровните химически вещества.
Режисьори на филма са Жано Шурак и Виторио Синдони, а в главните роли ще видим известните Мирей Дарк,
Жан Сорел, Шарл Азнавур, Джулиано Джема, РемоДжироне и др.
Екатерина ГРУПЧЕВА
Лидия ДИМОВА

(Перу)
КАНАЛ 1, 21 февруари, 15.00 часа

.ц..,

кръв и други. А трапанациите намъп
ение> преливане на
дължавали живота на мнозина оттгЛ
°Т П"°в ПаРакас "Р0“
ще имате възможността, да хпЛ,
аШНИТежитеви. Отново
рисунки на платото Наска М»„„„Це-П°ГЛед ВЪРХУ огромните
от живота си, за да се опита л Раихе посвещава 40 години
представляват те.
д отговори на въпроса какво
Така древните цивилизации оевни„
тавяики ни с чувството за загап!
ПаЗЯТ св°ито тайни, оснякога ще успеем да разчетем д™„°„"°°лание' което едва ли

Ани РАДЕВА

I

I

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА Т]
орник 16.11

Сряда 17.11

3
17.30 По света и у нас
17.35 Детски свят: „Тялото разказва" (V епизод), „Трима
та мускетари“ (XI епизод)
и „Плодчетата“ (IX епи
зод) - анимационни филми
18.20 „Книга на книгите“ - ани
мационен филм по Библия
та (40-и епизод)
18.45 „Пътеводна светлина“ сериен тв филм (28-и епиЗОД)
19.30 Тв справочник
19.50 Лека нощ. деца!: „Були“ анимационен филм (IX спизод)
20.00 По света и у нас
Конфликти
21.00 „Спирката“ - тв драма от
Михаил Величков, режи
сьор Магда Каменова, в ро
лите: Георги Калоянчев,
Иванка Димитрова. Ема
нуела Шкодрсва и др.
22.25 „Още“ - публицистично
предаване
23.25 .Куба"-забавно-музикал
но предаване
23.50 По света и у нас
24.00 Край на грограмата

17.55 Днес” с Албена Димитро
ва“
10 00 «Доилно сея! светува“ хха с«?мемма са
ГВ. ГУП епизод
15-.45 Очевидци
1ЙЛ5
_
) Ц^ОКТОр Крпиб“ - френски
фГоф
‘ ’
приключенски филм в 1_2
сфижг—режисьор
Жан Пйер Декур, в главната ро
ля Луи Всл, I епизод, с
надписи
централна ин
19.30 „Днес“
формационна емисия с Ми
лен Минчев
20.00 Двойна игра" - шести епи
зод от германския сериал
„Джоли Джокер*

20.55 Трето полувреме
21.55 Т а справочник 2
22.00 .Днес + “ с Таня Сотирова
,Г?

'<)

!
И.

■

.'.1

-II
'И

8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10^10 Курс по немски език (XVII
урок)
10.35 Детски свят: „Призракът на
Фафнър хол“ - тв филм (IX
епизод) и „Училище за звез
ди"
11.50 По света и у нас
17.30 По света и у нас
17.35 Детски свят: „Тялото раз
казва" (VI епизод), „Чудната
ябълка"
анимационен
филм и „Мегазебри" - тв
филм (I епизод)
18.20 „Книга на книгите" - анима
ционен филм по Библията
(41-и епизод)
18.45 „Пътеводна светлина" - се
риен тв филм (29-и епизод)
19.30 Тв справочник
19.50 Лека нощ. деца!: „Були" анимационен филм (X епизод)
20.00 По света и у нас
Отзвук
21.01 „Туин Пийкс“ - 31-сериен тв
филм (САЩ), XXXI епизод
21.50 Футболшоу
22.50 „Холивуд си спомня“ - доку_ ментален филм (XII епизод)
Твооби от Фпилепик Шопен в
изпълнение на холандския
пианист Маотейн Ван ден
Хук__
23.55 По света и у нас
0.05 Край на програмата

Димит|
17.55 „Днес
.Днес“ с Албена Димитрова
18.00 , Докатосвят светува“ -аме
риканска
семейна
сага,
XXXII епизод
18.45 Очевидци
„Пиф и Еркюл“ - анимацио—*~^нен
лнен филм
б19,05
Принцът и русалката“ и.9.05х,
>..Приниът
френски
анимационен
филм, XIII епизод
19.30 .Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
20.00 .Дързост и красота“ - се" риен тв филм (САЩ), XXIX
епизод
20.25 „Открита линия" на журналистната Лили Маринкова
0) ..Жипит -сулер^порт“ - най‘
итраи1ивно1<1 от ешповния

спор»

(

I

Ч ■

>1

филм п четири серии с Ми
ро и Длрк, Джулиано Дже
ма, Шарл А^навур, 1‘смо
Джиронб."“Жен Сорол Ре
жисьор Жано Шурак, I епи
зод
24.00 „Днес“ с Мариета Фидосиева и Райко Попов
0.05 до 1.30 Очевидци с Ве
личко Конакчиев

21.30
21.55
22.00
22.30

Изкуство в действие
Тв справочник 2
„Днес + " с Тиня Сотирова
„Рошана да отмъсти“ ита
лиански криминален филм с
Мирси Дарк. Шарл Азнаоур и
Жан Сорел, режисьор Жано
Шурак, II епизод
24.00 „Днес" с Мариета Фидосиева и Райко Попов
0.05 до 1.30 Очевидци с Лили
Маринкова

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕТО
Канал 1, 20 февруари, 11.30 часа
Обединението на Европа е дълъг и сложен процес. След премахването
на границите в единния пазар всеки европеец ще може да се ползва от но
вите свободи и възможности. Тоза важи в особена степен за 120-те милио
на младежи, които живеят в общността Те ще бъдат първите истински ев
ропейци които ще живеят, ще учат и ще работят във всяка от 12-те страни.
Но. разбира се, това няма да стане от само себе си. Сложният процес на
европейското обединение не би могъл да се осъществи, без предварително
да бъде поставена солидна база за неговото развитие. Именно такава база
е европейското образование. Европейската общност е въвела цикъл от
дограми за обучение с цел да се подпомогнат младежите в процеса на ус
вояване на нови начини на работа, различни култури и езици. Тези програ
ми стимулират и разбирателството между студенти, преподаватели и пра
вителства Те сочат нов път към нова Европа - на изток и на запад.
Програмата „Еврожурнал" на 20 февруари ще бъде посветена именно на
тази тема - Европейската общност и образованието. Кои са програмите за
обучение и какво е мястото на България в процеса на междууниверситетско сътрудничество, ще научите от предаването
Недялка АРНАУДОВА

8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10.10 Детски свят: „Призракът на
Фафнър хол" (X епизод) и
„Мегазебри“ (I епизод) - тв
филми
1.01 „Туин Пийкс“ - тв филм
(САЩ), XXXI епизод
11.50 По света и у нас
17.30 По света и у нас
17.35 Детски свят: „Ненскамко“ анимационен филм и „Мега
зебри" - тв филм (II епизод)
18.20 „Книга на книгите" - анима
ционен филм по Библията
(42-и епизод)
18.45 „Пътеводна светлина“ - се
риен тв филм (30-и епизод)
19.30 Тв справочник
19.50 Лека нощ, деца!: „Роберт и
Зулайда" - анимационен
филм (I епизод)
20.00 По света и у нас
Отзвук
<2К0~Р „К______
ръговрат
“ “ игрален
филм, България, режисьор
Дочо Боджаков, в ролите:
Любомир Чаталов, Коста Цо
нев и др.
22.15 Оперен магазин
22.45 „Екокамера“ - тв журнал
23.15 „Нежни акули“ - документа
лен филм
23.45 По света и у нас
23.55 Край на програмата

17.55 „Днес“ с Албена Димитрова“
18.00 „Докато свят светува“-аме
риканска
семейна
сага,
XXXIII епизод
18.45 Новини за хора с увреден
слух
18.55 „Доктор Кариб“ - френски
приключенски филм, II епи
зод, с надписи
19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
СгоГОО^ „Опасна игра“ - седми епизод от германския сериал
„Джоли Джокер"
20.55 ШОК: „За кучетата и хората"
<2ГЗД „Музика по избор“: Хитове
»«а Кроила Лий и „Фетс доми

на

21.55 То справочник 2
22.00 ..Днес 4“ с Таня Сотирова
22.30 „Рошена да отмъсти“ - ита
лиански криминален филм с
Мирен Дарк, Джулиано Джема и Жан Сорел, режисьор
Виторио Синдони, III епизод
24.00 „Днес“ с Мариета Фидосиева и Райко Попов
0.05 до 1.30 Очевидци със Свет
ла Петрова

—чят:

Четвъртък 18.11

3
8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10.10 Детски свят: „Призракът на
Фафнър хол" (XI епизод) и
„Мегазебри“ (II епизод) - тв
филми
10.55 „Кръговрат" - игрален филм
~ (България)
12.05 По света и у нас
17.30 По света и у нас
17.35 Детски свят: „Мегазебри" тв филм (III епизод)
Й?оЬ Национално събрание - кон"“""7 церт по повод 120-годишнината от гибелта на Васил
Левски - пряко предаване от
Народния театър „Иван Ва
зов“
19.30 Тв справочник
19.50 Лека нощ, деца!: „Роберт и
Зулайда“ - анимационен
филм (II епизод)
20.00 По света и у нас
___ Отзвук
^1\00) ..На изток от рая“ - шестсериен тв Филм (САЩ), I епи
зод, режисьор Харви Харт, в
ролите
Тимоти
Ботъм,
Джейн Сиймор, Брус Бокслитнър и др., с надписи
23.10 „Спектакъл“ - тв журнал
23.50 По света и у нас
24.00 Край на програмата

17.55 я„Днес
..
“ с Албена Димитрова"
Ллиотл свят
лолт светува'
постига е|“ _ ЗМ018.00 „Докато
сага,
риканска
семейна
XXXIV епизод
1В.45 Очевидци
1В.55 „Пиф и Еркюл“ — анимацио
нен филм
19.05 „Принцът и русалката" френски
анимационен
филм, XIV епизод
19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
^20.00 „Игра на котка и мишка" осми епизод от германския
сериал „Джоли Джокер"
<#Ш) „ИВА:: Мач на звездите'92“ репортаж
“
21.20 Спорт
21.55 Тв справочник 2
22Д0 „Днес 4-“ с Таня Сотирова
$230) Десета муза: „Селце мое,
централно" - комедия на Ир~
жи Менцел. В ролите: Януш
ьанГРудолф Хрушински, Либуша Шафранкова, Мариан
Лабуда и др., с надписи. Фил
мът е награден със Специа
лната награда на журито на
Международния фестивал в
Монреал 1986 г. и Голямата
награда на кинофестивала в
Ориак - Франция, 1987 г.
0.20 „Днес“ с Мариета Федосиева и Райко Попов
0.25 до 1.30 Очевидци с Румяна
Червенкова

8.30 Добъ^
10.00 Тв сп|
10.10 Курс
(XVI11
10.40 Детск
ночис
11-40 „Най:
(САЩ
12.50 Посея
13.00 Поклс
Цветя
сил Л
повод
гибел'
не
17.30 По св(
17.35 Детск!
тв фи,
18.00 „За с
—-V, байо“
„Брей!
на мис
18.45 „Пъте!
риен т
19.30 Твспр
19.50 Лека »
Зулай?
филм
20.00 Посее
Отзву!
21.00 Песни'
<1(Т.21В.,Наиз
риеГг
Збд7с
22.30 Спорт»
Айрто»
ско пъ
лед- |
23.30 Концер
сия‘с
Щерв
24.00 Пове
0.10 Сам г
0.40 Кран

17.55 „Дна"
18,00 „Доят
рикшс
XXX / <
18.45 Очевиу
19.00 „Докго
—
прикри
зод./: |
19.30 „ДнС“
мацют
МИНЧО!
20.00 „Древн
епизод
риал „/
20.55 „Отвъд
даване
иалгст.
21.55 Теслрг
22.00 „Днес 22.30 „Решен
лианск
Мирей,
ЖанСс
риоСа:
ЗОД
24.00 гДнес"
ва и Ра
0.05 ДО 1.3
лана Д|

Кръп

Българи
КАНАЛ V*

Режисьор^

в една трагедия няма
всички са жертви. И няма
и трудна история - кат0
'
Има рана и филмът е ппах
д.
рана, да се сложи някакъв
те намират друг образ, ДР’
род - добра, лоша, така^ит^
Автори на сценария са^./оМ1
В ролите: Аня Пенчева.
Коста Цонев и др.

I

• 7

ЕЛЕВИЗИЯ

ЕТ

Ь ви ден
Утеочник
'3 по италиански език

чур
0*)
I кисвят: „Малкият комиЪток от рая" - тв филм
*Ь I епизод
мила и у нас
Томение и полагане на
I, пред паметника на Варевски в столицата по
120-годишнината от
^та му - пряко предава

лата и у нас

Чи свят „Мегазебри" ( кпм (IV епизод)
«отечеството работим,
I -■ - документален филм
*мреторм или светкавич■
и
и) игра
Чйодна свеглийа" - се|та филм (31-и епизод)
Яравочник
• нощ. деца!: „Робърт и
*Ида" - анимационен
Й (III епизод)
Чета и у нас

, лте на Апостола
;^зток от рая" шестсе■пГфилм (САЩ». II ■ I .•
: надпис.И
тна мрежа: Портрет на
Чж Сена и Репубпикан1*Ървенстоо по хокей на
% репортаж
шврт на „Акустична сер■? участието на Симеон
лп, Антони Дончев и др.
Ъета и у нас
Й та мъже ли. 91
■на програмата

с Албена Димитрина
■гго свят светува“ ■ амеВкжа
семейна
сага,
■ епизод
Й4ДЦИ

■ор Кариб"
френски
тюченски филм, III епи* надписи
Ь" = централна инфорарнна емисия с Милен
■ен
ки.1 магия"
девети
|рд от германския се[„Джоли Джокер“
М заглавието“ - проме за политика на жур;.!.1 I |. ’ >

I 1'И|ИИ!Ч1

кшвочник 2
р 4 ‘ с Таня Сотирова
мна да отмъсти" - ита) . .
• ч.-.ч! филм е
Ц.З.
'-а Д?м:рош' и
Юорел. режисьор ВитоЬвндони, последен епи-

Ь" с Мариета ФидосиогРаико Попов
.30 Очевидци със СвотДичева

Събота 20.11

з_

----- -----

14.30 ,Стамболово'92“ - концерт на
родна музика
14.50 По ваше повикване
15.00 Футбол: -Тоанмиър ровъос“ ’
.Ипсуич' - среша за Купата на
■Гиглийскзта лига с участието на
Бончо I енче-в - репортаж
15.35 . Парен ла-зар" - тв борса на журналлета Румен Михайлов с водсВасил Найденов и Катерина

Евро
Бъгз Бъни шоу“ - анимационен
ч~— филм, XXIV епизод
17.30 , Да изживееш живота си“ -киносъстезание
18.10 ,НВА - баскетболно шоу на профс-сионалистите"
18.40 , Ах, тези муцуни" - предаване на
журналистката Екатерина Гено-

19.30 ,Днсс“
централна информационна емисия с Радинела Бусерска
19.50 „Рулетка с диаманти" ■ досети
епизод от германския сериал
„Джоли Джокер“
20.40 . Хронометър'' ■ спортна събота

21.30 Тв огледало
22.00 .Днес
“ с -Бвтина Чамлоова
22.20 От сателита за вас: „Бял гни да
ма11 - криминален филм от френ
ската поредица
„ьдин Чншен До|:-ЗДД?;1
тектип на слънце , режисьор
Пиер Акнин, а ролите: Пиер Акнин, Франсоа Шомет, Катрин Алрик и др.. с надписи
23.50 , Рококо“ - рокмагазин с Наталия
Симеонова и Георги Ангелов
0.50 Край на програмата

ги тв филм
зевруари, 21.00 часа

чо БОДЖАКОВ
пелни и отрицателни герои. Там
вдливост — има кръговрат. Тъжна

о, като нас самите, като всичко,
на авторите да се превърже тая
се намери изход. И в тази печал
/Ьл. Това е историята на един на-

а си
ьр Начев и Дочо Боджаков.
ир Чаталов. Георги Георгиев-Гец,

М с
<

<

47-30У. Алф" - ТВ филм (САЩ). XXI епи
зод
18 00 На шестия ден
(НОЖ* Чудният свят на Дисни: „Ринго,мечето беглец" - игрален филм
19-50 Лека йоЩ, Деца1: „Роберт и Зулайда’ - анимационен филм (IV
епизод)
20.00 Панорама
На изток от рая“ - тв филм
(САЩ), III епизод, с надписи
22.15 Спортна мрежа
22-5.0 Тв око
<23.0^ , Квартал .Барбес“ - епизод от тв
поредица „Наваро“ (Франция), с~
Надписи
0^35 Треска в събота
1.30 Край на програмата

оврат

Игрален филм от САЩ

КАНАЛ 1,14 февруари, 20.30 часа

8.30 Добро утро
1ДД0 Детски свят: „Лексикон"
ЧИ-Зф Еврожурнал
12.00 Иаридиа Музика: Свири оркестър
„Славия“
12.30 Тв око
12.40 Кантора „Аз“
12.50 Катаклизми
13.00 Народна музика: „Първи българ
ски хор „Янко Мустаков"
1X30 „На изток от рая"
рая“ - тв филм
(САЩ), II епизод
1440 „Дивата опера"
опера“ - научнопопуля
рен филм (XVI епизод)
следобед
15.30, Събота, късен следобед
1 с: ->п......... .... --------------- в
..
16.30 „Замъкът на таласъмите" - тв
състезание
17.00 Тв артборса
17/15 Тв око
(И-21Г)Теглене тиража на ТОТО „5 от

ТХ7 35"

Неделя 21.11

Татеиието

К,

& 1
С> <

10.00 Религия
10.30 Детски свят: „Мегазебри“ - тв
филм (III епизод)
10.55 „Не ставай сутрин рано“ - забав
но предаване
11.30 Дами канят
12.00 „С бъклица и дрян в Свиленград"
12.30 Твоко
12.40 Бразди
13.40 Турнир по борба „Никола Пет
ров" - финали, репортаж
14.05 „На изток от рая" - тв филм
(САЩ), III епизод
(ЩДЬ Атлас: „Древните култури: Перу"
1545 Ку-ку-----------------------

*■

<

А. С

<*> <
)
>
кз -

16.45 I в око
16.55 Теглене тиража на ТОТО 2
17.00 „Алф" - тв филм (САЩ). XXII епи
зод
17.30 Форум
19.00 Уолт Дисни представя...
20.00 Тв око
20.30 Лица от новините
..Професионалистите" - игрален
Филм, (САШ). режисьор Ричард
Брукс, в ролите: Лий Марвин,
БъртЛанкастър, Клаудия Карди
нале и др.
22.55 Спортна мрежа: Седем дни спорт
23.55 Тв око

■

Н <

0.05 Край на програмата

13.30 „Здравей, Гърция" - предаване
от поредицата „Съседи“
13.50 „Тела в движение“ - спорт за
здраве
14.40 Зимно автомобилно състезание пряко предавано от Шумен
15.50 От сателита за вас: „Мисиите в
Тексас“ - филм на „Уърлднет“
от поредицата „Картини от Аме
рика" и „Висша езда и акробатика на коне“ - епизод от пореди
цата „История на цирка“
16.40 „Бъгз Бъни шоу“ - анимационен
филм, XXV епизод
17.10 „Историята на Фърги - загубе
ният рай?“ - филм за напуснала
та Кралския двор дукеса на Йорк
Сара Фърпосън
18.00 „ИВА - професионален баскет
бол от САЩ“
19.00 „Маратон“ със Сашо Диков
19.30 „Днес“ - централна информа
ционна емисия с Радинела Бусерска
19.50 „Треската в Андито“ - единаде
сети епизод от германския се
риал „Джоли Джокер“
20.45 „Маратон" със Сашо Диков
22.00 .Днес" с Ботина Чампоооа
22.20 Концерт на група „Назарот“
23.20 „Калейдоскоп“ - американска
драма по бестселъра на Даниел
Стиил. Режисьор Джюд Тейлър,
в ролите: Жаклин Смит, Пери
Кинг, Патриша Калембър, Клау
дия Крисчън и др.
1.00 „ИВА супермач за 1993 на звез
дите на професионалния баскет
бол" - пряко предаване от Солт
Лейк Сити

В основата на филма на
режисьора Майкъл Милър
стои поредният едноименен
бестселър на американската
писателка Даниел Стиил,
позната на българските чи
татели от изключително ув
лекателния роман „Хубави
неща“.
п
Онова, което авторите на
филма държат да разкажат,
е за любовта между хората,
изтъкана от противоречиви
и коси погледи, от красота и
удоволствие, но и от смътни
и тревожни усещания.
Главният герой Оливер
Уотсън е щастлив съпруг до
момента, в който бракът му
се разпада и „татенцето“
трябва да се грижи за децата

си и да бъде едновременно
баща и майка. На Оливер му
се случва това, което може
да се случи реално на всеки
мъж. И както той сам казва:
„Всеки един от нас е дошъл
на този свят с някаква ми
сия“, а неговата е да бъде
баща. Съдбата на героите от
филма се развива шеметно
бързо, за да стигне до своя
щастлив край.
Ролята на Оливер Уотсън
изпълнява небезизвестният
Патрик Дафи, а в ролята на
очарователната
Шарлот
Сампсън ще видим Линда
Картър. Музиката към фил
ма е от Денис Макарти.
Екатерина ГРУПЧЕВА

ДЗИ
Азбука на вашата предвидливост:
АВТОКАСКО „А“ - СУ
ПЕР АВТОКАСКО - За
страховка срещу всички ри
скове
АВТОКАСКО „В“ - ЧАС
ТИЧНО АВТОКАСКО Застраховка срещу пожар,
кражба и други природни
бедствия на цялото МПС
АВТОКАСКО „С“ - ОГ
РАНИЧЕНО АВТОКА
СКО - Застраховка срещу
пожари природни бедствия

ТОЧНО ЗА ВАС! ТОЧНО ЗА ВАШАТА КОЛА!
ТОЧНО ПО ВАШИЯ ДЖОБ!
АЗБУКА НА ВАШАТА ПРЕДВИДЛИВОСТ!

5»

ТВ „Останкино“ и ТВ 5
Понеделник 15. II

14.00
14.25
15.10
15.15

Новини
Телемикс
Бележник
Анимационен
филм
15.30 Студио „Око":
„Бдлката
на
паметта^- документ. филм
16.10 Концерт на де
ца - музикан
ти
16.50 Технодрум

17.00
17.25
17.55
18.35
19.10

Новини
НЕП
Звезден час
Гол
„Горячев
и
другите“ - ТВ
филм, III.серия
19.40 Лека нощ, де
ца
20.00 Новини
Филмите, кои
то
помним:
„Дамата с
ченцето"

22.20 Крачка
към
свободата
22.25 Бомонд
22.45 Обаче
23.20 Тв галерия
23.40 «Евгении и. . .*
24.00 Джемоейшън
0.25 Прес-ексг^ес
0.35 Край на грограмата

18.05 .Как сте?* практични
здравни съве
ти
на
18 30 .Кутията
мускетарите*
кулинарни
съвети
18.50 .Магел&и*
младежко
предаване
19.00 „Въпроси
за
шампион’ 7 В
викторина
с
Жк>
| • /V -Ц
лиси Льоперс
19 30 Новини и прог
коза за време
то на ТУ 5
19.55 Преглед
на
квсбекския
печат
20.00 Игра на думи
20.25 В един миг
20.30 Новини
от
Белгия - пря
ко предаване
21.00 .Залози
гледни точки*
информа
преционно
даване
на
22.00 Новини
Франс 2
22.30 „Свещена ве
чер" - пре
даван©
на
Жан-Пиер Фуко
на
24.00 Новини
Франс 3
0.20 „Приятелство
то“ - докум.
филм
1.20 „Среднощен
разговор“ - ди
скусионно пре
давано
2.30 „Шанс за песни
те“ - забавномузикално пре
даване на Патрик Севран
3.00 Край на програ
мата

Вторник 16. II

14.00 Новини
14.25 Делови
вестник
14.40 Светът на па
рите на Адам
Смит
15.10 Детска програ
ма на Литов
ската телеви
зия
16.05 Рокурок
16.45 Как да успеем
17.00 Новини
17^ Литва днес
574 „Река на лъ
жата" - тв
филм, IV серия
Миии.гтлпя"
18Л0 „Миниатюра"
музикална
програма
18.55 Тема
19.40 Лека нощ, де
ца
204)0 Новини
ЗР.4§) „Власт" - ТП
’ спектакъл
22.30 Максима
23.05 Новини
23.30 Радио Тръба
24,00 Прес-експрес
С0?1(Ь „Мегре и стара
та дама" - тв
спектакъл - I
част
1.30 Край на програ
мата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 Адски риболов
младежко
предаване
17.55 «Поверително
за ж©ни" предавано на
Марина Пренси
18.05 «Как сте?" практични съ
вети за добро
здраве
18.30 „Кухнята
на
мускетарите"
кулинарни
съвети
10.50 .Градината на
животните“ предавано на
Пиер
Русло“
Блам
за
19.00 „Въпроси
ти
шампион"
ВИКТОрИН!
19.30 Новини И прогкоза за ьремето ма ТУ б
на
19.55 Преглед
чуждестран
ния печат
20.00 .Игра на думи’
- та състеза
ние за усъиър*
шенствуване
на френския
език.
20.25 В един миг
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Север-Юг" публицистич
но предаване
21.30 „Такъв, какъвто е“ - пре
даване на со
циални теми
22.00 Новини
на
Франс 2
22.30 „Специален
пратеник“
актуапни {ра
портажи
на
23.50 Новини

Франс 3
0.15 „Културен жур
нал" - предава
не на Бернар
Пиво
1.35 Музикална пла
нета: Симфония
№ЗнаБетховен
2.45 „Шанс за песни
те" - забавномузикално пре
даване
3.15 Край на програ
мата

Сряда 17. II

Четвъртък 18. II

Новини
Телемикс
Бележник
„Емил от Льонеберя“ - тв
филм, XII се
рия
Пее
Суворова
Между нас казано, момиче
та
Анимационен
филм
Технодрум
Новини

14.00
14.25
15.10
15.15

17.25 Тв канал „Останкино"
представя

17.50

17Л0 „Река на лъ
жата" - тв
филм, V серия
18.45 Музикална
мозайка
19.00 Няма да го бъ

18.45

14.00
14.25
15.10
15.15

15.45
16.00

16.20
16.50
17.00

де- • •
19.40 Лека нощ, де
ца
20.00 Новини
20.40 „Русия, която
•— загубихме" документален
филм
23.00 Новини
23.25 Л - клуб
0.05 Прес-експрес
0.15 „Могре и стара
та дама" - тв
спектакъл
1.30 Край на програ
мата

17.00 Новини на I V
5
17.15 Визион 5
17.30 Адски
рибо
лов - младеж
ко предаване
17.55 „Поверително
за жени"-ди
скусионно
предаване
18.05 „Как сто?“ практични съ
вети за добро
здраве
18.30 „Кухнята
на
мускетарите“
- кулинарни
съвети
18.50 В
градината
на животните
19.00 Въпроси
за
шампион
19.30 Новини и прог
ноза за време*
то на ТУ 5
19.55 Преглед
на
международ
ния печат
20.00 Игра на думи
20.25 В един миг
20.30 Новини
от
Белгия - пря
ко предаване
21.00 „Сегашно вре
ме“ - инфор
мационно пре
даване
на
22.00 Новини
Франс 2
22.30 Летовището“
- тв спекта
къл по пиеса
та на Голдони,
трета част
24.00 Новини
на
Франс 3
0.25 „Долу
маски
те“ - публицис
тично предава
не на МирейДгома
всички
1.25 „Във
писма“ - предаване за лите
ратура
2.25 „Шанс за пес
ните“
3.00 Край на програ
мата

15.45

16.00
16.40

19.40
20.00
20.40
21.10

23.00
23.25

0.10
0.20

Новини
Телемикс
Бележник
„Емил от Льонеберя“ - тв
филм, XIII се
рия
Анимационен
филм
Нашият музи
кален клуб
....... до шес
тнадесет и по
вече години“В
паузата
17.00 - Нови
ни.
„Река на лъ
жата" - тв
филм, VI серия
„Разговор на
чист въздух" авторска прог
рама на Е. Рязанов
Лека нощ, де
ца
Новини
Тото „Милион"
Музика в ефи
ра
Новини
Световно пър
венство
по
ски-скокове от
трамплин
предаване от
Швеция
Прес-експрес
Край на прог
рамата

Новини на ТУ 5
Визион 5
Адски риболов
„Поверително
за жени“ - ди
скусионно пре
давано
18.00 „Как сте?" практични
здравни съве
ти
18.30 Кухнята на му
скетарите
18.50 Градината на
животните
19.00 Въпроси
за
шампион
19.30 Новини и прог
рамата за вре
мето на ТУ 5
19.55 Преглед
на
международ
ния лочат
20.00 Игри ни думи
20.25 В един миг
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предавано
21.00 „Но трябва са
мо да се меч
тае“ - пре
даване за пъ
тешествия
и
открития
22.00 Новини
на
Франс 2
22.30 „Ходът на ве
ка" - публи
цистично пре
даване
на
Жан-Мари Кавада
0.15 Новини
на

17.00
17.15
17.30
17.55

Франс 3
0.40 Преглед на пе
чата на страни
те от Източна
Европа
пре
0.55 „Бива“
даване за евро
пейската култу
ра
1.45 Цикъл разгово
ри с Анри Гиймен
2.15 „Нощен
инте
риор“ - пре
даване на кул
турни теми
2.45 Шанс за песни
те
3.15 Край на програ
мата

Петък 19. II

14.00
14.25 Бридж
14.50 Бизнескласа
15.05 Бележник
15.1,0 Анимационен

филм
15.20 Автомобилизъм „Рали на
звездите“
15.40 Световно
първенство
по ски-бягане
15 км - пре
от
даване

Швеция
16.50 Дело
ГЦЮ Новини
^17.25>УГв канал „Останкино“
представя...

17.45 Човекът и за
конът
18.15 Америка с М.
Таратута
1рЗК)Лоле на чуде

сата
19.40 Лека нощ, де

ца
20.00 Новини
<2030) Личността на
седмицата
В Клуба на
детективите
22.30 I Юлитбюро
23.20 Музикален

преглед
24.00 Автошоу
0.15 Музикален
подиум
1.15 Прес експрес
1.25 Край на прог
рамата

17.00 Новини на ТУ
5
17.15 Визион 5
17.30 Адски рибо
лов
17.55 Поверително
за жени
18.05 „Как сте?“ практични
здравни съ
вети
18.30 Кухнята
на
мускетарите
18.50 Градината на
животните
19.00 Въпроси
за
шампион
19.30 Новини
и
прогноза
за
времето
на
ТУ 5
19.55 Преглед
на

печата
20.00 Игра на думи
20.25 В един миг
20.30 Новини
от
Белгия - пря
ко предаване
21.00 „В
крупен

план“ - пуб
лицистично
предаване
22.00 Новини
на
Франс 2
22.30 „Звезди 90“забавно-музикално пре
даване
на
Мишел Дрюкер
23.45 Новини
на

Франс 3
0.10 „Диагностика"

предаване
на медиц. теми
1.25 Съдебни
до

сиета
2.00 Шанс за песни
те
2.30 Край на прог
рамата
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Събота 20. II

8.10 Маратон
за
.
П1/
най-малките
си
8.35 Помогни

сам
ав9.05 Съботен
тограф
за
9.35 Институт
човека
10.05 Музикален па
вилион
10.35 Авиокосмически салон
на
10.50 „Хокеят
Анатоли Тарасов" - тв док.
филм, II серия
11.45 „Да служиш на
музата не тър
пи суета“
„Светът в дру
гото
измере
ние“
тв
филм, I серия
14.00 Новини
14.25 „Новели за де
мокрацията" тв док. филм, II
серия
14.50 Анимационен
филм
15.15 Веди
Спортна ПРОЕпо>ап
\/птпа.
„Ултр
а—рама
17.00 Червеният
квадрат
17.40 „Виктория" — фестивал
на
войнишката
_____
■
___
песен
„Калъмбия
пикчърс"
представя
„Улицата " на
правосъдие
то“ -тв сериал
19.40 Лека нощ, де
ца
20.00 Новини
гЗбЛСГУалъмбия пик~^*"чърспредставя: „Кралскатаскамейка“ -^тв
сериал
21.40 Брейн-ринг
22.45 Киноафиш
23.00 Новини
(2X2^ Нощен канал
„Съновиде_нйгГ
1.50 Край на прог
рамата

17.00

5
17.15 Предаване за
младежта
18.30 Кухнята на му
скетарите
18.50 „Кореспонден
ция“ - писма
на зрители
19.00 „Въпроси
за
шампион" - тв
викторина
19.30 Новини и прог
ноза за време
то на ТУ 5
20.00 „Откритие" новости в нау
ката и техно
логиите
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Таласа"
предаване за
морето
22.00 Новини
на
Франс 2
22.30 Тв
сериен
филм
23.20 Необикновени
пейзажи край
океана:
Австралия
0.30 Новини
на
Франс 3
0.55 КултурнитеСЪ__
бития на седми
цата
1.40 Музикална пла
нета: Бах - кон
церт № 1
2.00 Никога без моя
та книга
3.00 Край на програ
мата

Неделя 21. II

8.00 Център
8.30 Сутрин по-рано
9.00 Докато всички
са вкъщи
за
9.30 Маратон
най-малките
знака
10.20 Под
„ПИ"
11.05 „Приключе
нията на Чер
ния красавец“
- детски тв
филм
11.30 Световно пър
венство по скибягане 5 км жени - пре
даване от Шве
ция
12.30 Ситуация
13.00 „ПифиЕркюл"
- анимационен
филм
13.10 „Подводната
одисея на Кусто“ - докумен
тален филм
14.00 Новини
14.20 Диалог в ефира
>^бО)Клуб на пъте^“^'шествениците

15.50 Живото дърво,
на занаятите
15.55 Анимационен
филм
16.50 „Панорама“ седмична
международна
програма
на
17.30 Преглед
програмата за
следващата
седмица
17,
Новини
П$00) Великолепна
та седморка
<5^„Игра на сенки
те- -тв спекта
къл
21Л I Изводи
) Спортен
уилашд.
22.00 Гара „Мечта“
23.00 Новини
23.25 „Утринна звез
да" в нощния
ефир
04)5—Футбол:
„На
X
гтът за „Уембли"
1.05 Край на програ
мата

17.00
17.10 Кореспонден
ция
17.15 „Светът е ваш"
- забавно-му
зикално
пре
даване на Жак
Мартен
19.00 „Приятен
уи
кенд“. - забав
но предаване
19.30 Новини и прог
ноза за време
то на 1Л/ 5
20.00 Дискусионно
предаване за
френския език
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Седем от се
дем" - полити
ческо предава
не на Ан Сенклер
22.00 Новини
на
Франс 3
22.30 Цикъл от иг
рални филми
за френската
революция:
„Марат“
24.00 Новини
на
Франс 3 - во
дещ Ерик Кашар
0.25 Киното на Афри
ка
1.55 Документален
филм
2.50 „Часът на исти
ната" - полити
ческо предава
не на Франсоа
Анри дьо Вирийо
3.50 „Справка" - гос
тът на ТУ 5
4.20 Край на програ
мата

'5В«Г'

15-21 февруари 1993 г.

г!

Представяме ви. .
Звезди

[рбдцо]

* звезди * звезди

Каръл Алт - звездата я ийосж,
който крие личния си живот
Кино сам© за
франк©ф©м 0
□

Цикъл игрални филми
за Френската
революция
На ТУ 5

■

7 аилеран

Мирабо

„Мария
Антоанета“

Каръл Алт стана попу
лярна и у нас може би след
показването на италиан
ския игрален филм „Жена
на честта“ по БНТ, в който
тя блестящо изигра ролята
на очарователната Нанси.
Според анкета на едно ита
лианско списание тя е найпредпочитаната жена от
италианските мъже. Прив
лича ги не само външността
й. талантливата й игра, но и
динамичният й характер. Тя
наистина е неуморима. Ед
ва пристигнала в Италия за
премиерата на новия си
филм, Каръл Алт вече бе
готова да отлети за Лос Анжелес, за да участва в пос
ледните репетиции на ко
медията „Тамара“. „Жена
на честта“ е един от еди
найсетте филма, които
американската
актриса
(родена през 1960 г. в Лонг
Айлънд) снима с италиан
ски продуценти. На твърде
нието, че е открила Амери
ка в Италия, тя отговаря, че
не е вярно. Първо, защото
през 1990 г. се е снимала в
американски филм с Бърт
Рейнълдс, а през 1987 г. е
участвала в много епизоди
на „Капитол“. И, второ, за
щото те - италианците,са я
потърсили. Каръл Алт оби
ча работата си. „Освен това
обичам и да ям“ - казва тя.
Едва ли точно киното е

било мечтата на актрисата.
През 1979 г. тя попада в
„Елит“ като фотомодел.
Там я лансира Джон Казабланкас. Случайно попада в
модата, случайно попада в
киното. Но тя не е вече без
чувствена синеока краса
вица, каквато е в някои от
ролите си. В „Законът на
пустинята“, показан наско
ро по БНТ, Каръл Алт се
появява в съвсем нова
светлина. Героинята й е же
на, шеф на американска
многонационална
компа
ния, която отива в пустиня
та, за да намери дванайсетгодишния си син, отвлечен
от бившия й съпруг арабин.
А каква е актрисата в жи
вота? Информацията за то
ва е много оскъдна, тъй ка
то на въпроси, свързани с
личния й живот, тя отгова
ря винаги твърде резерви
рано и кратко. Какви са от
ношенията й със съпруга й,
хокеист в САЩ? Отговорът:
„Остава без коментар!“ А
връзките й с някои от
партньорите й в киното, ка
то Рутгер Хауър („Законът
на пустинята“), Ерик Ро
бърте, брат на звездата
Джулия Робърте („Жена на
честта“)? „Просто клюки!“
- невинно отговаря Каръл
Алт.
Людмила ИВАНОВА

1

Българско национално радио
ПОНЕДЕЛНИК

Нопини - 1 00. 2®, 4.00, 5®, 6®, 7®, 11®,
13®, 14.00,16®, 17®, 18.00,19.00,22.00
и 23®
0.02 Преглед на новините (всеки ден)
0.07 - 3.00 Нощен информационно-музикален
блок (всеки ден)
0.30 Спортни новини (всеки ден)
5.03 Българска народна музика
6® - 10.00.Преде всички“-сутрешен информадеонио-музикален блок (всеки ден, в събота
до 10.30, в неделя от 7.30)
6.30 Преглед на печата (всеки ден без неделя)
7® Коментарен преглед на новините (всеки ден
без неделя)
8® Информация за предстоящи събития. Спорт
8.45 Из програмите но радиото и телевизията (все
ки ден)
10® Из чуждестранния печат (всеки ден без неде
ля)
10.05 Наследници на песента
10® Оперна музика
11.05 .Топ 10- 12.Х - 15® .12 плюс 3" - обеден информацион
но-музикален блок (всеки ден без неделя)
12® Обеден
Обе/
осведомителен бюлетин
15.15 - 16® .Мото перпетуо" - музикален мага
зин
16.05 - 18® Делови понеделник
18® - 20 00.24 часа"
19® Вечерен осведомителенбюпетин (всеки ден)
20. ® Спортни иоеи!»1 (всеки ден)
21. ® Преглед на новините
21.05 „По вечерно срвм=" - фпклфно предаване
22® .Тих-так" - муз»ално предаване
ВТОРНИК
Новини - 1®. 2.Х. 4®. 5 ®. 6®. 7.®. 13®.
14®. 16®. 11®. 19®, 22® и 23®
10.® X минути с Владимир Атпантое - тенор
1105 Му > лянят редах-ор представя
15® Рекламен парад
16® - 11® „Им-».х"
21 05 - 23® .Алегро виваче" - музикално пре-

СРЯДА
Новини - 1®, 2®. 4®. 5®. 6®. 7.0, 11®,
13®, 14®. 16®. 17®, 18®, 19.00 и 21.00
чкг
10 X
ли из ттери е изпълнение на български
11 05 М)
редактор представя .Хит минус
вдею’
15.06 5-г
17.Х
Шумак
20® Из г»х.нг<-жгс иа ».огюзит^»-предклаащи
21® - 94ДО.Ктркжжт’иадометенамладостта
Гклж—

- '« !Ж АЯЬ. Ь06 «9®, 7 00, 4100,

13® 14®Л6®,17®,1В®.19®,22®
■ ЯН
10 05 . *
гада" ".зрио предаване
10 X
парвлслк - циг&ските мопеи в
11.06 М, зк» ^-.л« ’ редш^ор предни.-,- - Мегамиад
16®
15 X
1606
2156
22®

Рямлмк наред
Iефб.!У ».• ь
Рдеи,»."
Му й*»л. т К3р*заи’и
■ 24001А, •.улллна стълбица

9.00
11.00
12.30
12.48

13.00
13.05
13.30

14.00
15.00
16.30
16.35
17.00
17.30
18.00
18.10

18.30
18.35
20.00
ОП
1П
20.10

20.30
20.45
20.50
21.00
22.30
22.40

под диригенте! ехото на Елмър Айзъ
лър
23.00 Преди полунощ - Стивън Кинг

„Орфей“
16.05
16.25
16.55
17.15

ПЕТЪК
Новиим

- 1 X, 2№ 4®, 6®, 6®, 7®. 11®,
»®,14®,На.17®,1кХ,1в®.21®.
22Хи 23®
5ВЗ
, ч'»>
10® - 12®тек-н/рамлЕ.

17.45
18 00
18.05

15 06 Р|;» Г.~МС41 Г. -,- ад

15 X
м, V
-1 СМ!
16® .Рам.мюрсмС'
21 06 Дмчтудеп
22®
2330Г»(п.< -дек-тм
23® 1 г-'ф>м от I
Мх*я фп»«
СЪБОТА
Новвмм - 1®. 2®, 4®. 5®. 6®. 7®. 11®,
13 М. 14 М. 16 М. 17®. 11®. 19®. 22 ®
и 23®
8® Информация м преде ъглщи събития
8 X Предварителна спирт на 1«>«фармация
9 X Музжа по ж»!шмив на слушатели
10® .Мие. българите"
10 35 Всеете на операта
11 06 „ГЦ пгирлаа» иотм" - повтореше
12® - 13®.$05фолклор"-музжалношоупре-

дамм>
13® Дора, пътища. Еютлюбили"
16 05 - 18® Сгк?рт и мриха
21 ® - 24® Съ&па вемер

НЕДЕЛЯ
Новини - 1.00, 200, 4.00, 5.00. 6.00. 7.Х. 9.00,
16.00 а 1950
В 33 Прсдеадете.тма сюртнз кмфориадич
10.® - 1230 .Неделя 150* - сядевмвн политиче
ски обзор
12.® Обеден осеедгшмтелвнбюлетим
13. ® - 15.® .Пъстър ИфОВОД*
15.® Музишчи глобус
15.® .> ит хоп днес“
16® - 19.Х „Хоризонт" за сх
21 X 0 сзета ма ю&юте
21. ® Музикални силуети - Кончвртм гросси от Ар-

I

кдеджело Корели
22. ®
22®
22.®
23 X

Спортни козини
„Неделя’93" - музикага®
Осведомите.^ бюлетин
Джазов <'.»церт

Предаване за столицата

I

13.10 Понеделник-Стсшшшата^т^я по гфНЕзтизадеята. вторю* - Строитеяка и жилгедеа по
литика в различните ТОА; сряда - Снабдява
не с мляко от частните сдермя около столица
та. четвъртък - Новости о Автоматичните те
лефонни връзки; петък - Общдаск-зта полиня
в защита на интересите на потребителите; съ
бота - Предстсзяие нови те з тилни фораи в
София
13.® Новина от столицата (всеки ден без събота)
13,45 В услуга на гражданите (понеделник и сряда);
Актуален материал (втортвк. четвъртък и петик), събота - Софийска мозайка

---- --- ---------------------------

- 9.00 Бизнесутро: 6.00 Новини,
агробизнес; 6.30 Преглед на печата,
календар с гледна точка към деня,
биопрогноза; 7.00 За децата; 7.30
Новини, преглед на специализира
ния бизнеспечат с гледна точка на
специалиста; 7.35 Бизнесутро: паза
ри, цени, данъци, лихви, стокови
борси, валутни курсове; 8.00 Трудо
ва борса; 8.30 Новини, гледна точка
на съвременника
Добър ден
Клуб „Политика“
Осведомителен бюлетин
Българска народна музика в изпъл
нение на Таня Костова и акордеониста Любчо Николов
Шегата настрана: „Подход“ - фей
летон от Весел Цанков
Прочути оперни певци - Коти Берберян - сопран
„Песен брод няма“ - фолклорно
продавано
Музикални следобеди - камерни
творби от Йозеф Хайдн
Студио’93
Новини
Фрагменти из мюзикъла „Ревю с ус
мивка* (Димитър Вълчов)
За децата: „Среща в понеделник“
Бумеранг
Сигнал „Звезда“
Радиотеатър 15: „Катастрофата от
вътре“ - драматична миниатюра от
Марин Халачев
Новини
„Другата музика на САЩ“ - второ
предаване
пре„Друмник-сладкодумник“
давано за децата
! 11»пил.гпипип*
....... за деца
„Щурче-свирчс
“—
- ..........
концерт
та
Осведомителен бюлетин
И още нещо в този ден
Български народни песни
.Как си ти?“ - младежко продаване
Осведомителен бюлетин
Пет песни на Нюфаундлендскито
далечни пристанища от канадския
композитор Хари Сомърс, изпълня
ва хор „Елмър Айзълър Сингьрз“

18.30

19 30
21.00
21.10
21.30

22.00
22.40

23.00
2X05

Афиш „Орфей“
Българска народна музика
„Магьосникът от Обърнатата къща“
Цигуларят Виктор Пикайзсн на 60
години - в негово изпълнение ще
прозвучи Соната за соло цигулка
№ 3 (Иохан Ссбастиан Бах) в до ма»' р
Календар „Орфей“ - Лосинг
Вести
От Моктсверди до Верди - финални
сцени из опората „Риналдо“ от
Гоорт Фридрих Хондол
Театър-училище: „Злосторник“ и
„Пггюлившият билет“ - драматиза
ция по едноименните Чохоии разка
зи
„Манои Леска’ радиодраматизация
И>|формационон бюлетин „Орфей“
Ходо»и '«‘•сни от Георги Спасов, из
пълнява Смесеният хор иа БНР под
диригентството на Михаил Милков
Творци и време: майстори на све
товния екран Ви торно до Сика
Симфоничен концерт. Творби от
Георги Костов и Милчо Левиев
Вечер с творчеството на Никола
Янев
Вести
Камерни творби от Йоханес Брамс

„Знание“
10.03 Диалог на културите: „Европеизъм
и евроцентризъм“ - беседа от н.с.
Лазар Копринаров
1020 Курс по английски език на Би Би Си
„Излитане“ - 40-и -урок
10.35 Органът през вековете
11.05 В помощ на кандидат-студентите с
биология: цикъл „Основни жизнени
функции“ - „Размножаване на орга
низмите“ - бесеса от Господин Свещаров
11.20 Естетика: цикъл „Проблеми на ми

рогледа и поетиката на среднове
ковното и ранното ренесансово из
куство“ - „Ръкописната книга на
средните векове“ - беседа от к.ф.н.
Калин Янакиев
11.40 Радиоуниверситет: „Бизнесстатистика“ - „Описателната бизнесстатистика“ - беседа от к.и.н. Веселка
Павлова
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоунизерситет: Управление на
фирмата: „Финансови регулатори в
бизнеса“ - беседа от проф- Данаил
Данаилов

„Христо Ботев“

„Христо Ботев“

„Христо Ботев“
6.00

6.00

9.00
11.00
12.30
12.48

13.00
13.05
14.00
15.00
16.30
16.35
17.00
17.30
18.00
18.10

18.30
18.35
20.00
20.10

20.30
20.45
20.50
21.00
22.30
22.40

23.00
23.36

- 9.00 Програма „Утро“: 6.00
Новини, преглед на програмата,
агробизнес; 6.30 Новини, кален
дар с гледна точка към деня, био
прогноза; 7.00 За децата; 7.30
Бизнесутро: пазари, цени, лихви,
стокови борси, валутни курсове;
8.00 Трудова борса; 8.30 Новини,
гледна точка на съвременника
(вторник, сряда и петък)
Добър ден
Клуб „Екология"
Осведомителен бюлетин
Български народни хора, свирят
духови оркестри
Чисто и просто: „По трънливия
път на науката" - фейлетон от
Константин Костов
Записи, получени по междунаро
ден обмен
Българи - лауреати на междуна
родни конкурси - Павлина Доковска
Студио’93
Новини
Бразилски кънтри песни в изпъл
нение на ВИС „Авена“
За децата: Радиосписание „Све
тулка“
Подиум на хоровото изкуство
Сигнал „Звезда“
Оркестрови фрагменти из опере
ти на Йесел, Галарчик-Житалирски и Дунаевски
Новини
Срещи с музиката - преглед „Но
ва българска музика’93“
„Друмник-сладкодумник“ - пре
даване за децата
„Сини хвърчила“ - концерт за де
цата
Осведомителен бюлетин
И още нещо в този ден
Изпълнения на Мано Михайлов
„Как си ти?“ - младежко пре
даване
Осведомителен бюлетин
Нови записи хорова музика - из
пълнения на женския камерен
хор „Пасторал“ с диригент Татя
на Симеонова. Клавирен съпро
вод Ирина Щиглич
Радиотеатър: „Протест“ - пиеса
от Вацлав Хавел
Сюита от пет родопски песни (Ди
митър Ненов), диригент Михаил
Милков

„Орфей“
16.05 „Златни страници“ - из поезията
на Одисас Елитас
16.20 Свири трио за съвременна музи
ка в състав: Илия Главанов кларнет, Лиляна Готова - пиано,
Татяна Кърпарова - ударни
16.50 „Нашата българска гордост“ Левски
17.05 Записи, получени по междунаро
ден обмен от радиостанциите
РАИС и „Свободен Берлин“
21.00 Ивс|юрмационен бюлетин „Ор
фей“
21.10 Камерни творби, изпълнени на
фестивала „Московска есен’90“
22.10 Джазов концерт
22.40 Вечер с творчеството на Никое
Казандзакис из романа „Послед
но изкушение“
23.05 Представяме ви прочути дири
генти - Владимир Федосеев фрагменти из оп. „Борис Годунов“ (Мусоргски)

„Знание“
10.03 История на религиите: цикъл „Ре
лигии на цивилизацията" - „Новозаветните послания като исто
рическа документация“ - беседа
от академик Кирил Василев
10.20 Курс по немски език „Делови кон
такти“ - 13-и урок
10.35 Епохи и личности в културата на
Европа: „Приключенията на маииеризма. Меценатството на
Франсоа Г - беседа от историка
на изкуството Димитър Димитров
11.05 Химия: цикъл „Химия за утреш
ния ден" - „Химикът от съзерца
нието към решението“ - беседа
от доцент Васил Симеонов
11.20 Поети на XX век: цикъл „Славян
ски поети" - „Тадеуш Ружевич."
Автор Първан Стефанов
11.40 Радиоуниверситет: Маркетинг:
„Маркетинг 1992 г.“ - беседа от
доцент Бистра Боева
Повторение от 14.00 до 15.40 ча
са
15.40 Радиоуниверситет: Управление
на фирмата: „Валутни и кредитни
регулатори" - беседа от проф.
Данаил Данаилов

6.00) - 9.00 Програма „Утро“(програмата до 9.00 часа е както във втор
ник)
9.00 Добър ден
11.00 Клуб „Наука“
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Международен коментар
12.50 Българска народна музика
13.00 Шегата настрана: „Жена на година
та“ -фейлетон от Нина Божидаро
ва
13.05 Творби от Арканджело Корели1 ПО
случай 340 години от рождението
на композитора

14.00 Музикални следобеди: майстори

15.00
16.30
16.35
17.00
17.30
18.00
18.10

18.30
18.35
20.00
20.10
20.30
20.45
20.50
21.00
22.30
22.40

23.00

на белкантото - Мария Калас из
пълнява арии из опери на Винченцо
Белини
Студио’93: Литературна сряда
Новини
За децата: В музикалното студио
Детство
„Що ми е мило и драго“ - фолклор
но предаване
Сигнал „Звезда“
Радиотеатър 15: „Случкас нормал
на философия“ - драматична ми
ниатюра от Марин Халачев
Новини
Хорово изкуство
„Друмник-сладкодумник“ - пре
даване за децата
„Пейте с нас“ - концерт за децата
Осведомителен бюлетин
И още нещо в този ден
Пее Галина Дормушлийска
„Как си ти?“ - забавна младежка
програма „Музикално парти“
Осведомителен бюлетин
Джазов концерт - свири Йосиф
Вайнщайн-Бенд
Преди полунощ: Творчеството на
Илф и Петров - „Сага на века“

„Орфей“
16.05 Из дневника на Веселин Андреев
16.35 Хорови творби от Петър Ебен
17.15 „Епохи, майстори, шедьоври“ Оноре Домие
17.35 Изпълнения на групите за стари
градски поени от Мездра и Чепела

ре - записи от първия фестивал
„Златен кестен“ - Петрич'92
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър: „Левски“ - драмати
зация по романа на Яна Язова, I
част
18.45 Немската опера: фрагменти из опе
рата „Леонора“ от Лудвиг ван Бетховен, изпълняват солисти, хорът
на Лайпцигското радио и Дрезденски СО, диригент Херберт Бромщедт. В ролите Тео Адам, Еда Мозер, Хелен Донат, Ричард Касили
19.20 „Златни записи“ - Мила Павлова
19.30 Преглед „Нова българска музика'93“ - Концерт на СО на БНР, ди
ригент Борис Хинчев. Директно
предаване от зала „България“
22.00 Информационен бюлетин „Орфей“
22.10 Творби за орган
22.40 Вечер с творчеството на Петър
Безруч
23.00 Вести
23.05 Творби от Александър Райчев, сви
ри СО на БР, диригент Васил Сте
фанов

„Знание“
10.03 Българска история: цикъл „Бълга
рите в Русия и Румъния“ - „Книж
нина, издателска дейност и перио
дичен печат на българите в Румъ
ния през Възраждането“ - беседа
от д-р на историческите науки Ни
колай Жечев
10.20 Български език
10.35 История на българската
------- ------- ,а музика:
„Български средища на музикалнокнижовен живот през ранновъзрождеската епоха“ —
- беседа от
Светла Куюмджиева
11.05 Стопански живот: цикъл „Нестан
дартно мислене“ - „Видове проб
леми и стимули за тяхното решава
не - беседа от проф. д-р Иванка
Съикова
11.20 Българска литература: цикъл
„Българска балада“ - „Митически
те балади“ -беседаот Светла Пет
кова, II част
11.40 Радиоуниверситет: Въведение в
общата теория на правото: „Правна
реалност и правно явление“ - бе
седа от Александър Велев
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоуниверситет: „Основи на сче
товодството“ - „Характеристика
на счетоводството като информа
ционна система“ - беседа от Рени
Йорданова

1

Българско национално радио
„Христо Ботев“
6.00 - 9.00 Бизнесутро (програмата до
9.00
11.00
12.30
12.48

13.00
13.05
14.00
15.00
16.30
16.35

17.00

9.00 часа е както в понеделник)
Добър ден
Клуб „Икономика“
Осведомителен бюлетин
Български народни песни изпъл
няват Георги Фершелов, квартет
„Славей“ и Тодор Кожухаров
„Чисто и просто“ с редакция „Ху
мор, сатира и забава"
„Съзвучие" — фолклорно пре
даване
Музикални следобеди
Студио'93 - „Театрален синкоп"
Новини
Музика на народите
„Юноша"
дискусионно пре-

даване
18.30 Новини

18.35 , Метроном“ - директно музикал
но предаване
20.00 „Друмник - сладкодумник“ - пре
даване за децата
20.10 ..Сладкопойна чучулига“ - концерт за децата
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Български народни песни, изпъл
нява АНП на БНР и солисти
21.00 „Как си ти?“ - младежко пре
даване
21.20 Сигнал „Звезда“
21.30 . Как си ти?“ - продължение
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Песенен концерт - творби от Ренесанса
23.00 Радиотеатър „Лазарица“ от Йор
дан Радичков. Вариант на спек
такъла иа Сатаричния театър

„Орфей“
16.05 Радиотеатър: .Левски“ - драма
тизация по едноименната творба
на Яна Язовз, Н част
16.53 Симфсч/я
във фа минор
(Пютр Илнч Чайкоиски), изпълнява филхармонията на Санкт
Гклпрбург, диригент Евгений
Мраеинсгм
17.34 .Литургични песнопения” (1992
г ) от Иван Спасов Творбата
прозвуча за първи път ма миналогодишния фестивал „Софийски
музикални седмици“ в зала „Бъл
гария“. Неин интерпретатор е
Дамският камерен хор „Плов
див" при Академията за музикал
но и танцово изкуство, диригент
Крикор Чвтиняи
18.00 Вести
18.05 В света на твореца Александър
Вутимски
18.35 Музиката през вековете Експре
сионизмът в музиката
19.30 Съвременни хармонии
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей“
21.10 Камерни творби от стари майстори
22.00 Джазов концерт
22.30 „Молебен за Левски“ - компози
ция от Власо Власов
23.00 Вести
23.05 Оперите на Вагнер - фрагменти
из романтичната опера „Феите“,
изп. Курт Мол, Джун Андсрсън,
Черия Студер и др. с хора и СО на
Баварско! о радио, дир. Волфганг
Савалиш

„Знание“
10.03 Екология: цикъл „Околна среда и
развитие“ - „Изменения в пот
реблението“ - беседа от доцент
Ради Радков
10.20 Курс по английски език на Би Би
Си „Излитане“ - 41-и урок
10.35 Музикални градове: „Болцано“ беседа от проф. Константин Карапотров
11.05 Съдружие на науките: цикъл
„Споровата на еволюцията“ Спорът между Кювие и СентКлер (в 1830 г.)“ - беседа от доц.
Атанас Данаилов, к. физич. н.
11.20 Курс по разговорен френски език
на Радио Франс Ентернасионап
„Кажете ми всичко" - 11-и урок
11.40 Икономическо
радиоучилище:
...Счетоводен баланс“ - беседа от
Жалка Пенкова
Повторение от 14 00 до 16.00 ча
са

„Христо Ботев“

„Христо Ботев“

6.00 - 9.00 Програма „Утро“ (програ
мата до 9.00 часа е както във
вторник)
9.00 Ние и светът
11.00 Клуб „Ръководител“
12.30 Осведомителен бюлетин
12.48 Градски песни и мелодии
13.00 Хумор по избор
14.00 Музикални следобеди -180 годи
ни от рождението на Рихард Ваг
нер. Фрагменти из оп. „Лоенгрин"
15.00 Студио'93
16.30 Новини
16.35 Хорови песни от български ком
позитори
17.00 За децата: „Голямото междуча
сие"
17.30 Бумеранг
18.00 Сигнал „Звезда"
18.10 Радиотеатър 15: „Срещу Рожде
ство" - миниатюра от Иван Ми
шев
18.30 Новини
18.35 Форум музикум
20.00 „Ринги ринги рае" - предавано за
децата
20.10 „Роднастряха"- детскифолкло
рен концерт
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Изпълнения на оркестър „Видин"
21.00 „Как си ти?“ - младежко пре
даване
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Джазов концерт - свири джазквартет в състав - Симеон Щерев
- флейта, Марио Станчев - пиа
но, Тсодоси Стойков - бас и Лю
бомир Денев - ударни
23.00 Преди полунощ: Мишел Монтен

6.00 - 9.00 Програма „Утро“: 6.00 Новини,
преглед на програмата, агробизнес;
6.30 Преглед на печата, календар с
гледна точка към деня, биопрогноза;
7.00 За децата; 7.30 Новини; 8.00 Съ
ботна програма за децата; 8.30 Новини,
гледна точка на съвременника
9.00 Семейна събота
11.40 „Ние, българите“
12.00 „Реклами и рекламации“ - забавно
предаване
12.30 Осведомителен бюлетин
12.45 Политическа седмица
12.52 Изпълнения на трио „Добруджанка“
13.00 „Оказион ХСЗ“ - хумористично пре
даване
14.00 Музикални следобеди - фрагменти из
балети на Пьотр Илич Чайковски
15.00 Двуседмичен обзор на културните съ
бития
16.30 Новини
16.35 Забавна музика
17.00 Сигнал „Звезда“ - радиомагазин
18.00 „На раздумка и песен“ - фолклорно
продаване
18.30 Новини
18.35 Да си спомним за Николай Здравков тенор. Концерта излъчваме по случай
70-годишнината от рождението на пе
веца
19.00 Радиотеатър за младия слушател:
„Орла - гьлтачът на жаби“ - драмати
зация по книгата на Оле Люнд „Киркегор“ от Анюта Качева
19.45 Радиовестник „Музикален свят“
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Изпълнения на Вичка Николова
21.00 „Как си ти?“ - младежко предаване
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Как си ти?“ - продължение

„Орфей“
16.05 Записи, получени по междунаро
ден обмен от Унгарското радио
17.30 Вечните книги на човечеството романът „Улица Консервна“ от
Джон Стайнбск
17.50 Три словашки песни в изпълне
ние на Дарина Лащакова
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър: „Левски“ - драма
тизация по романа на Яна Язова,
III част
18.54 Дивертименто в ре мажор (Мо
царт), изп. Виенски Моцартов ан
самбъл, диригент Херберт Краус
19.05 Всички опери на Верди - „Мни
мият Станислав", изпълняват со
лист и с Амброзианския оперен
хор и Лондонската филхармония,
диригент Ламборто Гардоли. В
ролите: Фиоренца Косото, Джеси
Нормаи, Хосо Карерас и др.
21.25 Информационен бюлотин „Ор
фей“
21.35 Камерен концерт
22.40 Страници от българската публи
цист ика за Васил Левски
23.00 Вести
23.05 С музиката на Гоорг Фридрих
Хоидол
24.00 Стихове в полуноц за Васил Лев
ски от Иван Рудников
0.05 Електронна и компютърни музи
ка.

„Знание“
10.03 Радиоуниверситет: Икономика:
цикъл „Макроимкономика“ „Инфлацията - причини, после
дици и методи за борба“ - беседа
от доцент Георги Манлиев
10.20 Курс по немски език: .Делови
контакти“ - 14-и урок
10.35 Дискусионен клуб „Знание“:
„Езикът на българската хуманитаристика“. Участват: проф. д-р
Атанас Натев - културолог, до
цент Лиляна Деянова - социолог,
к. филолог, н. Борислав Гео
ргиев. Водеща Венета Гаврило
ва, II част
11.05 Съвременни технологии: цикъл
„Технологии за обезвреждане и
преработка на промишлени отпа
дъци“ - „Мембранни методи за
очистване на промишлени води“
- беседа от доцент Иван Домбалов
11.20 Специалистът коментира: „Ко
декс на труда - нови моменти“ разговор със Стефка Симеонова
11.40 Радиоуниверситет: Маркетинг
Повторение от 14.00 до 15.40 ча
са
15.40 Радиоуниверситет: Управление
на фирмата: „Конкурентоспособността на фирмата“ - беседа от
проф. Лилия Каракашева

„Орфей“
16.05 Четем по ваш избор: III откъс от книгата
.София в края на XIX век“ от Георги
Каназирски-Верин
16.35 Записи от международния радиоконкурс .Нека пеят народите“
17.00 .Галерия'93“
18.00 Вести
18.05 Трио за кларнет, виолончело и пиано
(Архидук Рудолф)
18.30 .Роберт Шуман - Фантазия за пиано в
до мажор опус 17“ - музикално пре
даване
19.25 Оратория .Житие и страдание грешного Софрония“ (Симеон Пиронков), из
пълнява смесеният хор и СО на БНР.
Солист Здравко Гаджев. Рецитатор
Илия Добрев, диригент Иван Филев
20.50 Прелюд и фуга в ре минор от Йохан Себастиан Бах
21.00 Информационен бюлетин „Орфей“
21.10 Оркострови фрагменти из оперети
22.40 Соната за флейта и пиано (Бохуслав
Мартину), изпълняват Лидия Ошавкооа и Лиляна Стефанова
23.00 Вести
23.05 Джазов концерт - изпълнения на
Джордж Бонсън и инструментален съ
став
21.50 Радиотеатър: „Левски“ - драматиза
ция по едноименната творба на Яна
Язова, IV част
22.40 Стихове в полунощ - Артур Лунквист
0.05 Музика на XX век

„Знание“
9.03 Управление на фирмата (повторение
от понеделник)
9.23 Управление на фирмата (повторение
от вторник)
9.43 Управление на фирмата (повторение
от петък)
10.03 Философия: цикъл .Философи на XX
век“ - „От естетика към философия Джордж Сантаяна“ - беседа от к. фи
лософ. н. Правда Спасова
10.20 Изкуство: цикъл „20-те години на бъл
гарското изобразително изкуство“ .Детската илюстрация“ - беседа от до
цент Ружа Маринска
10.35 Курс по разговорен френски език на
Радио Франс Ентернасионап .Кажете
ми всичко“ - 12-и урок
1120 Чоаек, среда, медицина: цикъл .Осно
ви на психоанализата“ - „Психоанали
тична теория“ - беседа от д-р Георги
Каменов, II част
11.10 География: цикъл „Откриването на Но
вия свят“ - „Светулчицата на душата“.
Автор Никола Инджов
1125 Социология: цикъл „История на социо
логията“ - „Договорната теория за об
ществото и граници на свободата: ЖанЖак Русо“ - беседа от проф. д-р Гео
рги Фотев
11.40 Програма „Знание“ през следващата
седмица
14.03 до 14.45 Повторение от сутринта
15.00 Радиоуниверситет: Въведение в обща
та теория на правото (повторение от
сряда)
1520 Радиоуниверситет: Основи на счето
водството (повторение от сряда)15.40 Социология (повторение от 11.25 часа)

„Христо Ботев“
6.00 - 9.00 Утро на село: 6.00 Новини,
преглед на програмата, агробизнес,
календар с гледна точка към деня,
биопрогноза; 7.30 Новини; 8.45 „Сладури“ - детско забавно предаване
9.00 Постфактум
11.00 Детско утро: „Откога е зора зазори
ла“
12.00 Училище за възрастни
12.30 Осведомителен бюлетин
12.48 Български народни хора
13.00 „Час на слушателя“ - хумористично
предаване
14.00 „Десет пъти защо?“ - развлекателно
предаване
15.00 Фанклуб
16.00 Новини
16.05 Акварел и сонатина (Пенчо Стоя
нов), изпълнява Жени Захариева
16.10 Радиотеатър: „Херострат““ - пиеса от
Спиридон Петренков, повторение
16.41 Симфонична поема „Празнични зву
ци“ (Ференц Лист), изпълнява СО,
диригент Емин Хачатурян
17.00 „Военна поща“ - музикално-поздра
вително предаване
18.00 Творби за орган
18.30 Преглед на новините
18.35 Записи, получени по международен
обмен „Плачът на Еремия“ от Пико
ло Йомели
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Български народни песни - изпълня
ва Величка Златева
21.00 В света на камерната музика. Автор
и водещ Аделина Александрова
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „От неделя до неделя“ - седмичен
преглед на програма „Христо Ботев“
22.55 Забавна музика
23.00 Преди полунощ с редакция ХСЗ - за
бавна програма

„Орфей“
12.05 Концерт 55
13.00 Литературен куриер
14.00 Симфоничен концерт с творби от Ян
Сибелиус и Йоханес Брамс
‘
15.00 Поезия на словото, поезия на багри
те: „Макс Ернст и поетите“, V част
15.30 Концерт на Детския радиохор с дири
гент Христо Недялков
16.00 Трио за пиано, цигулка и виолончело
в ми минор, опус 67 (Дмитрий Шостакович), изпълнява клавирно трио
16.30 „Хотел с дървояд“ - забавно пре
даване
17.00 Срещи с българската народна музи
ка
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър за младия слушател:
„Левски“ - драматизация по романа
на Яна Язова, V част
18.55 Румънски романси
19.30 Концерт на хорове, участвували в
международния майски хоров кон- •
курс „Проф. Георги Димитров“ във
Варна
20.00 „Поезия и музика“ - Невена Стефа
нова
20.30 Български музикални изпълнители изпълнения на Мария Христова Клеманс
21.00 Информационен бюлетин „Орфей“
21.10 По повод 320 години от смъртта на
Молиер ви предлагаме операта
„Мнимият болен“ от Парашкев Хад
жиев, изп. солисти с хора и орк. на
Варненската опера
23.05 Вести
23.10 Йоханес Брамс - Симфония №1 в до
минор опус 68, изп. СО на Чикаго, ди
ригент Джордж Солти
24.00 „Стихове в полунощ“ - Войтех Михалик
0.05 Сонатен концерт

„Знание“
9.00 Радиоуниверситет: Бизнес-статис
тика (повторение от понеделник)
9.20 Радиоуниверситет: Маркетинг (пов
торение от вторник)
9.40 Радиоуниверситет: Маркетинг (пов
торение от петък)
10.00 Курс на Би Би Си по английски език
„Излитане“ - 40-и урок
10.15 Курс на Би Би Си по английски език
„Излитане“ -41-и урок
10.30 Курс по немски език „Делови контак
ти“ - 13-и урок
10.45 Курс по немски език „Делови контак
ти“ - 14-и урок
10.58 Курс по разговорен френски език на
Радио Франс Ентернасионап „Каже
те ми всичко“ - 11-и урок
11.05 Курс по разговорен френски език на
Радио Франс Ентернасионап „Каже
те ми всичко...“ - 12-и урок
11.25 Курс по разговорен испански език 189- и урок
11.40 Курс по разговорен испански език 190- и урок

УКВ радиостанции

Ьи ми
яри рАи.
фр||йр,»м«и,
Пият!
УКвЮЗ.бмйг П. 543210

Нржреша
УКВ Ш *
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ОД(
Новини в без пет.
На кръгъл час - времето.
6.00 Откриване на програмата, прогноза за времето днес, курс на БНБ,
анонсиране на програмата за деня
630 Емисия на Би Би Си на български език - .Лондон старт*
7.00 .Добро утро, София!’
7.25 Заглавията от печата .Бизнес ЕМ+’ - информация за курсовете на
БНБ и валутните бюра, софийска стокова борса. Актуална междуна
родна бизнесинформация. Курсовете на световните борси
9.00 Радиобазар
9.30 Хороскоп на деня
10.30 .Стомахът, моят приятел’ - кулинарна рубрика
13.00 - 14.00 .Гласът на заека’-рубрика, в която се представят авторски
компакдискове и се излъчва без прекъсване от водещия
14.05 .Мързелив следобед’
16.30 .Добър вечер, София!' - културни събития и идеи за вечерта
18.45 - 19.15 (о празнични дни от 18.45 до 19.30) Емисия на Би Би Си на бъл
гарски език .Светът в действие’
19.15 Музикални тематични блокове
19.40 .Необичаен преглед на необичайни вестници’ - водещ Христо Едрин
20.00 - 24.00 .А ла карт’ - музика по избор на слушателите.

Авторски предавания

№

15-21 фувруари 1993 г.

Понеделник-19.15 - 20.00 .Долче вита’-предаване за френска, италианка и испанска музика
21.00 - 21.30 .Радиобалет'- половин час за балета и най-доброто в света
на музиката - водещ Даниела Христова
Вторник-15.05 - 15.45 .От нула до три’-предаване за майки с малки де
ца
19.15 - 20.00 .Радиоактивно (Героите на рокендрола)’-водещ Петър Позелев
22.00 - 24.00 .В очакване на полунощ’ - водещ Георги Минчев
Сряда-20.00 - 24.00 .Скритимуцуни*-водещГеоргиДонков
Четвъртък -15.30 „Тотоиания* - тотопрогнози
21.00 - 22.00 .Новите китове* - загадки, хипотези
Петък - 15.05 - 15.55 .За кучета и котки’ - водещ Любомир Розенщайн
22.00 - 24.00 .Клуб на самотните сърца’ - водещ Бойчо Автов
Събота - 15.05 - 15.55 два пъти месечно - .Студио .Ротари’
14.15 .Какво ново на площад .Славейков’? - нови книги, водещ Христо Ед
рин
17.00 - 18.45 .Тол-попшоу* - водещ Иван Ватахов
Неделя - 20.00 - 24.00 .Джазландия’ - водещ Владимир Дайнов

Основни водещи
Константин Тилов. Кирил Калев, Петър Пуичев, Георги Кушвалиев, Ива До
йчинова, Владимир Дайнов, Олег Пери
Адрес на редакцията и рекламната служба:
София 1000. ул .Гладотон* 21
тел 87-36-59. студио 56-91-ЧЗ
През Новата 1993 година - Радио ГМ+ - с нова сила!

Вийва 8>8.3 МНх
От понеделник до петък
1.00
4.00
6.00
10.00
реба“
13.00
16.00
19.00
22.00

- 4.00 - 6.00 - 10.00 - 13.00 -

„Нощна линия“
„Вчера"
„ДАРИК кафе с...“
„Капитализмът - начин на упот

- 16.00 - „Радиоигри за всички"
- 19.00 - „Сега“ с Иван Константинов
- 22.00 - „Денят“
- 1.00 - „Музиката, която заслужавате“

Събота
4.00
7.00
Л ПП
10.00
13.00
15.00
19.00
22.00
22.00 - 1.00

1.00
4.00
7.00
10.00
13.00
15.00
19.00

-

_
-

„Нощна линия"
„ДАРИК - рок - опера"
ПЛОМ1/ 1/огЪо л
„ДАРИК
кафе с..."“
„Само за политици"
„Виц"
„Гонг"
„Бяла врана - шоу“
„Музиката, която заслужавате"

—

„Нощна линия"
„ДАРИК - рок опера"
„ДАРИК - пътувания"
„Вяра“
„Мабе 1П Ви1дапа“
„Радиоигри за всички"
„Фолк магазин“
„У дома“
„Музиката, която заслужавате"

Неделя
1.00 -

4.00 7.00 8.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00

—

4.00
7.00
8.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00
1.00

Двадесет години РТВЦ Русе
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
6.00 Щура утрин със Силвия Лулчева, Илиан
Димитров и Мариан Маринов
9.00 Бизнесинформация - съвместно с е „Па
ри"
13.00 Калейдоскоп 99
16.00 Нещата от живота I
19.00 Нещата от живота II
22.00 Джаз и ощо нещо с Георги Борисов
23.00 Телефонен секретар
24.00 Нощни мистерии
3.00 Разговора водите вие

СЪБОТА
6.00 Щура утрин със Силвия Лулчева. Илиан
Димитров. Мариан Маринов
8.30 Детско матине със Слава Рачева и Огнян
Бояджиев
10.00 Уикенд Радио 99
20.00 Рокмагазин на Христо Петров
24.00 Дискотеката на Адриан Георгиев
3.00 Разговора водите вие

НЕДЕЛЯ
6.00 Щура утрин със Силвия Лулчева. Илиан
Димитров и Мариан Маринов
9.00 Уикенд Радио 99
13.00 Златните хитове на Адриан Георгиев
14.30 Уикенд Радио 99
16.00 Раздумки в неделя със Силвия Лулчева и
Мариан Маринов
20.00 Тъмната страна на Луната с Ангел Андо
нов
22.00 Джаз и още нещо с Георги Борисов
23.00 Телефонен секретар
24.00 Нощни мистерии
3.00 Разговора водите вие

1
II

Ако 1972 г. е рождената за Регионалния телевизио
нен център в Русе, следващата, 1973, е годината на
кръщаването и прощъпалника. Решение № 80 на Ми
нистерския съвет от 12.11.1973 г. утвърждава създава
нето на телевизионния център. Десетината ентусиа
сти, назначени до този момент като оркестранти, чита
лищни дейци и инспектори, вече са узаконени в щата
на БТ, преминали са обучението в София и правят пър
вите си самостоятелни опити за телевизионно творче
ство. ..
За някои от пионерите не достига ентусиазъм, на
други нервите не издържат телевизионната „мелни
ца“ и напускат гнездото. Идват нови попълнения. А ба
зата е все още бившият гимнастически салон, превър
нат в студио, фоайето пред него, наблъскано с всякак
ва подарена или по-точно изхвърлена от София техни
ка, и стаята на администрацията, всъщност светая
светих на телевизионното творчество. Мястото, къде-

то се обсъждаха и приемаха идеи, предложения, наме
рения, проекти - телевизионни и архитектурни... Защото в тази теснотия сърцето копнееше за собствена
нормална та база, а духът витаеше в смели архитек
турни решения, струващи милиони. Може би, ако не бя
ха толкова смели, т.е. скъпи, тези проекти щяха да се
осъществят, но за момента се задоволяваме с посте
пенното превземане на помещенията на бившия цирк,
заели позиция на отсрещния огневи рубеж - сегашната
административна сграда на Драматичния театър.
Оттук нататък навлизаме в годините на професио
нализма и грешките вече трудно се прощават. Това е
една от причините за голямото текучество на кадрите,
но тези, които са се посветили на телевизията, й оста
наха верни и досега.
Ежеседмичните собствени блокови програми „Се
вер“ започват след затварянето (най-сетне) на прос
ловутия технологичен цикъл. Появяват се и първите
национални рубрики на телевизионния център: „Екран
на кинолюбители“ и „Дунавски маршрути“. Все по-чес
то обръщаме поглед към художествените жанрове.
Идват и първите награди „Спартак“ и „Златна антена“
от прегледите в Сандански. През 1979 г. със заставка
„ТВЦ Русе“ са излъчени рекордните 114 часа програПо едно или друго време на екрана на БТ вървяха
рубриките: „Младежка фолклорна програма“ При
казка за майки“, „Градили българи“, „Един час музи
ка“, „Вселена от тайни“, детското тв състезание „Нас
лука , „Мостове“, „Гласове“, „Големите възможности
на малките предприятия“, „Джаз-фест“, „Екран на кинолюбителя , „Дунавски маршрути" и други. По-малко
или повече успешни, те имаха своя аудитория Детски
те предавания, както и концертите народна или класи
ческа музика бяха сред най-сполучливите, излъчвани
по БТ. Участието на екипите на РТВЦ Русе в предава
нето „Добър ви ден“, в информационните бмисии и
спортните блокове на Канал 1 и Ефир 2 е оригинално и
запомнящо се.
Двадесет години. Чудесна възраст, на която са при
същи смелостта, дръзновението, поривите, амбиции
те, нестандартното мислене и действие. Да си ги поже
лаем и на нас, 20-годишните русенски телевизионни
работници...

Емил РАДЕВ,
журналист в РТВЦ Русе

Под знака на , .

15 - 22 февруари 1993 г.

>
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Какво казват
източните зодии за
човешкия характер
Хората, родени в година на ЗАЕКА, са най-големите щастливци и
късметлии. Те са талантливи, амбициозни и сладкодумни. Добро
детелни и сдържани, притежаващи изключително добър вкус, те
са обект на възхищение от страна на другите и се ползват с голямо
доверие. Винаги им върви във финансово отношение. Имат сла
бост към умерените клюки и им дават ухо, носа тактични и не злословят преднамерено по адрес на останалите. Те са много привър
зани към тези, които обичат, но връзката им с родното семейство е
изненадващо слаба и се отнасят към неговите членове почти като
към чуждите хора. Трудно се гневят и трябва да бъдат предизвик
вани доста продължително, за да загубят самообладание, тъй ка
то по характер са спокойни и миролюбиви натури. Много са способ
ни в сферата на бизнеса и ако някой завърже делови отношения с
тях, не ще може да ги изостави или да се измъкне току-така.
Родените под зодиакалния знак на заека са с меланхоличен тем
перамент и са в състояние да се разплачат по най-незначителния
провокиращ повод. Те са малко педанти, при това не особено до
бре осведомени, така че каквото знаят - го знаят добре, но не се
стремят да търсят допълнителни сведения и да разширяват кръга
на информацията си по други въпроси.
От тях биха могли да станат добри комарджии, тъй като притежавот неимоверен талант да избират и улучват точно това, което
1Ала са малко консервативни и не се хвърлят в нищо, преди
добро да са обмислили всичко предварително. Някои японци се от
насят с известно суеверие към хората,белязани със знака на заени! ;■ ■
-----е---щисите понякога имат оби
чал да взимат облика ка заек.
У<1
го и зодиакален знак ще живеят мирно и спокойно през
1рию «р 1 -и н 1 С1.'.з живот, но при условие, че не се обвързват с
мъчно гюдд ч-.гци се неща.
Н 1
|-.илс под знака на заека са
хората, родени в годилите из овена, глигана или кучето. Лоша ком
бинация за брак за тях би бил човек, роден в година на дракона.
: ;
;
- и с-. сз Си. бил с партньор,
роден в годината на мишката или петела.
Годините на заека са: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987.
Силвия ПОПОВА
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ВЪЗМОЖНОСТИ

Ленин КРЪСТЕВ

Отговори на диагоналите
НАДЯСНО. 1. .Васа". 2. Бари (Филип). 3. Фотинов (Константин). 4. Гоген
(Пол). 5. Нат (Мари-Жозе). 7. Кунева (Димитрина). 9. Лола. 12. Иванов (Боян).
13. Ерес. 14. Ванилин. 16. Нилин (Павел). 19. Блок (Жан). 20. Елит. 21. „Шик“.
НАЛЯВО: 2. Бак (Джон). 3. Фасул. 4. Горанов (Орлин). 5. Ноти. 6. Маги. 8. Те
нева (Северина). 10. „Нора“. 11. „Елан“. 12. Иванищ. 15. Венелин (Юрий). 17.
Солон. 18. Илик. 19. Блик. 22. „Вик“.

РАБОТНА РЕДКОЛЕГИЯ

редактор. Ганка КАЛЧЕВА

Защо звездите се ползват с
толкова много привилегии? Не
е ли това несправедливо?
Станали известни и богати,
продължават да бъдат търсе
ни било за рекламни видео
клипове, било за друг вид рек
лама на нови продукти, които
се лансират на пазара. Крат
ките им появявания им носят
милиони долари.
Ако все пак нещата се пог
леднат отблизо, може да въз
никне въпросът, дали парите
ги правят наистина щастливи.
Животът на повечето звезди
не е ли поредица от лични дра
ми и нещастия? А може би по
ради многото пари...?
Майкъл Дъглас, 48-годишен:
героят от филма „Първичен
инстинкт" си докара солидна
сума, подписвайки договор за
реклама на Нисан. Той пре
достави гласа си за кратък
клип, в който хвали до
стойнствата на колите на
японската фирма. Секссимво
лът, за когото сега се знае, че
е по-скоро сексуален маниак,
прибра в джоба си 7 млн. дола
ра за половин минута.

да се справяте сами с проблемите. Пос
тарайте се да приемате нещата такива,
каквито са. Но проявявайте твърдогла
вие и зачитайте правото на другите. Съ
вместимост през този период с родените
под знака на Дева.
РИБИ (20.11-20.111): Намеренията ви ще са свързани с уреждане на въпроси от финансов характер.
Често щс мислите за промяна в общест
веното си положение, но не сте готови да
поемете значителен риск. Обърнете вни
мание на оросяването на крайниците.

НАДЯСНО: 1. Руски игрален филм на Гл. Панфилов. 2. Американски кинорожисьор филма „Боги“, показан по БНТ. 3. Редакторът на първото
периодично списанио „ЛюОословио" (1790-1858). 4. Френски живописец
(1848 -1903). 5. Френска киноартистка- „Ана“. 7. Българска народна певи
ца. 9. Героиня на П. Маскани от операта „Селска чест“. 12. Български ес
траден певец 13. Отстъпление от общоприети възгледи и правила. 14.
Силно благоухаещ алдехид. 16. Руски писател - повестта „Жестокост“
(1908-1981). 19. Френски писател - романа „Сибила“ (1884-1947). 20. От
брани екземпляри при селекция. 21. Вокално-естрадна група.
НАЛЯВО: 2. Австралийски киноартист-телевизионния сериал „Вестни
карят“. 3. Селскостопанско растение. 4. Български певец. 5. Дипломатиче
ски писма. 6. Героиня на А. Уескър от пиесата „Кухнята“. 8. Артистка от
Сатиричниятеатьр (1945-1983). 10. Повест от Ив. Вазов. 11. Чехословаш
ка рокгрупа. 12. Герой на Л. Пипков от операта „Янините девет братя“. 15.
Руски славяновед, историк и филолог (1802-1839). 17. Старогръцки зако
нодател и поет - поемата „Саламин“ (VII—VI пр. н. е.). 18. Прорез на дреха
за копче. 19. Светло петно на тъмен фон. 22. Роман от Вл. Полянов.
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ВЕЗНИ (24.1Х-23.Х) ^Вре
ме е да се разтоварите и
помислите за почивката
си. Това ще ви помогне
по-бързо да възстановите способността
си за самоконтрол; ще повиши вашата
сигурност и дееспособност. Потърсете
компанията на родените под знака Риби,
но това да не са роднини.
СКОРПИОН
(24.Х-22.Х1): Настроени
сте за делова работа и
имате възможност да
действате целеустремено. Няма да ви
задоволяват стандартните решения, ще
се стремите към нещо по-оригинално и
ефективно. Трябва да имате предвид, че
и малък неуспех може да ви обезвери.
СТРЕЛЕЦ (23.Х1-21.ХП):
Определящ през седми
цата ще бъде вашият
реализъм. Целта, която
сте си поставили, е конкретна и ясна и
сте способни да я следвате методично.
Подредеността на нещата ще ви даде
възможност да концентрирате внима
нието си върху най-важните проблеми.
КОЗИРОГ (22.Х11-20.1):
Ще предпочитате в дело
вата сфера да се изявите
чрез дадена общност. Не
сте напълно сигурни, дали самостоятел
ните ви решения са достатъчно рацио
нални. Възможно е доста сили да прахо
сате в безсмислена борба за надмощие и
разни конфликти. Бъдете по-толерантни
към мнението на другите.
- ГТИк ВОДОЛЕЙ (21.М9.И):
Уверени сте в себе си и
ОИТС-Д "СР°ЯТИО
се убедите,
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ОВЕН (21.111-20.17): Нагласа за сериозна работа
ще ви кара да насочите
енергията си към нещо
стабилно, от което очаквате материален
резултат. Прекалена суетност и егоцентризъм могат да създадат проблеми в
интимните ви отношения. Ще се дразни
те от непрактичността на партньорите си
и не е изключено доста нетактично да се
отнасяте с тях.
ТЕЛЕЦ (21.1У-20.У): На
преден план ще бъде ин
телектуалната дейност.
Настроени сто за духов
ни занимания, които да ви откъснат от
всекидневието. Трудно що понасято на
лаганите от него ограничения, защото те
понижават самочувствието ви. Желаете
вътрешна свобода и не във всяка компа
ния ще се чувствате добре.
БЛИЗНАЦИ (21.У-21АЛ):
Способни сте да обгради
те с внимание и грижи
близките си. Ще търсите
опора в семейството. Възможно е да бъ
дете обзети от някои натрапчиви мисли,
които ще се отразят негативно на пове
дението ви. Не се предоверявайте и бъ
дете по-критични.
РАК (22,У1-22.У11): Мис
лите и желанията ви ще
са насочени към вашата
обществена изява. Из
влекли сте някои поуки и ще разчитате
изключително на себе си. Избягвайте си
туации, които изискват високо психиче
ско натоварване, и обърнете по-голямо
внимание на разтоварващи занимания.
ЛЪВ (23.УИ-23.УШ): Ще
се чувствате потиснати
от недостатъчната сво
бода за действие. Това
вероятно ще намалява желанието ви за
обществена активност. Бъдете по-дискретни в интимните си отношения. Ще
предпочитате да се отдадете на култур
ни развлечения или просто да потърсите
контакт с природата.
(24.УП1-23.1Х):
,г— ДЕВА
Бързо ще намирате ин1г
туитивно решение на доста комплицирани проб
леми. свързани с обществените ви взаи
моотношения. Известни трудности могат
да възникнат при материализиране на
вашите замисли поради колебливост и
нерешителност за поемане на риск.
Склонни сте да изчаквате развитието на
събитията.

Колко прибират
звездите...
за час,
минута, «унда

Тмн. секретар:

при прмтечатмиг от ■ „Телммил - Радио' о задължително съгласието на редакцията

ч

[радио]

Роналд Рейгьн, 81-годи
шен: по покана на фирмата
„Фуджи“ бившият президент
на Щатите отлетя с частен са
молет до Япония. Цел на пъту
ването: изнасяне на две лек
ции по 20 минути. Договоре
ният хонорар - 2,1 млн. дола
ра, или около 40 000 на секун
да. Ето един пенсионер, който
знае как да се продава!

Марлон Брандо, 68-годишеи: известният актьор пои
ска 6 млн. долара, за да прет
вори Торкемада във филма
„Христофор Колумб“ на режи
сьора Джон Глен, и пристигна в
Испания за снимките, които
продължиха... 10 минути. То
ва означава ни повече, ни помалко от 600 000 долара за
минута. Разбира се, без да се
брои стойността на самолет
ния билет в двете посоки, за
платен от продуцента на фил
ма. Не се знае само колко от
зелените ще останат за него,
тъй като разходва огромни су
ми за защита на децата си
пред американската Темида.
Григорий СПАСОВ
(По сп. „Иси Пари“)

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
ул. „Сан Стефано" № 29. Телефон 44-32-94 и 43-481 (вътр. 278, 340), Българска на
ционална телевизия - ул. „Сан Стефано" № 29, телефон 43-481. Българско нацио
нално радио - бул. „Драган Цанков" № 4, телефон 85-41. Вестникът е набран и отпе
чатан в Издателско-полиграфически комплекс „Родина"
Броят е приключен редакционно на 9 февруари
БаНмОйа
ТБ - София АД
Банкова сметка - 421104609020-4
41
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„Добър ви ден
I

А

10 може и да не знаете

I ■

„Гарвди
«Вирите и
Според Маршъл
Маклуън, професо
ра от Торонто,който
се ползва с име на
най-прочутия
ДО
днес „пророк на
електронната епоха“, решението на
медиапроблемите е
в
теоретичната
формула „ТНе тесйит 151Ке теззаде“ („Средството е в
съобщението"). Публикувана'за пър
ви път през 1964 г. в научния бестсе
лър „Да познаем медиите“, тази „Фор
мула на века“, както често я наричат,
означава, че същността на съобще
нието не е в неговото съдържание, а в
самото средство за комуникация. Не е
важно какво се съобщава, а как, по
кой канал!
Според френския енциклопедичен
речник „1_а соттипюайоп е! 1ез тазз тесИа“ (1973) фундаменталната теза на
Маклуън е изтълкувана по следния на
чин: важното за гражданина в комуни
кацията е не толкова това, за което го
вори телевизията, а фактът, че гражда
нинът си има телевизор вкъщи!
Според Владимир Михайлов (т.е. моя
милост) за българина в телевизионната
комуникация през 1993 г. няма значение
какво толкова се приказва в „Панора
ма“. За него е важен единствено фак
тът, че си получава всяка събота Иван
ГАРЕЛОВ вкъщи на малкия екран.

*
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Снимки НИКОЛАЙ ИВАНОВ у
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- Г-н Скорчсв. как се роди идеята за пре
даването и повлиян ли бяхте по някакъв на
чин от сутрешните блокове на радиото?
Не мога да кажа, че сме повлияни от ра
диото. просто в сутрешните часове имаше нуж
да от подобно информационно-музикално пре
даване. което да е свързано с началото на деня
и проблемите на хората Така е и във всички те
левизии. където има подобни предавания. И
докато в другите телевизии те се наричат „До
бро утро", ние пожелахме нашето предаване
да бъде коренно различно. Това означава в не- •
го освен задължителната политическа, иконо
мическа и друга информация да има и пробле
ми. свързани с деня, с ежедневието на хората.
Едно от големите достойнства на „Добър ви
ден' е. че в него участват директно районните
телевизионни центрове във Варна. Русе. Плов
див и Благоевград и по този начин те станаха за
първи път пълноценни, активни информацион
ни телевизионни източници.
Отначало предаването се казваше „Добър
ден“, но колегите от радиото справедливо про
тестираха и тогава се роди този много хубав
български вариант „Добър ви ден", което не е
поздрав, а едно пожелание Едно пожелание за
идващия ден Идеята за това много хубаво наз
вание е на „акушера“, а той стана и кръстник на
предаването - Кеворк Кеворкян.
- Каква е вашата аудитория? Все пак до
ста хора сутрин излизат за работа и не им ос-

тава време да гледат телевизия.
- Да. вярно е. Хората, които са на работа, ня
мат пълноценна възможност да гледат пре
даването. а аудиторията ни е от пенсионери,
безработни, млади майки, които отглеждат де
цата си. деца, които не са на училище, и не на
последно място, бизнесмените, защото е дока
зано в света, че най-ефективното телевизион
но бизнесвреме е от девет до десет часа, когато бизнесмените си пият сутрешното кафе. То
гава те готвят плановете си за започващия ден.
- Какви събеседници каните за разговор?
- В принципите на нашето предаване е за
легнало това, че то в пълна степен, дори и с му
зиката. трябва да носи информация. Може би
за първи път едно телевизионно предаване от
този род носи през цялото време на своето из
лъчване информация. Така че участието на гос
та е свързано с новината, факта, събитието и с
нищо друго.
- Напоследък всички се интересуват пре
димно от политика, а вие като че ли бягате от
нея. Не губите ли по този начин част от ауди
торията си?
- Ние в никакъв случай не бягаме от полити
ческите събития, но трябва да се има предвид,
че новините в началото на деня са новини от
последните 24 часа, т.е. след последните теле
визионни новини не е станало нищо в България.
Така че според мен сме намерили най-удачната
формула в нашия видеовестник - чрез сутреш-

ния печат да потърсим информацията, обобще
нието, коментара на най-важните политически
и други събития. Нашите зрители са доволни,
че това предаване е едно от малкото, които не
„инжектират“ политическо цветово напреже
ние.
- А можете ли да бъдете конкуренция на
радиото?
- Ние не можем да бъдем конкуренти, защото телевизията изисква повече внимание. При
викнали сме нашите зрители да търсят и очак
ват рубрики, които ги интересуват. Това са руб
рики, които са свързани със съвети за дома,
градината, семейния бюджет, полезни съвети
за здравето, възпитанието на децата и т.н. По
желание на нашите зрители, за което ние без
крайно им благодарим. „Добър ви ден" променя
своите рубрики, допълва ги с нови факти и
гледни точки. Опитахме и се оказа изненадва
що благодатна тази тема: всяка сряда имаме
открит разговор със зрителите в ефир по една
българска народна мъдрост. Трябва да ви ка
жа, че над сто души участват в този разговор,
насочен към душевността на българина, към
добротата, към взаимопомощта и сътрудниче
ството в трудното ни ежедневие. Това е една
форма, че и телевизията, макар да не е много
телевизионна, защото разговорът се води по
телефона, показва, че има хляб за такива не
ща.
Лада ТРИФОНОВА

Прозрението на този принос към тео
рията на масовите комуникации ми до
йде във връзка с 50-годишния юбилей
на Иван Гарелов. Дори ще се опитам да
защитя докторска дисертация: „багеюу
15 1Ье теззаде“ („Гарелов е съобщение
то“). Затова нека ни е честит на всички
- и на теоретиците, и на останалия бъл
гарски народ!
Владимир МИХАЙЛОВ
Бел. ред. От името на екипа па „Пано
рама по случай 50-годиишината на
Иван Гарелов и по случай завоюването
от тях на всички възможни и заслужени
награди за 1992 г. се състоя грандиозно
празненство. Часът и мяспиЯпо на сре
щата бяха: 8 февруари, понеделник,
19.00 часа, кафе-сладкарница .Люлин 2"
- в новата част на НДК. Присъствува
най-отбраната част от населението на
страната.
Снимката е от архива на в. „Телеви
зия - Радио“ - автор Румяна БОЯ
ДЖИЕВА

