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1000 София, ул. "Съборна“ 2А, тел./факс 44 32 61
Дизайн: Ники СТАР

С нашата помощ
вашият успех е сигурен.
фоторопррдукция на първа страница - НСС "Старт“

Теория, критика. отгласи

2®

[родио]

Музика за шм, ириа звр.
Музикалният продуцент на програма „Хоризонт“ Дари
на ГЪЛОВА пред е. „Телевизия - Радио“

Новата програмна схема на
програма „Хоризонт“ е видимо
променена. Ще трябва ли да про
менят и своята нагласа радиослушателите? Преди двайсет
и... години програмата спечели
аудиторията (а и я задържа), на
ричайки се информационно-му
зикална и следваше тази линия.
Сега „Хоризонт" си остава „музи
ка и информация“, но с поглед
към нови хоризонти търси нов
облик.
Преди години един от пионери
те на програмата - Алексей Шишов, каза: „Новините са железо
бетонният скелет на „Хоризонт“,
а музиката е нейната жива плът.“
За тази „плът", наречена музика,
е разговорът с Дарина Гълова.
- Каква музикална линия ще
следва „Хоризонт“ и коя музика

ще е доминираща?
- Забавната, по-скоро поп- и рок
музика. „Причина" за това са мо
билността и характерът на програ
мата като информационно-музи
кална. Разбира се, ще присъстват и
другите жанрове на мозаичен прин
цип, както досега - музика, отпра
вена към всички, към най-широк
кръг слушатели.
- Това значи ли желание да се
угоди на всички по принципа
„всичко за всички“?
- Не, ясно ми е, че на всички не
може да се угоди. Ще присъстват
всички жанрове така, както е било
досега. В „Хоризонт" информация
та е водещата и в музиката ще при
съства повече забавният елемент,
за да разтоварва хората, без да
има образователен характер.
- Нещо ново за меломаните?
- Имаме музикална линия сутрин
от 11 до 12 часа, където запазваме
някои стари предавания, като „Фонотоп", „Хит минус едно", „Мегамикс". Нова е идеята за джазрок и
рокджаз на Николай Захариев. За
мисляме и ново фолклорно пре
даване в петък. В събота от 11 часа
също ще звучи нещо съвсем ново „Каста дива", което ще обхваща
всички музикално-сценични жан
рове. Във вечерните часове се за
пазват „Тик-так“, „Музикална
стълбица", „Пулсиращи ноти“,
„Алегро виваче" и „Неделя'93", се
га вече „Събота'93". Най-новото е
неделята, която почти изцяло е
„наша“. От 19.30 до 21 часа ще има
ново предаване, от 21 до 23 часа е
„Бис" за инструменталните жанро-

ве на класическата музика. От 14
до 16 часа предвиждаме предава
не за българска поп и рокмузика, за
което още чакаме предложения.
- Кои са хората, които ще пра
вят цялата тази нова продукция?
- Познатите гласове на водещи
музикални предавания ще продъл
жат да звучат в ефира. Разбира се,
ще има и други, които с новите си
идеи ще поставят собствен индиви
дуален почерк на водене.
- С кои „стари“ предавания ще
се разделят слушателите?
- За съжаление това са фол
клорните в сутрешните часове. Но
между 4 и 6 часа, които са на район
ните радиоцентрове, тази музика
ще е преобладаваща. А и този ра
нен час е много удачен за слушате
лите. Във втория обеден блок „+3"
също ще звучи народна музика.
- Има ли морално остарели или
слаби предавания, които трябва
да бъдат спрени?
- Едва ли става дума за остаря
ване. Имаше и слаби. А някои се
трансформират с по-различен об
лик.
- Пред мен е новата програмна
схема на „Хоризонт“. Не виждам
предаването за българска поп- и
рокмузика „Топ 10“. То в коя ка
тегория бе поставено - като оста
ряло или като слабо?
- По принцип нужда от класация
за българска музика националното
радио има. Въпросът е: на каква база да става класирането? Защото
знаем, че най-удачният начин е по
продажба, но засега у нас този ме
ханизъм не може да се използва. В
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Из песента „Слънчева жена“,
изп. Мариана и Тодор Трайчеви

момента обмисляме регламент за
провеждане и изобщо едно двуча
сово предаване за нашата поп- и
рокмузика в неделя между 14 и 16
часа.
- Не ви ли се струва, че англоезичната музика удави българ
ската дотолкова, че понякога
трябва доста време да слушаме,
за да разберем, че не сме на въ
лните на „УОА“, а предава нацио
налното радио?
- Това е проблем, който обсъж
даме във всички наши предавания.
За да се прави качествена музика,
трябват пари, а нашите музиканти
ги нямат. Затова продукцията, коя
то имаме, не е достатъчно качест
вена и е малка по обем. Въпросът
не е в „не искам“, а тази музика
просто е по-малко от другата.
- Ще промените ли начина на
работа?
- Нов е начинът на правене на ед
ни от най-старите предавания „Музикална стълбица“ и „Пулсира
щи ноти“. Те ще се излъчват вече
„на живо“ и естествено хората,
които ги водят, ще внесат нови не
ща. Няма да има и повторения на
излъченото през седмицата.
‘ - Който чул - чул, така ли?
- Така е, но има идея вечерното
неделно предаване да е дайджест
- в края на седмицата при липса на
повторения да включим модули от
най-хубавото.
Димитрина
ХРИСТОВА
п
Тв пресфото:
Любомир МИЛОВАНОВ

Засега няма да има две тарифи й чдй и №цп «аиа ри...

Така смята новият директор на „Продажби и маркетинг“ в БНТ Огнян Димов, завършил „Маркетинг и реклама“ в
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Фраиция
Франция „Маркетинг и опаковка
опагсоака пп
па телевизионни
телет/лионии програми**
пппгпалш**
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Напоследък националната ни телевизия
излъчва реклами предимно по блоков прин
цип и по-рядко прибягва до формулата на
рекламната мозайка. Това ли ще бъде рек
ламната стратегия и занапред?
- Рекламният път на нашата телевизия си
гурно ще е „между“ блоковия и мозаичния
принцип. Мозаичният принцип е в полза на рек
ламодателя и на телевизията, тъй като излъч
ването на отделни реклами винаги е свързано с
по-високи цени. Но блоковият принцип ще оста
не, тъй като БНТ има ангажименти към Евровизия - една от нейните препоръки е рекламите
да се излъчват в отделен блок, който да бъде
предхождан от специална за случая заставка.
Това изискване е в съответствие с Хартата за
правата на човека, която е възприета от Съве
та на Европа и въз основа на която е разрабо
тена хартата „Телевизия без граници“. Така на
зрителя се дава правото на избор дали да гле
да или не рекламния блок. Обществената те
левизия има морални задължения към своята
аудитория. Обществената поръчка е главната
й цел, а не максималната печалба.
- БНТ ще се съобразява ли с всички забра
нителни процедури, които съдържа хартата
„Телевизия без граници", свързани с дирек
тно рекламиране на цигари, алкохол, раси
зъм, насилие, някои религиозни секти и др.?
- Да, макар че някои от големите фирми за
цигари', като „Ротмънс“ или „Марлборо“, вече
си създадоха много успоредни дейности, които

рекламират. Например „Марлборо“ произвеж
да масло за двигатели, „Кемел“ има цяла ин
дустрия за сакове и обувки. Те вече не са само
производители на цигари. Но БНТ стриктно ще
спазва по отношение на рекламата забраната
от дискриминация на расистка, религиозна или
политическа основа.
- Българската телевизионна реклама ви
димо е изправена пред няколко препятст
вия: първото е техническо, то е свързано с
качеството на изображението, второто про
изтича от много високите тарифи за излъч-.
ване на рекламен клип и третото е естетиче
ско. Тя все още не издържа конкуренцията
на рекламните клипове на световните теле
визионни мрежи. Каква ще е политиката на
БНТ в тази насока?
- Телевизията ще прави прецизен техниче
ски контрол на телевизионните реклами. Кли
пове с чистота на изображението под 600 реда
няма да се допускат в ефир. Що се отнася до
художествената стойност на рекламите, след
известни колебания ние избрахме компромис
ния вариант производителите сами да се гри
жат за художественото качество на своите
реклами. Конкуренцията на западните рекла
ми постепенно ще ги накара сами да търсят подоброто качество. Например рекламата на
вестник „Стандарт“ е произведена в Русия и тя
наистина е много добра - но там хората имат
интересни, нестандартни идеи, там се правят
много добри маркетингови проучвания, съоб
разяване с точния сегмент от аудиторията, към
който се отправя рекламното послание. Ние за
съжаление много изоставаме в тази посока.
- А как се отнасяте към скритата рекла
ма?
-Това е проблем, който е актуален за всички
телевизии по света, защото границата между
информацията и рекламата е много тънка. Тук
от решаващо значение е моралът на отделния
журналист.
- А ще има ли санкции?
- Санкции засега има, особено когато се из
лъчват рекламни клипове, за които се оказва,
че няма сключени договори. Или когато в едно
предаване присъстват рекламни пана или дру
ги предмети, които не са платени. Тогава прог
рамата или телевизионният канал се санкцио
нират като се намалява бюджетът. Но при жи
во предаване просто няма механизъм за сан
кции.
- Ще има ли протекционистка политика по
отношение на българската реклама? Ще се
даде ли възможност българският бизнес да
рекламира своята продукция на по-ниски

голям лейкопласт

Един
го
лям
розов
лейкопласт,
залепен въ
рху очите на
милиони хо
ра — това
представля
ват „сапуне
ните опери“
според мне
нието на повечето сериозни изсле
дователи на масовите комуника
ции. Нищо ново през годините към
проблема на този вид тв продук
ция не се е прибавило, но тъй като
напоследък българските зрители
се раздвоиха между типичния мо
дел на „сапунените опери“ в „Пътеводна светлина“ „Дързост и кра
сота“, и антимодела в „Туин
Пийкс“, заслужава да си припом
ним историята и същността на жан
ра.
Не случайно и трите споменати
произведения са американски.
Просто от Съединените щати тръг
ва модата на сантименталните
потресаващи истории, които са
държали приковани първо към ра
диоапаратите, а после и към мал
ките екрани многолюдното съсло
вие на домакините. Именно по-чес
тото рекламиране тук по добре
разбираеми причини на перилни
препарати довежда до нарицател
ното прозвище „сапунени опери“.
Изглежда, добре премереният
ход на серийните мелодраматични
тв истории, които изкарват сълзи в
очите ни и разтърсват нашите ду
ши с големи любови или големи из
невери, запълва една постоянна
празнина в зрителските очаквания
за Аристотеловия катарзис.

рекламни цени?
- Не, засега няма да има две тарифи за чуж
да и българска реклама. Но на българския биз
нес и неговите реклами са предоставени други
възможности - по-къса рекламна форма, ре
портаж с рекламна цел, представяне на рек
ламни продукти и др. Или българските фирми
вече няма да бъдат ограничавани в този 30-секунден рекламен клип, който доскоро беше
тяхната единствена възможност. Сега реклам
ната политика ще бъде по-гъвкава. А в регио
налните телевизии ще предложим сериозно
намаляване на цените за рекламно излъчване,
особено за тези фирми, които работят и раз
пространяват продукцията си в този регион.
- Как виждате бъдещето на телевизионна
та реклама у нас?
- Телевизионната реклама има двустранен
недостатък - фирмите все още не гледат на
рекламата достатъчно професионално, тяхна
та маркетингова програма все още не е отишла
дотам, че да дефинира ясно портрета на тех
ния краен потребител и съобразно неговото по
ведение през 24-часовия цикъл той да бъде
атакуван с реклами по съответните медии. Се
га всички искат да излъчват реклами „около“
златния пояс на „По света и у нас“. Например
предаванията за типично мъжката аудитория
(дори да вземем „Розовата серия“) са пре
димно в късните часове, където рекламните
цени са по-ниски. И ако аз примерно произвеж
дам машинно масло, няма да го рекламирам в
„По света и у нас“, а в 23,30 вечерта, защото ще
съм сигурен, че тук ще го видят основната част
от моите крайни потребители. Реклами на му
зикалната къща „Унисон“ никога няма да сло
жа „около“ новините, а най-вече „около“ кон
цертите и музикалните предавания, които съ
бират в своя фокус и необходимата за тази цел
публика. Вторият недостатък е, че ние не попу
ляризираме достатъчно своите нови предава
ния. Сега разработваме специална картотека
за тези предавания, за да търсим обратната
връзка с фирмите.
- Смятате ли, че е прав К. Хопкинс, който
казва, че рекламата е просто умението да се
продава?
- Разбира се, но ние все още не сме се научи
ли на това. Международната асоциация на рек
ламните агенции тази година провежда кампа
ния за рекламата като цяло. Ние получихме
много материали, които ще излъчим.
Маргарита ПЕШЕВА
Тв пресфото: Николай ИВАНОВ

Не

случайно мнозина виждат в „сапу
нените опери“ продължението на
прочутите женски романи. Между
другото подобни романи и до ден
днешен не престават да бъдат
жанровият източник за телеви
зионните версии.
Естествено от началото на 50-те
години, когато сериалите тип „са
пунени опери“ нахлуват масово на
американските екрани, много вода
е изтекла и много други телевизии
са се удавили в тази вода. В евро
пейските страни не знам защо „са
пунените опери“ взеха по-благоп
риятното име „тв романи“. Латин
ска Америка ги нарече „теленовели", а какво представляват те,
знаем великолепно от „Робинята
Изаура“. Азиатският вариант съ
що твърдо се придържа към пос
тоянните мотиви за измяна . рев
ност, отмъщение и т.н.
Доколкото „сапунените опери“
все пак са американско изобрете
ние, интересно е да проследим
тенденциите там в тяхното разви
тие. Разцветът на жанра от найкласическия сантиментален тип
започва през първата половина на
60-те години с прочутата серия
„Пейтън-плейс" и издържа цяло
десетилетие. Следващата мощна
вълна поражда легендарният вече
сериал на века „Далас" и послед
валите го „Династия“, „Фолкън
крест , „Нотс лендинг". Първите
сътресения за тази изглеждаща
непоклатима вълна се появяват
през 1988 г., в единадесетата годи
на от съществуването на „Далас“.
когато рейтингът му изведнъж спа
да от 21,3 пункта на 16,8. Идва вре
мето на специфичната опера-ко
медия на ситуациите „Козби шоу"
Великолепният чернокож актьор
ьил Козби със своето екранно се
мейство няколко години е на върха
на всички топлисти. докато през
1990 г. не се втурна „Туин Пийкс“
на Дейвид Линч и с един категори
чен удар обърка всичките досе
гашни представи за „сапунените
опери". Как ли ще бъде оттук ната
тък?
Владимир МИХАЙЛОВ
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'Българските филми през седмицата представя Елена СОТИРОВА
азват, че интервютата са пътувания във вътрешния свят,-в духовния мир, характера и темперамента на творческата личност и своеобразно изслед'.Не .иРХПШ17 Нита ил
___________ хх
х
х
'
ване
механизмите на творческия
процес. Споделеното
от автора е една
интимна изповед«. пред. читателя
и съответно пред зрителя на филма. Л.1 взаимното
доверие
оовепие ни
ни приобщава към авторовите внушения.
Затова предпочетох този начин на представяне на българските филми, които ще гледаме
в празничните дни.

со^ие 1

Спомени за

„Двойникът“

филм в две части
Първа част „ПОКРЪСТВАНЕТО“
В ролите: Стефан Данаилов, Борис Луканов, Венцислав Кисьов, Анета
Петровска, Васил Мирчовски и др.
Втора част „СЛОВО ЗА БУКВИТЕ“
Врелите: Стефан Данаилов, Антоний Генов, Коста Цонев, Пламен До
нчев, Петър Петров, Янина Кашева, Борис Луканов, Кирил Варийски и
др.

Премиера - 1980 г.
Сценаристи — Братя Мормареви,
режисьор — Николай Волев, опера
тор - Венко Каблешков.
В ролите: Тодор Колев, Йорданка
Кузманова, Кина Мутафова, Па
вел Поппандов и др.

Филмът е отличен с голямата награда „Златна роза“ на XVIII фестивал
на българския игрален филм - Варна'84.
Сценарист - Анжел Вагенщайн, режисьор-постановчик - Борислав
Шаралиев, оператор Венец Димитров.
Борис I - това е цяла една епоха, епоха на велико прозрение, на един
от „звездните мигове“ за нас, българите. И заслугата на творческия ко
лектив, претворил тази епоха, е огромна, а резултатът - респектиращ.
Затова думата имат авторите.
Анжел Вагенщайн: Разказът започва с покръстването на българите и
включва книжовната дейност на княз Борис. Историческият материал е
едновременно и богат, и оскъден - разполагаме с много сведения за епо- г . .. V /
хата и с малко за личността на самия Борис. При работа на сценария се
.
опрях на изследванията на проф. Дуйчев, на множество византийски,
латински, арабски и германски летописи и особено на пространното жи
тие на Климент Охридски и „Респонсите (отговорите) на папа Николай I
на въпросите на Борис“ - обемисто и много интересно съчинение, съдър
жащо сведения за религиозно-философските и политическите възгле
ди на владетеля. Опитах се да центрирам разказа около един верен тон
- гениалното дело на Борис, който с цената на много жертви обединява
българи и славяни и във вярата, и в книжовността, обособява българ
ската народност и поставя началото на укрепването й като етническа,
политическа и духовна общност. Боя се, че ние едва сме се докоснали до
трагическото величие на този изключителен държавник, стратег и провидец.
Борислав Шаралиев: Към филма ме подтикнаха животът и делата на
последния езически хан и първи православен княз Борис I. Без съдбов
ния за онзи исторически момент акт на покръстването, извършен от Бо
рис, формирането и оцеляването на българската нация едва ли би било
възможно. Като се прибави и гениалното по своето проникновение кни
жовно дело на Борис, приел учениците на Кирил и Методий, мисля, че
става ясно кое ме е накарало да реализирам този филм. Искахме да при
помним величието на епохата и на този български владетел и да внушим
на зрителите, че борбата за мир и разцвет на културата е нещо, което е
съществувало от памтивека и винаги е носело само добро на човека.
Стефан Данаилов: Този човек не може да не бъде обичан наред с
всичките сложности на характера му. Като българин нося в себе си това,
което ни е останало като завет от него - огромна любов към земята бъл
гарска, вярата българска, твърдост надуха. Ние сме потомци на Борис и
хубаво е, ако малко от многото, което ни е завещал, запазим за бъдното.
Щастлив съм, че на мен бе дадена възможност да се срещна с такъв ге
рой, че работих с големи професионалисти. Сред декора, грима, сред 1
атмосферата, която се създаваше на снимачната площадка, работейки |
до пълно себеотдаване, аз забравях, че артистът Данаилов играе Борис...
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Братя Мормареви (из едно ин
тервю, което направих стях преди 3
години): Няма сценарий, върху кой
то да сме работили по-дълго. Идея
та за него ни даде академик Поликаров. По това време тя беше
страшна идея: човек, който трябва
да прави неща, в които не вярва. Да
ходи по събрания, вместо да си гле
да научната работа, да стои с часо
ве на псевдонаучни съвети, да орга
низира научни конгреси и дори да се
грижи за спортната слава на инсти
тута си. С две думи - трябваше да
пишем сценарий за подмяната на
стойностите в нашето общество, в
което миналото на родителите е поважно от умствения ти багаж.
Десет години ни измъчваше тази
тема, за която животът даваше
ежедневно храна. Десет години се
чудихме как да преведем тази чис
та сатира на езика на хумора. За
почвахме с ентусиазъм и изоставях
ме работата с отчаяние. Сетне от
ново се „навивахме“, сядахме пред
пишещата машина, смеехме се и
накрая озлобявахме. Явлението
никак не беше за смях.
След десет години, трябва да е
било по време на някое от поредни
те „размразявания“, сценарият бе
ше готов. Мина неочаквано лесно.
Дори се хареса. После го изнесохме
на пазара, въпреки че бяхме още
далеч от пазарната икономика.
След пазарлъци с този и онзи по
паднахме на Николай Волев — пре
поръча ни го Иванка Гръбчева. За
него това беше дебют в игралното

кино. Благодарни сме й за препоръ
ката. Благодарни сме и на Николай
Волев. Той не само разбра правил
но замисъла ни. Той го обогати! х—
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Сценарист - Г. Мишев, режисьор - Ед. Захариев, оператор - Р. Спасов
В ролите: К. Паскалева, Иц. Финци, Ев. Стратев, Ст. Берова, А. Карастоянов, Н.
Шопов и др.
ЗОНА В 2. Премиера 1989 г.
Сценарист - Г. Мишев, режисьор -Ч. Гагов
В ролите: Ст. Мавродиев, Т. Колев, В. Луканов, К. Евро и др.
Георги Мишев: Началото на „Вилна зона“ е в една дреболия: някой ми каза, че на
една новобранска вечер били изядени 5 хиляди кюфтета... Не беше кой знае каква
новина, но попълваше колекцията ми от нашенски абсурди, които ме занимаваха от
известно време. В главата на писателя, както казваше някой, е препълнено от какво ; ,
ли не, много повече от склад за вторични суровини и се намира в още по-голям безпо- I
рядък. Защото не знаеш кое кога ще ти потрябва.
По това време упорито ме интересуваше така нареченото вилно строителство малките къщи, вилички, бараки и построения от всякакъв тип, които вече никнеха в
лозята и околностите на градовете. Бяха социално явление, което не можеше да се
обясни с малко думи. На Запад вилата е символ на богатство, на престиж и стабил
Телевизионен филм в 2 серии, нов преработен вариант на
ност; у нас - тъкмо обратното: сиромах човек струпва нещо в лозето си с материали,
4-серийния филм от 1975 г.
отмъкнати отнякъде, всичко правено-недоправено, временно, паянтово. Оттатък вилата се прави за почивка; у нас - да поработваш през почивните дни; Вилната зона
Сценарист - Орлин Орлинов, оператор - Йордан ски прения, тълкуват заплетените ходове на голя
на българина всъщност беше някаква мизерна компенсация за отнетата му земя на
Йорданов, режисьор-постановчик — Павел Пав мата политика, борят се против гръцкия патрик и
село, тук той стъпваше, макар и на един крак, върху твърда почва. И понеже той не
лелеят надежди в руските генерали. И духът на
искаше да си признае жалкото съществуване, в което беше изпаднал, за да не го уз-' лов.
В ролите: Наум Шопов, Николай Бинев, Иван просвещението, изпълнил творбата, е толкова
наят и другите - прибягваше до открити демонстрации на просперитет и могъщество.
Кондов,
Коста
Цонев,
Петър
Слабаков,
Стефан
Тия неща ги разказах отначало устно на режисьора Едуард Захариев, а по-късно
неотделим от възрожденския й дух, колкото поМавродиев, Васил Михайлов, Домна Ганева, Олга малко е било времето, в което българската нация
вече ги написах като сценарий за бъдещия филм. Не всичко ни беше ясно докрай, за
Кирчева и др.
щото и самите социални процеси още бяха неферментирали, нейзбистрени, продъл
е трябвало да ги изживее. Защото, ако другите ев
На голям празник без усмивка не може. А къде е
жаваха да се развиват във времето.
ропейски народи са имали цели векове за просве
Десет години след филма на Едуард продължавах да наблюдавам моя .обект“ намерил ключа към най-българската книга „Чи
щение и възраждане, съдбата-съперница е ориса
вилната зона.
човци", разказва режисьорът Павел Павлов:
ла
на българина да ги изживее за няколко десети
Така се роди вторият филм - .Зона В 2“, което ще рече втора вилна зона, реализи
Прострял исполинския си ръст над цялата бъл
летия. И то наведнъж.
ран от младия режисьор Чавдар Гагов.
гарска литература, нейният патриарх Вазов може
За беда източниците, от които нашите „чичов
Едуард Захариев: Колко млади бяхме тогава! И колко неопитни! И в същото време
да мери ръст само с Балкана, опънал снага по ця
ци" черпят сведения, са ограничени между някой
сега, след близо 20 години, виждам, че в художествено отношение никак не сме били
лата българска земя. Естествено е в тази съкро
неопитни. Опитът ни идваше от препълващата ни енергия на интуицията. Тя ни е дви
случайно
попаднал цариградски или влашки вес
вищница, каквото е неговото творчество, да имам
жила като някаква непонятна и непреодолима сила свише. Тя ни е отстранявала от
тник и пророческата книга на Мартин Задека. Мъ
своя любима перла. Тя се именува „Чичовци".
вторичното и ни е държала в света на нашето си личностно отношение към живота и
ничкият им свят е сврян между Балкана и СредноСтрува ми се, че гениалното в тази малка книж
към киното.
горието. И те се тресат в неизменен страх - страх
ка е в комичното разминаване на същностите с
Като тракане на далечен влак са спомените около подготовката за снимките, сами
от турците, от една страна, страх от хайдутите, от
привидностите.
Това,
за
което
се
имат
„героите",
те снимки, монтажа. Изведнъж тези спомени рязко се приближават, уголемяват се и
ДРУга.
и онова, което всъщност са.
те жегват с абсолютната си сякаш сегашна реалност. Потъваш в тях, но те както са
Но покрай другото българинът се е овардил на
Издигнали
нови
двукати
къщи,
ухаещи
още
на
дошли, така капризно неочаквано се отдалечават и потъват. И не можеш да ги задър
вар и дърво, навлекли дрехи по последната мода
този съдбоносен географски кръстопът и чрез ве
жиш - те не са в днешното, те са в миналото. В невъзвратимото...
„алафранга“, те водят дълбокомъдри езиковедликото си чувство за хумор.
А филмът остава. И ето .Вилна зона“ отново на телевизионен екран.

В

Чичовци

Екран, ефир
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Канал 1, 3 март, 11.30 часа

_________________ __

Българинът и (поболата
6-часово празнично предаване

„Хр. Ботев",
3 март, 6.00 часа
До 9.00 ч. домакини на сту
диото ще са водещите Светла
Милчева и Светослав Цвет
ков. С тях ще се върнете на
зад във времето, но ще пог
леднете историята през приз
мата на нашето съвремие. Ще
се срещнете с историци, жур
налисти, хора на изкуството и
ще чуете техни произведения,
както и мнението им за свобо
дата в мисленето,чувствата и
историческите корени на бъл
гарина. Чрез преките включ
вания от Радио Стара Загора
и Шумен и чрез репортажи на
нашите кореспонденти в Ру
се, Видин и Плевен ще сте съ
причастни с празничната ат
мосфера в цялата страна. Са
мите вие, слушатели, можете
да участвате в предаването
още след 7.00 часа - обажданията ви ще приема Таня Ми
лева.
В 9.00 ч. водещата Паулиана Новакова ще продължи да

разговаря на тема „Българинът и свободата“, а нейни гости в студиото ще са писатели,
публицисти и видни политици.
Ще стане дума за възраждат
нето на националното ни чув
ство, за неговото пречиства
не, за необходимостта да
преосмислим наново история
та си, да се освободим от фал
шивите кумири и от бремето
на неблагополучията. Да раз
граничим истината от лъжата,
за да се опознаем такива, каквито сме, да намерим онези
опорни точки днес, които ще
ни помогнат да се почувства
ме свободни хора, хор^градящи сами живота си. В диалога
между водещ, събеседници и
вас историята ще е само от
правна точка,за да очертаем
контурите на зараждащото се
ново самочувствие на бълга
рина, на онова, което го отли
чава и приобщава към света.
Празничното предаване ще
завърши в 12.00 часа.

Трети март 1993 г.
„Хр. Ботев“
Един празничен ден... Празник, с който сме свикнали или пра
вим опит да свикнем днес... Днес, когато свободно можем да ка
жем: аз съм русофил или аз съм русофоб. Обаче за кого или за как
во празнуваме на този празник?
Програма „Хр. Ботев“ на БНР ще направи опит с музика и слово
да препречете историята на Руско-турската война от 1877/78 г. такава, каквато са я описали тогава, но и каквато я описваме и
днес... Или защо има България! Програма „Хр. Ботев" на БНР ще
направи опит да нарисува картината на културата на историята на
Руско-турската война от 1877/78 г. до наши дни. Все пак с нашия
поглед назад ще се постараем да се видим какви сме били и защо
сме дошли дотук... Къде сме в историята на Европа днес и какво е
значението на Освобождението, какъв път, а и накъде сме извър
вели от 1878 до Трети март 1993 година.
Очаквайте много, много музика, много слово, много „стари", а и
много „нови“ неща. И всичко това за вашето празнично настроение
или „на празника като на празник“, нали така?
Програма „Хр. БОТЕВ"

Камбаната бие...
Бие радостно или скръбно, възторжено или
тревожно. Камбаната -звънкометална реалност
и народопсихологичен символ. Нейният божест
вен ек кънти из просторите и в душите. Пулсира с
могъщия си ритъм в съдбините на България.. .
Една конска опашка свисти в горещия въздух
на крайдунавската земя наред с камбанния звън
под новия християнски кръст. Камбаните са за
млъкнали за цели две столетия по време на ви
зантийското робство, но това не е потопът! И
камбаните отново бият ли, бият, когато хронисти
отново списват разрухи и съзидания, зографи пак
рисуват икони и стенописи, майстори все така
продължават да зидат палати и къщя, за И
да се
стигне до онзи момент, когато вместо разлюлени
камбани да се люлеят ятагани и вместо метален
звън хряскат човешки кости. Но доста и предоста
са петстотин робски лета! Отци се раждат, за да
събудят със слово и гръм заспалия дух, да из
трият срама на раята. Те чакат божествения зов
на камбаните, за да поведат робите по кървавите
тръне на свободата. И камбаните на бунта зоват
градове, села, паланки. И не след дълго неистово
гърмят камбани и пушки, рзохотно трещят оръ
дия. При Стара Загора, край Плевен и... „О, Шип
ка!“ Само от този връх се вижда Сан Стефано...

И не минават и десет години, когато настава вре
ме за камбанен зов. Понеже „Съединението пра
ви силата", то „Българи от княжеството и Руме
лия, съединявайте се!". Колко са 27 мирни годи
ни! И пак камбаните вещаят победи - при Одрин,
Булаир, Чаталджа. Българийо, те наистина за те
бе са умирали! Минават години, сякаш мирни, нос
тъжен камбанен звън на два българоубийствени
бунта и един атентат и с една нова световна вой
на. Камбаните възвестяват влизането на Черве
ната армия у нас. От едни очаквана, за други нежелана, тя е тук. Друг е въпросът, дали и този
път съдбините на България не са предрешени на
някоя тайна конференция, и то по стара традиция
- без българите. След повече от четири десети
летия се случва нещо съдбовно и като че ли непо
дозирано до вчера. Първият свободен митинг! Но
в детониращите взривове на страсти и викове се
е стопил сладкогласният звън на камбаните от
храма със златните кубета. Но отново камбаните
вият. Чувате ли, хора, камбаните на единението
бият! И ни зоват: „Обръщайте се и назад, люде
българи, ала гледайте напред, вървете към бъд
ното!“
Камбаните бият!
Филмът е със сценарист Димчо Димитров, по
идея на Ваня Ачева, с режисьор Мария Новкова.
Иван СТАНЧЕВ

Фжмлен портрет с Бъл га
„Хр. Ботев“,
3 март, 21.00 часа
Почти драматургичен за
мисъл, защото отношенията
между България и българи
на се развиват по законите
на една семейна драма. От
великата епоха на Възраж
дането до нашите загадъчни
времена тази драма може да
бъде изобразена в следните
картини:
България - като майка
През Възраждането и
през първите десетилетия
след Освобождението бъл
гаринът - все едно интелек
туалец или селянин - се чув
ства син на България. Живо
тът му безусловно е подчи
нен на отечественото благо.
Не подлежи на съмнение, че
саможертвата в името на
майката (родината) е върхо
вен дълг на сина. Разбира
се, и тогава е имало страх
ливци, кариеристи, ренега
ти, но до каквато и власт и
богатство да са се домогва
ли, те не са могли да избег
нат позорното петно. Слу
женето на България и
смъртта в нейно име опреде
лено са основа за върховен
граждански престиж.

България - като дама на ските й надбавки, но се ко
сърцето (често обект на лебаят да й припишат ба
съмнителен флирт)
щинството си. Тя е в джоба
След войните 1913 /18 г. и
на „бизнесмена", на ревера
краха на българските нацио на политика, в сърцата на
нални идеали настъпват'по- малцина - съвсем, съвсем
прагматични времена. В мъничка.
името на България се дър
Оттук нататък остава са
жат речи, полагат се клетви мо една метаморфоза:
и се сипят закани, но отно
България - като чужда
шенията майка-син са жес
Дали все още битува въ
токо накърнени. Образът й рху българската земя, или
сякаш се е смалил и отдале- > вече пътува към Виена, за
чил, а кръвното родство се да отваря магазини, и към
превръща в дълго годеничеКанада, за да разнася пици,
ство, в любовни отношения, българинът е срязал пъпна
в които се промъкват нечис та връв. Образът на Бълга
ти сделки. Какво е Бълга рия не съществува. Фамил
рия? Една измамена люби ният портрет е скъсан. Нима
ма.
това е вярно, нима това ви
България - като дете
харесва?
България е малка, бедна,
Смаляването на образа на
учи се зле, не знае англий родината е всъщност - уви! ски, виновна е за всичко. Иг смаляваме на духовния ръст
рае си с лоши другари. Депу на нейните граждани. Чрез
тати, министри, бизнесмени изказвания на забележи
й дърпат ушите. Отношение телни съвременни българи и
то към нея е иронично. Поя потомци на героите от освовява се професията „ликви божденската епоха ще се
датор“ (удивително показа
помъчим да докажем, че
телен факт!). България е не горното гротесково прео
връстно отроче на разведе бражение е временно и
ни родители, има много тат преодолимо.
ковци, които спорят за детМилена ВЪРБАНОВА

Вие сте яда, вия!
„Хр. Ботев“, 6 март, 12.00 часа
Като следствие от „Семейна
ли? Напротив - от 6 март тя ще
събота" в ранния следобед има възможност да се включи в
всичко за жената, всичко за мъ
ефира със своите проблеми и
жа, всичко за детето-бъдещия
въпроси и те да намерят реше
господин или госпожа.
ние в единственото кога най-ве
Всеизвестна тайна е, че къ
село, кога сантиментално ращата се държи не на земята, а
диошоу - „Вие сте луда, госпо
на жената. Знайно е също така,
жо!“
че на всяка дама не й достигат
Макар и ново, не забравяйте,
най-малко три неща - времето,
госпожо, че всичко ново е до
няма какво да облече, никой не
я разбира. Никой не я разбира
бре забравено старо!

„Хоризонт“, 6 март, 4.30 часа
Да, и през март ще ви казваме:
„Добро утро, стопани от българ
ското село!“ Само че петъчните
ни срещи, с които успяха да свик
нат слушателите, вече стават съ
ботни. При това с половин час подълги. До лятното часово време.
Тогава пък ще бъде още по-добре
- ще имаме възможност да си го
ворим цели два часа!
Така е, пазарната икономика и
желанията на слушателите при
нудиха нашия-ваш „Агробизнесмагазин“ да бъде отворен в събо
та, при това с удължено работно
време.
Но още отсега уточнявам - не
мислете, че по радиото ще звучи
гласът и на „партията-майка“,
която грижовно да ни нарежда
кога да се копае, кога да се тори и
сее, кога да се „пръска" и приби
ра.
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БРОЙ № 130 (ОТ 21. II. 1993 Г.)
име па песента
музика. текст, арапж., юиълиеиие

ВИГ
„ТУТАКСИ"

„ДАЖЕ“

5

Д. Милев, Ас. Димитров,
ВИГ„ХАДЕС"

„ЕСЕН“

2

Ал. Кипров. Ал. Петров,
РОСИРОС

„ПОНЯКОГА“

Ал. Кипров, Ал. Петров,
ЛИЛИИВАНОВА

„ЩЕ СЕ НАМЕРИМ“

10

9

10

**

Преди време агроинженерът
от Нова Загора Пенчо Димитров
отбеляза, че на Запад никой не
се захваща за работа, която не
разбира. Това наистина е така, но
стилът на програма „Хоризонт“
не ни позволява да отидем и в
другата крайност и да ви предла
гаме образователни предавания.
А също така знаем, че усетът и
природната интелигентност на
стопаните от българското село
съвсем не са за подценяване. За
това ще се стараем с възможнос
тите на радиото да ви показваме
живота на село такъв, какъвто е.
Накрая за музиката - само две
думи: няма да съжалявате! И в
това може да се уверите, като ни
слушате всяка събота.
Николай АНГЕЛОВ
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5

Т. Георгиев. Р. Моиева. Ал. Савелиев.
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ

„ОБИЧАМ ТЕ“

Д. Гетов, Й. Мврииков.
МАРИЯ КОСАРОВА

„ТИЧАЙ. ВЕТРЕ“

„Спринт“. В. Николаев.
ВИГ.ХПРИНТ“

„УТРЕ“

8

Р. Кирилова. Д. Цонев.
Д. Драганов. РОСИЦА КИРИЛОВА „ЖИВЕЙ ЗА МИГА“

8

Вл. Натмов. Т. Анастасов.
ЕЛВИРА ГЕОРГИЕВА
X. Агасяп. II. Йорданов.
ХАЙГАШОТАГАСЯН

„ОБИЧ НАСЪН“

„БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“

Нови предложения (от 22.11.1993 г.)
1) „ЗАЕДНО ЩАСТЛИВИ“-муз. и текст Кр. Петков, аранж. Ив. Ле
чев, изп. ТОНИ ТОМОВА.
2) „ЗНАЯ“ - муз. и аранж. Н. Андреев, текст А. Дръндарова, изп.
КОСАРА.
3) „ЛУНЕН ТАНЦ“ - муз., аранж. и изп. ВИГ „ОКАЗИОН“, текст Г.
Атанасов.
4) „ОБИЧАМ“ - муз. и текст Д. Воев, аранж. и изп. ВИГ „НОВА ГЕ
НЕРАЦИЯ".
5) „НЕ ВЪРВИШ" - муз. и текст В. Георгиев, аранж. В. Веселинов,
изп. ВИГ „ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД".

--

- '

3

Екран, ефир

1-7 март 1993 г.

-------------------- -------- —

[радц6|

Канал 1, 2-6 март
Актьорът Йосиф Сърчаджиев ще пожелава „лека нощ“ на малките зри
тели с приказките „Джуджето Тинтирин“, „Месечко“, „Царска кръв“, „За
какво разказваше чайникът", „Златното яйце“ от големия български писа
тел Светослав Минков.
Каним заедно с децата и техните майки и бащи, баби и дядовци да се по
забавляват с веселата история на джуджето Тинтирин; да чуят какво раз
казва чайникът за красивата китайска чашка; да се запознаят с молива
Месечко, който не става облачен художник, но допринася полза на хората.
Зрителите ще видят и поучителните истории на златното яйце и самомнителната бълха, която загива безславно.
С тези предавания „лека нощ“ на малките зрители пожелават и сцена
ристът Петър Пейчев, художниците Стефан Дорич и Мая Узунова, операто
рът Константин Хаджиев и режисьорката Светлана Пейчева.
Елисавета ТУМАНГЕЛОВА
Снимка: Биляна Станилова

ж
/

ки м Мида
вйрифга

Програма „Христо Ботев“
кани на 1 март (понеделник)
от 21.30»
В концертния сезон на Ев-

рорадио за първи път се
включва и България. Темата
на сезона - „Стара и нова
Европа“, намира продълже
ние в съвместен концерт на
Българското национално ра
дио и Холандското радио.
Ще звучат творби на Йозеф

Хайдн, Бохуслав Мартину и
световни премиери на „Пулс
Палас“ от холандския ком
позитор Хюб Еммер и „Афрески сакри“ от Васил Казанджиев. Новите произве
дения са поръчани специа
лно за този концерт от двете
радиостанции.
Първата част ще се излъч
ва директно от Концертното
студио на БНР в София, а
втората - от Вреденбургския музикален център в Утрехт - Холандия. Изпълни
тели са Симфоничният ор
кестър на БНР с диригент
Васил Казанджиев и ХОландският ансамбъл „Ардис“. Програмата ще се пре
дава в Белгия, България,
Хърватско, Дания, Финлан
дия, Франция, Италия, Хо
ландия, Португалия, Слове
ния, Испания, Швеция и
Швейцария. Имате шанс да
слушате заедно с поклонни-

„Хр. Ботев“, 1 март, 18.35 часа
В деня на Баба Марта слушателите ще имат възможност да преоткрият мартеницата заедно с две Пенки, едната от които е Пенда, фер
мерска щерка от областта Монтана, а другата е Пени, нашенка, живее ■ ците на музикална Европа
ща в Монреал. Пени е дошла да види приятелката си от детинство и е

любопитна да се запознае с промените в България. Напуснала родина
та неотдавна, тя все още живее с някои предишни представи. А какво
намира тук сега? Това ще разберете от младежкото предаване, което
за разлика от друг път,- ще се излъчи от 18.35 до 20.30 часа. В продъл
жение на близо два часа ще ви предложим съвременен вариант на
„Криворазбраната цивилизация“. Кой ще наложи своя стил на живот и
поглед към света: Пенда от Монтана или Пени от Монреал, която при
месва в речта си чужди думи и има самочувствието на човек с „поинаква“ култура.
Думата в решаване на дилемата „Пенда или Пени“ ще имат слушате
лите, които по време на предаването могат да се обаждат на телефони
66-53-42 и 66-13-11, както и на специален телефон в студиото. На коя
от двете биха подарили мартеница и какво би представлявала тя? За
най-сполучливите обаждания ще има награда: френски парфюми от
„Фармахим“ и мартеници от Монтана и Монреал.
Бъдете с нас на 1 март! В ролите:
ПЕНДА - Мая КОНЕВА
ПЕНИ - Гергина ДВОРЕЦКА

Птиците отлитат от нас
Нови 12 научнопопулярни филми
предлага продуцентско направление „Образование“
Канал 1, 7 март, 10.30 часа
След повторното излъчване
което засипва водещия с въпро
на първите дванайсет филма от
си, но и сам вече показва, че е
поредицата „ПТИЦИТЕ ОТЛИ
научил много за птиците. В но
ТАТ ОТ НАС“, които разглежда
вите филми има и нов персонаж
ха живота, поведението, еколо
- кучето Джема.
Филмите носят една богата
гичната среда, в която живеят
научнопопулярна информация
редките водолюбиви птици, се
за птиците, еднакво интересна
га авторите Тодор Пасков - сцеза деца, юноши и възрастни.
нарисп сърежисьор, Мария МиСтилистиката на първите фил
това - редактор, Людмила
ми е запазена. Всеки един пред
Кръстева - сърежисьор, и опе
ставлява една експедиция, сараторите Емилиян Динов и Емил
фари с камери. Снимачният
Дюлгеров ни поднасят едно про
екип обикаля с кола, лодка, ма
дължение, но вече за птици от
лък японски мотопед, мъкне
полето, гората, парковете, кои
еднометровите обективи на ка
то често срещаме, но за съжале
мерите по полетата, в горите, в
ние много малко познаваме.
морето, понякога дебнещ в за
Под забавните заглавия „Пти
сада с часове някоя птица, за да
ца, която краде“, „Красавица с
заснеме нещо повече за поведе
грозен глас“, „Птица-работливнието й, да я разгледаме и за
ка“ филмите ни запознават с
помним, да разберем с какво се
малко известни факти, свърза
храни, какви гнезда изгражда,
ни със свраката, сойката, къл
как отглежда малките си.
вача, черния бързолет и др. От
ново участва момчето Мартин,

Тодор ПАСКОВ

\ на живо този концерт.

гплас“

Стълбата
на огъня
Канал 1, 3 март, 14.00 часа
„Хвърли желанията си в огъня,
и в теб ще се роди хармонията..
Весели и приветливи по
природа са хората, населя
ващи островите Бали и Сулавеси (Индонезия). Техни
те обичаи, бит и култура са
подчинени на различни, но
обединени в мирно съжител
ство религии - от официа
лния ислям през индуизма,
будизма до християнството
и дори до езичеството. Жи
тейската им философия е
пропита с религиозния стре
меж към хармония с приро
дата и с Бога.
Авторката на филмите
„Стълбата на огъня“ и „Пор
трет на семейство с бивол"
Таня Ботева-Мало се е
стремила през погледа на
обикновения жител да пред
стави интересния и колори
тен свят на тези острови. Но,
както казва Буда, всеки ос
тров е един отделен свят,
затова и филмите по разли
чен начин разглеждат из
конната връзка на човека с
Космоса и Бога.
Ани РАДЕВА
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ХИТОВЕТЕ НА „ТОП-Ю

то публика, харесваща тази, на
шата си музика.

Екипът на „ТОП 10“

.1—Музиката
„Но винаги истинска, след всяка
раздяла...“ (Лили Иванова и
Цветан Владовски)
телите на програма „Хоризонт" и
за гостите в залата.

Изпълнителите

Празник на българската
поп- и рокмузика
Има ли сила, която да събере
на една скромна сцена 41 групи и
изпълнители? Без възнагражде
ние, без конкурси, без награди. За
скромната публика от 350 души.
Има ли сила, която да събере
около фонтаните на НДК рошава
та младеж с войнишки ботуши и
метал по дрехите, този път с угри
жено изражение: „Имате ли пове
че билети?"
Тази сила се оказа едно радио
предаване, „обрекло се“ да пред
ставя и популяризира бъл
гарската поп- и
рокму-

зика. Цяла година „Топ 10“ съби
ра радиослушателите край апа
ратите, а в неделя вечерта събра
изпълнителите в зала 2 на НДК накуп и на живот.
Идеята естествено се родила
спонтанно, след годишната кла
сация. Хитовете на 1992 г. се ока
зали най-слушаните песни. Защо
тогава да не стане едно чудесно
шоу! Но оттук тръгнали и „затруд
ненията“ на водещия Сергей
Джоканов. Освен изпълнителите
на десетте топпесни мераклии за
участие се оказали още около 30
групи и певци. И ето - купонът
маратон се получи: за
радиослуша-

„Има такава любов..
(Венета Рангслова)
Освен онази, другата, има и та
кава любов - към българската
музика. Млади групи и не съвсем,
бъдещи и настоящи попзвезди,
топизпълнителите и всички уча
стващи „наши“ музиканти знаят
какво пеят, знаят и как. А кога?
Винаги. Дори и без хонорар, зара
ди песента, българската, за да
иМа.

Кой казваше, че българската
поп-и рокмузика „не върви“? Има
я! - кънтя три часа отговорът.
Има я и тя вече не копира, тя съ
здава - свой облик, свои образци.
Публиката

„На финала лежа без душа..
(група „Атлас“)
Свят шарен и всякакъв събра
екипът на „Топ 10“. Пееща, танцу
ваща, ръкопляскаща, притихнала
и. .. на моменти просълзена (това
успя да направи Ивелина
Балчева) - прос-

„Играта свърши..
(група „Атлас“)
Уморени, но доволни и щастли
ви бяха Сергей Джоканов, Диана
Попова и Димка Коева. И благо
дарни - на изпълнителите и на по
читателите на българската поп- и
рокмузика, защото без тях тя ня
маше да съществува.

Димитрина ХРИСТОВА
Тв пресфото: Николай ИВАНОВ

Снимки: Николай ИВАНОВ
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Филм от сащ
САЩ в ове
две части.

Нрипобня
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Канал 1, 4 и 5 март, 21.00 часа
В своя затворен елитен кръг най-богатите хора в Лос
Анжелес не допускат простосмъртните, дори и звез
дната холивудска тълпа. Когато разкриването на едно
ужасно престъпление заплашва да разклати устоите
на комфортния им живот, те прибягват до негласния
закон: привилегированите могат да отстраняват от пъ
тя си всичко и всеки, който им причини неудобство.
Това е основната теза на романа „Неудобна жена“.
Авторката му Доминик Дън е известна от предишните
си книги „Хора като нас“ и „Двамата господа Гренвил“.
С безпощадна прямота Доминик Дън разкрива в твор
бата си методите, чрез които магнатите упражняват
своето влияние. Методи, които не се съобразяват с це
ната на човешкия живот.
_
Амбициозният милиардер Джулс Менделсън (Джеисън Робардс) и елегантната му аристократична съпру
га Полин (Джил Айкънбери) са в центъра на своя социа
лен кръг от развличащи се магнати, достигнали върхо
вете на кариерата си. Но над тази добре поддържана
непоклатимост надвисват облаци. Убийството на
близкия им приятел Хектор Парадизо трябва.незабавно да бъде разгласено като самоубийство, за да не

Врз»

Филм на унгарския кинорежисьор Пал Шандор
Оператор - Елемер Рагай
Канал 1, 6 март, 21.15 часа

хвърля сянка върху благополучието на семейството;
Задвижен е целокупният механизъм на недосегаемите
за ненакърнимост на имиджа, който предвижда кон
трол и над полицията и следствието, и над медиите.
Филмовият разказ се води под формата на изповед
на двама млади хора, свидетели „отвътре“. Нюйорк
ският писател Филип Куинъл (Питър Галагьр) все пак е
под протекцията на произхода си и познаването на
правилата на играта, докато Фло Марч (Ребека Деморни) е откровено уязвима и след загубата на любовника
си ще трябва да плати най-високата цена за своята ос
ведоменост. Не е случаен паралелът със съдбата на
Мерилин Монро, която, прониквайки в най-висшите
кръгове, също става неудобна и също заплаща с живо
та си своята недалновидна амбиция.
„Неудобна жена“ е първият минисериал на АВС Продъкшънс. Музиката е на Крейг Сейфън. Оператор е
Кис Ван Остром, сценарист - Джон Пиълмайър, а режи
сьор - Лари Иликан.

Маргарита ГАРВАЛОВА

Народ с ярките звезди Марчело Мастрояни и Хана Шигула участват още и ве
ликолепните актьори Алосандра Мартинес, Юли Бащи, Габор Равицки, Доротя
.Имало едно време в Будапеща локал на име „Аризона". Имало и едно семей
ство - Рожняи. Животът и смъртта им са вече легенда. Какво ли не се разказва
за тях и всеки смята, че говори истината.А аз я знам така ■
Така, като приказка, започва своя филм Пал Шандор, за да ни разкаже за
ужасите на фашизма, за една голяма любов и едно прочуто увеселително заве
дение, да ни разкрие атмосферата около раждането на националсоциализма и
преследването на евреите, за начина, по който принуждава хората да му слугу
ват за това насилие. Авторите се връщат към традиционните, класическите роЯЙТ разказа' Т° пресъздават събития от унгарската история от
1920 до 1945 година, но с амбицията да проникнат в психологията на фактите за
да открият същностни морални ценности и непреходни нравствени значения.
- Действието във филма се развива през времето на нацизма и действащите
лица са унгарци но проблемът е от общочовешко значение и засяга всички нас казва Марчело Мастрояни.
А Хана Шигула добавя:
- Такива филми не са правени от поколението на нашите родители Явно на
нас се пада задължението да преосмислим тяхното минало. В тази странна лю
бовна история според мен става дума за онова сомнамбулно състояние на духа
в което човек има чувството, че може да се промъкне някак си през историче
ските събития, без да държи сметка какво става около самия него.
Елена СОТИРОВА

Сателит
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7.00 Сутрешен мага
зин на 20Е с но
вините „Днес“на
всеки 30 мин. и
спорт, икономи
ка, здраве, ин
тервю на деня
10.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
10.30 Метеоролигична
панорама
14.00 Обеден магазин
на 20Е с „Днес“
14.45 „Евро“ - евро
пейски магазин
15.15 Класическа му
зика - клавирно
трио Веаих Аг1з
15.50 Портрет на една
певица: Биргит
Нилсен - сопран
16.55 „Мюнхенски
клавирни праз
ници 1985“ - му
зика от Й. С. Бах
18.00 „Миникартина
на съвремието“
- новини за деца
18.10 „Пчеличката
Мая“ - анима
ционен филм, 98
епизод
18.35
„Сляпа?“ - 38
епизод от 39-серийния телеви
зионен
филм
„Адвокатът“
19.00 „Картини от Авс
трия“ - бит, при
рода и култура
20.00 Днес
20.20 Студио 3 за!: ак
туално интервю
на живо
20.30 (Околна среда
21.00 „Тандем
„Тандем*“
френски
игра
лен филм (1986
г.)
22.25 „Как ухото за
блуждава очи
те“ - австрийски
документален
филм за тайните
на синхронното
озвучаване
на
филми
22.51 „Време
за
спорт“ - новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
ли
23.25 „Спомняте
си..- с Дитмар Шьонхер и
Виви Бах
1.15 Информационен
магазин
на
Швейцарската
телевизия: 10 за
10
1.40 Най-интересни
те новини на 3
за!

8.00 Сутрешен мага
зин
11.00 Видеоклипове с
Кристиане
Ба
кер
“
Видеоклипове
14.00
със Симоне
16.00 „Соул по МП/“ смес от соул и
реге
17.00 Най-големите
хитове на МП/
18.00 Музикален ре
портаж - инфор
мация
18.15 „С: МП/ на кино“
реклами на
филми
18.30 МП/ новини
18.45 3 от 1
19.00 Хитпарад на Ве
ликобритания
21.00 „Рокументалистика“-интервю
та, клипове, ви
део
22.00 МП/ буквар
23.00 Най-големите
хитове на МП/
23.30 Музикален ре
портаж
0.15 „С МП/ в кино
то" - реклами на
филми
0.30 МП/ новини
0.45 3 от 1
1.00 МТ\/ рок
3.00 Видеоклипове с
Кристиане
Ба
кер
4.00 „Йо!“ - МП/ рапшоу
4.30 Нощно видео

7.00 Сутрешен мага
зин на 2ОЕ с но
вините „Днес“
на всеки 30 мин.
и спорт, иконо
мика,
здраве,
интервю на де
ня
10.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
10.30 Метеоролигич
на панорама
14.00 Обеден магазин
на 20Е с „Днес“
14.45 „Околна среда“
(повторение на
предаването от
предния ден)
15.15 „На концерт“ Майкъл Джексън в Букурещ
17.15 „Мона Лиза“ жените се борят
против наркоти
ците
18.00 „Миникартина
на съвремието“
-новини за деца
18.10 „Да играем“-тв
игра
18.35 „Обратно брое
не“ - околната
среда и младите
хора
19.00 Картини от Гер
мания
20.00 Днес
20.20 „Студио 3 за!“ актуално интер
вю на живо
20.30 „Парола кино“с Петер Паул
Хут
21.00 „Нищо като спо
мен“ - филм по
романа на Мило
Дор Сименон
22.51 „Време
за
спорт“ - новини
23.00 „Картина на съ
времието“ — но
вини
23.25 „Картина на съ
времието“
ба
саро

2330 „Клуб 2“;
Информационен мага
зин на Швейцарската
телевизия: 10 за 10;
Най-интересните но
вини на 3 за!

8.00 Сутрешен мага
зин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите
хитове на МП/
18.00 „Музикален ре
портаж“ - ин
формация
18.15 „С МП/на кино“
- реклами на
филми
18.30 МП/ новини
18.45 3 от 1
19.00 „МП/ спорт“ — с
Дан Кортезе
19.30 МП/ буквар
21.00 Пожелахте Да
видите
21.30 Най-тьрсените
по МП/
23.00 Най-големите
хитове на МП/
24.00 Музикален ре
портаж
0.15 „С МП/на кино“
- реклами на
филми
0.30 МП/ новини
0.45 3 от 1
1.00 Хитпарад на Ве
ликобритания
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Ба
кер
4.00 „Йо!“ - МП/
рап-шоу
5.00 Нощно видео

7.00 С}
Сутрешен магазин
на 20Е с новините
„Днес“ на всеки 30
мин. и спорт, ико
номика,
здраве,
интервю на деня
10.00 „Картина на съ
времието“ - нови
ни
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин на
20Е с „Днес“
кино
“
14.45 „Парола
н
на
(повторение
предаването)
от
предния ден)
15.15 Фолклорна музика
от Австрия
Ба
16.00 „Кралският
варски съд" - ТВ
сериал
16.25 „Гала за града и
селото" - фол
клорна програма
17.25 „1п 7Не \А1а“ - за
виното и култура
та“ - поредица от
18 части за винар
ските области в
Австрия, Герма
ния и ШвейцарияVIII епизод
18.00 „Миникартина на
съвремието“ - но
вини за деца
18.10 „Емил от Льонеберя“ - 13-сериен
филм по разкази
те на Астрид Линдгрен, VI епизод
18.35 „Дяволският
кръг“ - 39 епизод
от
39-серийния
филм
„Адвока
тът"
19.00 „Картини от Швей
цария" - общест
во, политика и
култура
20.00 Днес
20.20 „Студь
1ио Зза!“ - актуалнс
ю интервю на
живо
20.30 „Брилянтно пра
во" - репортажи
от съдебната зала
21.00 „Павлакови“ -12сериен тв филм,
VIII епизод
21.40 „Дубровник-една
година по-късно“
-

документален

филм за днешните
проблеми на града
21.55 „До тук - а как понататък“ - доку
ментален филм за
ксенофобските
изстъпления
в
Росток през 1992
22.45 Културен журнал
22.51 „Време за спорт“новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - нови
ни ■
23.25 „Отнускари"
1лен
френски игрален
филм от 1978 г.
0.55 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.20 Най-интерес>
сните
1за1
новини на Зз

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове със
Симоне
16.30 „Мода“ - магазин
17.00 Най-големите хи' тове на МП/
18.00 „Музикален
ре
портаж“ - инфор
мация
18.15 „С МП/ на кино“ реклами на филми
18.30 МП/ новини
18.45 3 от 1
19.00 Документален
филм
5уквар
19.30 МП/бу
пахте да ви21.00 Пожел.
дите
21.30 Най-тьрсените по
МТУ
23.00 Най-големите хитове на МТУ
24.00 Музикален репор
таж
0.15 „С МП/ на кино" реклами на филми
0.30 МП/ новини
0.45 3 от 1
1.00 „Постмодерно“ бийт-шоу
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 „Ио!“ - МГ/ рапшоу
4.30 Нощно видео

7.00 Сутрешен мага
зин на 2ОЕ с но
вините „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт, икономи
ка, здраве, ин
тервю на деня
10.00 „Картина на съ
времието" - но
вини
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
на 20Е с „Днес"
14.45 „Брилянтно пра
во" (повторение
на предаването
от предния ден)
15.15 „Джаз интерна
ционал" - запис
на джаз-среща
от 1989 г.
16.20 „Джаз-концерт“
- Били Кобам
17.05 „Лирика за всич
ки" - (повторе
ние на предава
нето
от
28.02.1993 г.)
17.15 „Срещи" - Ерика
Плухар разгова
ря с Паул Биркхалтер
18.00 „Миникартина на
съвремието“
новини за деца
18.10 За животните: „С
камера сред ди
вата природа" IX епизод
18.35 „Операция „Ок
топод“-приклю
ченска игра
19.00 Време за спорт
20.00 Днес
20.20 „Студио Зза!“ актуално интер
вю на живо
20.30 „Фронтално":
критика на съ
времието, дирек
тно от Дюселдорф
21.00 „Перфектно
признание"
епизод от крими
налната
серия
„Старият“
22.00 „Фрагмент“ - ма
газин
22.45 Културен журнал
22.51 „Време за спорт“
- новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
23.25 „Самотата на бе
гача на дълги
разстояния“' английски игра. лен филм от 1962
1.05 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.30 Най-интересните
новини на Зза!

8.00 Сутрешен мага
зин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите хи
тове на МП/
18.00 „Музикален ре
портаж" - ин
формация
18.15 „С МП/ на кино"
- реклами на
филми
18.30 МП/ новини
18.45 3 ОТ 1
19.00 Танц със Симоне
19.30 МП/ буквар
21.00 Пожелахте
Да
видите
21.30 Най-търсените
по МП/
23.00 Най-големите хи
тове на МП/
24.00 Музикален
репортаж
0.15 „С МП/на кино“
- реклами на
филми
0.30 МП/ новини
0.45 3 от 1
1.00 Видео
4.00 „Йо!" - МП/ рапшоу
5.00 Нощно видео
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7.00 Сутрешен магазин
на 20Е с новините
„Днес“ на всеки 30
мин. и спорт,, ИКОкомика,
здг
здраве,
интервю на дг
деня
10.00 „Картина на1 съвремието“ - нови
ни
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин на
20Е с „Днес“
14.45 „Фронтално“
критика на съвре
мието (повторение
от предния ден)
15.15 „Гала на песента“
- празник на пе
сента по случай
Панаира на книга
та във Франкфурт
- запис от 1982 г.
16.45 „Истинските хито
ве“ - немски шла
гери
17.15 „Проклятието над
конкистадориге“
- предаване от по
редицата на 2ОЕ
„Приключения и
<И“
легенди
“
картина на
18.00 „Миникг
мето“ - носъвреми
вини заадеца
18.10 „Пчелич
тчката Мая“
анимационен
филм, 99 епизод
18.35 „Експлозив“ - 1
епизод от 13-серийния филм
(
„Облаци
, над
нщ Капрун"
!за( - борса“ 19.00 „Зза!
лихви, числа, цик
ли
19.25 „Съвети и тенден
ции“: днес - мода
и нещо повече
20.00 Днес
20.20 „СтудиоЗзаГ-ак
туално интервю на
живо
20.30 „Чужбина“ - ко
респондентите на
20Е от целия свят
съобщават
21.00 „Регина на стъпа
лата“ - 10-сериен
игрален филм, IX
епизод
21.50 „Портрети на жи
вотни“ - научно
популярен филм
22.00 „Чудото на кора
ловия риф" — до
кументален филм
22.45 ККултурен журнал
22.51 „Време
„I
за спорт“ новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - нови
ни
23.25 „Поглед
1ед отстра
ни“ - култура и
култ на съвмес
тния живот
23.50 „Неделни игри“ полски
----------игрален .
филм
0.45 „Вендел“ - швей
царски
игрален
филм
1.40 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
2.05 „Зза! - борса“
(повторение
на
предаването
от
19.00 часа)
2.35 Най-интересните
новини на Зза!

-

8.00 Сутрешен магазин
11.00 Видеоклипове с
Пол Кинг
" Ви/
щеоклипове със
14.00
Симоне
17.00 Най-големите хитове на МП/
18.00 „Музикален
ре
портаж“ - инфор
мация
18.15 „С МП/ на кино" реклами на филми
18.30 МП/ новини
18.45 3 от 1
19.00 „Йо!“ - МТУ рапшоу
19.30 МП/буквар
21.00 Пожелахте да ви
дите
21.30 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хитове на МП/
24.00 Музикален репор
таж
0.15 „С МТУ на кино“ реклами на филми
0.30 МП/ новини
0.45 3 от 1
1.00 Видео
2.00 „Мода" - магазин
2.30 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 „Ио!“ - МП/ рапшоу
5.00 Нощно видео

10.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
14.00 „Картина на съ
времието - но
вини
14.10 „Чужбина“
кореспонден
тите на 20 Е от
целия свят съ
общават (пов
торение
от
предния ден)
14.40 „Съвети и тен
денции“: днесмода с нещо по
вече (повторе
ние от предния
ден)
15.10 „Лъвски зъб“ сериен филм за
Деца
15.40 „Придворен
театър“ - 13сериен филм,
XIII епизод
16.05 „Нещо за похапване пътем“
- кулинарни ре
цепти от Авс
трия
16.30 Концерт по же
лание
17.35 Женевски автомобилен салон
18.25 Футболни
Резултати
18.30 „Петербургски
нощи“ - немски
игрален филм
(1958 г.)
20.00 Днес
20.20 „Студио Зза!“ актуално
ин
тервю на живо
20.30 „КАОС“ - мага
зин за ежедне
вието и безу
мието
21.00 „Моята борба“
— фарс от Георг
Табори
23.05 Култура-----23.15 „Войводина загубеният
рай“ - филм от
Мило Дор
24.00 „Северна свет
лина“ - доку- .
ментален филм
1.10 „Актуално
спортно
сту
дио“ - футбол
от Швейцария и
Австрия
2.30 Най-интересни
те новини на
Зза!

9.00 Сутрешен мага
зин
12.00 Големият
екран
12.30 Топ 20 на САЩ
14.30 „ХРО“ - видео
клипове, нови
плочи
15.00 „Пулс“ - нови
модни тенден
ции от елитни
дизайнери
15.30 Видео
17.30 „Йо!“ - МП/
рап-шоу
18.30 Документален
филм
ек19.30 Големият
ран
20.00 Европейска видеокласация
22.00 Събота вечер
на живо
22.30 МП/ спорт
23.00 Соул по МП/
24.00 „Зона за парти"
- музика от цял
свят
2.00 Видео
4.00 Нощно видео

10.05 „Картина на съ
времието" - но
вини
12.00 „Без Бог?“-ди
скусия за бъде
щето на вярата
и
религията
(повторение на
предаването от
26.01.1993 г.)
14.00 „Картина на съ
времието“ - но
вини
14.10 Седмичен прег
лед
14.40 „Истории с пя
съчен
часов
ник“ - литера
тура за гледа
не, слушане и
осмисляне
14.45 Георг Табори в
разговор с Пе
тер фон Бекер
(от поредицата
на 20Е „Свиде
тели на века“)
16.00 „Целимар“ - ко
медия от Еужен
Лаби
17.25 „Ястия с исто
рия" - пореди
ца за храни и на
питки
18.00 „Природа и медицина“ •
сериен
документален
филм, IX епизод
18.30 „Здравей,
Ролф.- съ
вети за прияте
лите на живот
ните
19.00 Дневник
19.15 „Обзор“: поли
тика и икономи
ка от швейцар
ска гледна точ
ка
20.00 Днес
20.10 „Маса за пос
тоянни
клие
нти“ - разговор
в ефир по актуални теми
’
2ЛЛ5 „Малкото изку
ство“ — ттрегпер,
на предавания
та в изминалите
6 години
22.15-„Семейна бан-------- да“ - тв игра на
--------културна тема___ тика
23.15 „Истинското бу
ло е мълчание
то“ - филм за
съвременни ав
торки от араб. ския свят
0„15 „Нож в гърба“ епизод от кри
миналната се
рия
„Комиса
рят“
1.15 „Лирика за все
ки“ - първата
литературна ис
тория на лири
ката по телеви
зията
1.25 Със
саксофониста Клаус Долдингер (от по
редицата
на
8А6 „Джаз“)
2.10 Спортна неде
ля
2.15 Най-интересни
те новини на
Зза!

9.00 Сутрешен мага
зин
12.30 Европейска
класация
Топ
20
14.30 „ХРО“ - видео
клипове. нови
плочи
15.00 Големият екран
15.30 Видео
20.00 Топ 20 на САЩ
22.00 „120 минути" развлекателен
магазин
24.00 „ХРО" - видео
клипове, нови
плочи
0.30 „Фойерверки" рок, репортажи,
гости
3.00 Видео
4.00 Нощно видео

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕ.)
Понеделник 1.111

Вторник 2.111

Сряда З.Ш

8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10.10 Курс по немски език (XIX
урок)

8.30 Добър ви ден
10.10 Детски свят: „Пук“ - куклена поста
новка по Валери Петров
11.00 Заупокойна молитва за воините,
паднали за свободата на Отечест
вото ни и благодарствен молебен за
живота и напредъка на българския
народ - пряко предаване от патриа
ршеската катедрала „Св.Александър Невски“

И

17.25 Тв око
17.30 Детски свят: „Мегазебри" (IX
епизод) и „Бенджи, Закс и
Звездният принц“ (У1ГепизодТ - тв филми
18.15 „Книга на книгите" - анима
ционен филм по Библията
(46-и епизод)
18.40 „Пътеводна светлина“ - се
риен тв филм (37-и епизод)
19.25 Тв справочник
,
19.45 Лека нощ, деца!: „Едната бя
ла - другата червена" - епи
зод от поредицата „Колело
то на живота“
20.00 По света и у нас
Конфликти
21.00 „Тих заговор" - четирисериен тв филм (Англия), IV
, епизод
(21.55)„По пътя на европейските
“
футболни турнири“ - доку
ментален филм
22.25 „Още" - публицистично пре
даване
23.25 Нощни новини
23.40 „Нуба“ - забавно-музикално
предаване
0.10 Край на програмата

17.55 „Днес“ с Мариана Иванова
18.00 „Докато свят светува“-аме
риканска семейна сага, 41 -и
епизод
18.45 „Първомартенски
приуми
ци" -автентичен фолклорен
обичай от село Илинденци
19.05 „Принцът и русалката“ френски
анимационен
филм, 17-и епизод
19.30 „Днес" - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
20.00 „Дързост и красота“ - се,

риен тв филм (САЩ). 40-и

ч епизод
(20.30) „Тв огледало": Номинации
за телевизионно творчество
-пряко предаване от Народния театърОйван Вазов“
21.55 ТйТЯТравбчник 2
22.00, „Днес +“ с Таня Сотирова
(22.30 „Да преминеш реката“ филм за българите, нелегал
но“ прекосили Люлбко-немската граница'
22.55 „3~аконът на Мърфи“ - кри
минална поредица (САЩ,
1988 г.), V епизод
23.45 Трето полувреме
24.00 „Днес“ с Мариета Фидосиева и Райко Попов
0.05 Очевидци с Величко Конак. чиев
{'1.00?' Музика по избор: Хитове на
Сандра, „Бенгълс“, „Пасаденас“ и др.
1.20 Край на програмата

Четвъртък 4.Ш

3
10.35 Детски свят: „Мегазебри" тв филм (VI епизод)
11.00 „Тих заговор" - четирисериен тв филм (Англия), IV
епизод
11.50 Тв око
17.25 Тв око
17.30 Детски свят. „Мегазебри" (X
епизод), „Бенджи, Закс и
Звездният принц“ (VIII епи
зод) - тв филми
18.15 „Книга на книгите" - анима
ционен филм по Библията
(47-и епизод)
18.40 „Пътеводна светлина" - се
риен тв филм (38-и епизод)
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Джуджето
Тинтирин“
20.00 По света и у нас
. Отзвук
< 21.00) „Борис I“ - игрален филм
(България). I част, режисьор
Борислав Шаралиев, врели
те: Стефан Данаилов, Антоний Ген^ТКбстауонев, Янина Кашева, Борис~Луканов,
Кирил Варийски и др.
23.05 Нощни новини
(23^20'1 „Борис Г - игрален филм
(Езългаоия). II част
1.25 Край на програмата

17.55 „Днес“ с Мариана Иванова
18.00 „Докато свят светува“-аме
риканска семейна сага, 42-и
епизод
18.45 Очевидци
19.00 „Доктор Кариб" - френски
филм, 7-и
приключенски фйлм,
епизод
19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен

Минчев
20.00 „Дързост и красота“ - се
риен тв филм (САЩ), 41-и и
42-и епизод
&5Р Футбол: „Първият кръг от
пролетния полусезон - под
лупа"
21.15 „Открита линия“ на журна
листката Лили Маринкова
21.55 Тв справочник 2
22.00 „Днес +" с Таня Сотирова
22.30 „Законът на Мърфи“ - кри
минална поредица (САЩ,
1988 г.), VI епизод
\23^ Спортните видеохитове от
февруари
,23.35 „Жилет - суперспорт" - найатрактивното от световния
спорт
24.00 „Днес“ с Мариета Фидосиева и Райко Попов
0.05 Очевидци с Лили Маринкова
ШТоб)Музика по избор: Концерт на
Илцфц ^и^рпд
1.30 Край на програмата

вей“
11.00 „Картини от Америка" - до
кументален филм
11.50 Тв око
17.25 Тв око
17.30 Детски свят. „Мегазебри“
(XII епизод) и „Бенджи, Закс
и Звездният принц“ (X епи
зод) - тв филми
18.15 „Книга на книгите" - анима
ционен филм по Библията
(48-и епизод)
18.40 „Пътеводна светлина“ - се
риен тв филм (39-и епизод)
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Царска
кръв“
20.00 По света и у нас
___ Отзвук
62Т.ОО3 „Неудобна жена" - двусеоиен игрален филм (САЩ)-1
чая_
22.35 Плюс-минус
23.35 Нощни новини
23.50 Гол след гол
0.10 Нова~5ъпгарска музика’93
0.40 Край на програмата

11.30 „Камбаната" - документален филм
12.00 Твоко
<42.10, „двойникът“ - игрален филм_(БългарияЕ.
13.45 „Живите картини на Майстора" балет
^14.00") Атлас: „Стълбата на огъня“
1Т55 Детски свят
<16.30^ Роберт Щуман - Хумореска опус 20
1/Г05 *Гв око
17.15 „Ръцете" - народно творчество
-Чичовци" - тв филм (България)-!
часг
19.00 Тържествена заря по случай 115 годишнината от Освобождението на
България - пряко предаване от пл.
„Народно събрание"
19.30 „По тази тежка чужбина..."
19.50 Лека нощ, деца!: „Месечко"
20.00 По света и у нас
„Чичовци“ - тв филм (България), II
част
^Ъ2ррфутбол: „Порто“ (Португалия) --------' „Милан" (Италия). В паузата: Тв_
— . справочник
^ЗЛб/Репортажи от срещите ПСВ „Айндховен“ - ИФК „Гьотеборг“,
„Брюж" - „Глазгоу Рейнджърс“ и
ЦСКА (Москва) - „Олимпик“
0.20 Нощни новини
0.30 Край на програмата

17.55 „Днес“ с Мариана Иванова
18.00 „Докато свят светува“-аме
риканска семейна сага, 43-и
епизод
18.45 Новини за хора с увреден
слух
19.00 „Доктор Кариб“ - френски
приключенски филм, 8-и

12.00 „Песни, дошли с Освобождението“
12.20 „През призмата на времето“ - пре
даване на журналистката Светла
Петрова
12.50 „Магичен ключ“ - импресии по му
зика на български композитори
13.15 Световно първенство по вотроход. ство от Гваделупа

епизод

19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
20.00 „Дързост и красота" - се
риен тв филм (САЩ), 45-и и
46-и епизод
20.50 Спорт
21.55 Тв справочник 2
221)0 „Днес +“ с Таня Сотирова
<22,30 Десета муза: „Жертвоприно
шението“ - филм на Андрей
Тарковски, оператор Свен
Нюквист, в'ролите: Ерланд
Юсефсон, Сюзан Флийтуд,
Валери Мерес и др. (Шве-

18Л5ЛХайка в Боонео“ - филм за екзо~~ .тичните джунгли и племената, на-

- . .Големите репортажи"!
тД.30''ррофесионалсн шоу турнир по фи' — гурно пързаляме от Париж
„Вилна „зона“ - комедия
16,25 Музиката на Теодоси Спасов
^5^Жангьввилекият призрак“ - аме—г риканска~~аниктяция=гпп—е
-Хайлд„Лятото на шампиона“ - видео
филм -1с1 деца"
’
18.10 „Точица и зайчето“ - детски анима
ционен филм
19.30 „Днес“ - централна информацион
на емисия с Милен Минчев
20.00 „Дързост и красота“ - сериен тв
филм (САЩ). 43-и и 44-и епизод
зШОК: „Това е България“
^8К15; „Безкрайни безсмислици“ - скечо| ве на немския комик д'йтер~ХалерI форден (ДидиГ
22.00‘ „Диес +“ с 1аня Сотирова
^2.20? „Зона В-2“ - тв премиера
23.40 Хитовете на „Рококо“
0.20 Край на програмата

Жк

0.55 „Днес" с Мариета Фидосиева и Райко Попов
1.00 Музика по избор: хитове на
Майкъл Джексън, Ела Фицджералд, (УгйвйУбндърГУйТни хюстьн и до.
1.30 Край на програмата

Сънувай музмо

Спомен за Райчо Любенов
Канал 1, 6 март, 15.25 часа
■■

1

Някъде някой беше писал, че човек става личност чрез името си и своето
минало. Неговото име е Райчо Любенов, неговото минало - музиката. Зем
ните сили го отнеха от нас...
Трудно е да се направи портрет на някого, който вече не е сред живите.
Всеки си има своя представа, а на тези, които не са го познавали, тепърва
предстои да си изградят образ за човека и музиканта Райчо Любенов. Коса
то потърсихме колегите му, с които е работил, оказа се, че с разностранния
си талант Райчо е присъствал едва ли не във всички сфери на изкуството.
Оказа се още, че е имал безброй приятели. Може би това е обяснението
защо всички, поканени за участие в телевизионното студио, с готовност се
отзоваха. С тяхна помощ се опитахме да вдъхнем живот на приятеля и тво
реца, защото музиката му е вляла в душата на всеки една частица от него
вата душа. Това е потвърждение и на една мисъл на самия Райчо: „Има
неща, които са неизбежни - но духът е над всичко.“ А какво бе духът за
Райчо, ако не музиката, която остава негово настояще и негово бъдеще.

Нана КРЪСТЕВА
На снимката: Райчо Любенов сред приятели

8.30 Добър ви Д<
10.00 ТвспразоЧ!
10.10 Курс по и
(XVIII урок)
10.40 Детски свя’
тв филц (VI
11.05 „Съветскат;
докуменгал
11.50 Тв око
17.25 Тв око
17.30 Детски свят
и Звездни?
филм (X) еп
ните“ - н
филм
18.1 „Брейнстор!
намисъл^
18.40 „I 1ътеводна
риентвфит
19.25 Тв справочн
19.45 Лека нощ, д<
казваше ча$
20.00 По свет?, и )
Отзвук
„Неудобна :
риен играле
част, с мадп
22.35 „Джаз парти
Теодосж |
Петроз, Ниг
Стоян Ячкут
23.15 Нощни изви!
23.30 Само за мъм
24.00 Розова серр
трите Сопру
(Франце), р
Боарон
0.30 Крайнапро!

8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10.10 Детски свят. „Мегазебри“ тв филм ((VII
■■ епизод) и „Здра-

Еврожурпа. ?

//

..17.55 „Днес" с Ма[
18.00 „Докатосвят
риканей се!
епизод
18.45 Очаану;!-.-,

19.00 „Доктор Ка1
приключена
епизод
19.30 „Днес“ - цен
мационна ек
Минчев
20.00 „Дързос
„Дързос”’ и
риен тв фил
48-и епизод
20.50 „Отвъд загл
даванепс
налиста Пет
21.55 Твспраючн!
22.00 „Днес+‘ с Т
<22.30 ..Адрес 4000‘
ва •
23.00 „Законът на
минали?, пс
1988 г.). VII <
23.55 „Днес“с Ма
ва и Райко Г
24.00 Очевидци ст
чева
Музика^

1.25 Крайнапро!

■И

Европейската общност и страните от Източи
Централна Европа
Канал 1, 6 март, 11.30 часа

На географската карта България винаги с била, Ще 6
в Европа. Но в структурите на Европейската общ’*-4 т
страна току-що пристъпва. И първата стъпка в т-'-'и час
вече е почти направена - на осми март предстои гк^писв;
то на договор за асоцииране на България към Евр^ейск
общност. Какво бихме могли да научим ние от евр^вйци
какво те могат да научат от нас? На шести март в лсогрзк
„Еврожурнал“ що се запознаете с развитието нао^ошен
■ та между страните от Източна и Централна Евр**1' Д°я’
сетте страни на обединена Европа.
Какво мислят за България европейците? ОтгогД-Аават
кети по улиците на Париж, Страсбург и ЛюксембуЙ • Каш
мнението на служители в европейските инстит^Р’ °
бург - града на Европарламента? Всичко това. аИ АРуга
формация ще пи предложи най-европейското "Р“ДпаМ1
Българската национална телевизия - програма ‘
нал“.
Недялка

ЛЕВИЗИЯ
Събота 6.III

|Ден
очник
италиански

език

>к)

вят. „Мегазебри" (VIII епизод)
(ата наркомафия“ гален филм

вят: „Бенджи, Закс
ният принц“ - тв
епизод) и „Пеликанаучнопопулярен
•орм или светкавичГ^твигра

!}на светлина“ - се$)илм (40-и епизод)
очник
4, деца!: „Какво разчайникът“
•. и у нас
ча жена“ - двусеален филм (САЩ), II
адписи
•рти“ с участието на
1 Спасов, Петър
Николай Петров и
-жулов
овини
мъже ли.. .?!
:ерия: „Облогът на
зпруги" - тв филм
я), режисьор Мишел
програмата

8.30 Добро утро
40.30, Детски свят. „Лексикон: Учили
щето“ .
—
11.30 Евоожурнал
12.00 С бъклица и дрян в Раднево
12.30 Тв око
12.40 Кантора „Аз“
12.50 Катаклизми: „Радиацията" (II
част)
13.00 „Неудобна жена" - двусериен иг
рален филм (САЩ), I част
14.35 „Пътят на коприната“ - втори
филм (I епизод)
15.25 „Сънувай музика“ - в памет на
Райчо Любенов
16.00 Събота, късен следобед
Л7ЛЯГI в око
<17.10 Теглене тиража на ТОТО „5 от
----- 35“
17.15 Футбол: ЦСКА - „Локомотив“
’
~ сРеща от първенството за
'АтФГ, пряко предаване от ста
дион ЦСКА. В паузата: Тв артбор-

49.0-01 Чудният свят на Дисни: „Надолу
по дългите хълмове" - игрален
филм (I част)
•—
19.50 Лека нощ, деца!: „Златното яй
це"
20.00 Панорама
(У„Мис Аризона“ - игрален Филм
(Унгария), режисьор Пал Шандор, в ролите: Марчело Мастрояни,_Хана Шигула, Александра
Мартинес и др., с надписи
23.05 Нощни новини
23.20 Спортна мрежа и международен
турнир по борба „Дан Колов“ (репортаж)
<Г0Л0АТанцът на натрапниците “ - епи
зод от тв поредица „Наваро“, в
главната роля Роже Анен, с над
писи
1.30 Край на програмата

У
Мариана Иванова
свят светува" - аме1 семейна сага, 44-и

Й
Кариб" - френски
юнски филм, 9-и
- централна инфора емисия с Милен

г и красота“ - сефилм (САЩ), 47-и и
зод
заглавието“ - пре»а политика на журI Петко Георгиев
Р-ОЧНИК 2

Г с Таня Сотирова
ДОО" с Пепа Славче-

,г на Мърфи“ - крипоредица (САЩ,
; VII епизод

Мариета Фидосие1КО Попов

|и със Светлана Ди-

[10 избор - х& |тове на
> Доминго, > ^наЬекоь I" и 21В
[програмата

„Надсвирване“ -- фолклорно
—
тв
шоу - пряко отг хотел „Тримонциум“ в Плов^
вдив
14.10 По ваше пови
___
шкване
14<20 .„Огненият
.... ....... _.стълб*
_лб“ - - документа). III
лен филм (Израел).
... епизод
пазар - тв борса
бс~ на жур15Д5- „Шарен
сайлов с воденалиста Румен Миха..,..
щи Васил Найденов и Катерина
Евро
16.40 „Музикална чуднотека"
17.10 „Костенурките
е Нинджа“ - детски
анимацио!
,нен
’"1' ф
филм,
1'"**. III “
епизод
17.35 „Да изживееш живота си“ - киносъстезание
П8.1(Л1ЯВА-^багиртбппнлидпу налро13.30

Х§Л0 „Ах, тези муцуни“ - предаване на
‘
журналистката Екатерина Гено
ва
19.30 „Днес“ - централна информа
ционна емисия с Радинела Бу
серска
19.50 „Дързост и красота“ - сериен тв
филм (САЩ), 49-и и 50-и епизод
20Л8. Хронометър“ - спортна събота
22.00 „Днес“с Бетина Чампоева
22.20 „Рококо“ - рокмагазин с Наталия
Симеонова и Георги Ангелов

23'20 нХ^ицШ^

/0.10/„Барселона“ на Кройф, Марядона и стоичкоВ" -филм
за знаменития футболен
кдуо_1повторение)
0.40 Край на програмата

Неделя 7.III

ДЗИ
АЗБУКА НА ВАШАТА

10.00 Религия
10.30 Детски свят: „Училище за звез
ди" и „Птиците отлитат от нас" „
научнопопулярен филм
11.30 „Нещо някакво такова" - тв игра
12.05 Фолклорни миниатюри в Горно
Сахране
12.30 Тв око
12.40 Бразди
13.40 „Неудобна жена“ - двусериен иг
рален филм (САЩ), II част, с над_писи
с15.15Ку-ку?
1бЛ5Попфестивал за млади изпълни
тели
17.15 Тв око
{17.25х Теглене тиража на ТОТО 2
17.30 Международен турнир по борба
„Дан Колов" (репортаж)
17.50 Форум
19.10 Уолт Лисни представя...
20.00 По света и у нас
20.30 Лица от новините
„Ловци на духове“ - игрален
филм (САЩ), режисьор~АйвЪн
I
РаитманТв“ролите: Бил Мърей,
Дан Ейкройд^-Сигьрни Уивъо.
Рик Моранис и др.
‘ 22Д5 Нощни новини
<23.00 "Седем дни спорт
24.00 „Докосване“ - музикално предаване с участието на Панайот
Панайотов
0.25 Край на програмата

13.30 Световно първенство по мото
циклетизъм на писта за мотори с
__ ч кош
<Л3.5й .„Тела в движение" - спорт за
' здраве
14.35 „Суперченге“ - тв състезание
<^5,05)„Режисирано от Тарковски“ творчески портрет на видния ру- ’
ски режисьор
<^.45Л,Като лъвовете" — детско тв шоу
17.35 „Костенурките Нинджа" -детски
анимационен филм, IV епизод
СГ8.(ЯЬМВА - професионален баскетбол
-~”-от САЩ
19.00 „Маратон“ със Сашо Диков
19.30 „Днес“ с Радинела Бусерска
19.50 „Дързост и красота“ - сериен тв
филм (САЩ), последен епизод
{20.15) „Мистър България" - конкурс за
'—най-привлекателен българин пряко предаване от плувен ба
сейн „Спартак"
21.15 ..Маратон“ със Сашо Диков
22.00 „Днес" с Бетина Чампоева
22.20 „Коктейлите на Влади“ - шоуто
на Въргала
22.50 От сателита за вас: „Поздравле
ния. от-автора" - криминален
филм от поредицата „Един час
тен детектив на слънце“, режи
сьор Жак Фонтание, в ролите:
Пиер Акнин, Силви Орсие и др.
(1990 г.)
0.20 Край на програмата

АВТОКАСКО„А“-СУПЕР АВТОКАСКОЗастраховка срещу всички рискове
АВТОКАСКО „В“ - ЧАСТИЧНО АВТОКА
СКО - Застраховка срещ^ пожар, кражба и други при
родни бедствия на цялото МПС.
АВТОКАСКО „С“ - ОГРАНИЧЕНО АВТОКАСКО — Застраховка срещу пожар и природни бед
ствия

Уважаеми читатели,

На това място трябвате да бъде поместен
текстът на песента „Ье1 И Ъе".
За съжаление поради финансови затрудне
ния не успяхме да заплатим хонорара на пре
водача. Молим читателите, които нямат
финансови проблеми и обичат програмите на
Българската национални телевизия, да из
пратят текста на адреса на редакцията.

Нов български университет + програма „Знание“

продължава с правни и икономически курсове с под
чертана практическа насоченост. Всеки курс дава кон
кретни знания и съответна диплома.
Записванията се извършват до края на м.март.
За повече информация - тел. 51-01-85.
Талонът за записване ще бъде отпечатан и в брой 11 на
в. „Телевизия-Радио“.

РЕЗУЛТАТИ

ючнаи
I ще бъде
т нашата
и насока
писванетейската
•ейците и
Играната
Юшения,дванай-

Мват ан.Какво е
|в СтрасВруга инрване на
кврожурАУДОВА

от загадката на „БРАЙТ АЙДИАС“
за филма „НЕОБИКНОВЕН ОТБОР", публикува
на в бр. 6
До обявения срок 15 февруари в редакцията се получиха 97
писма и 1 телеграма! В 43 от тях отговорите са верни, а именно:
1. Отборът се казва „НосИогс! РеасЬегз“ („Прасковите“)
2. В отбора играят 16 момичета.
Първите 10 верни отговора са на следните участници в играта:
1. Емил Петров Петров от Лом
2. Надежда Николова Атанасова от София
3. Ивайло Димитров от Плевен
4. Лилия Джордж от Шумен
5. Мартин Петров Дакоаски от София
6 Ивелина Петкова от Стара Загора
7. Нина Т. Писарова от с. Розово, обл. Хасковска
8. Светослав Николов от Шумен
9 Креме на Николова от Габрово
10 Златила Михайлова Донева от Ямбол
Ня тях честито! Те получават обявените награди - 5 реклам
ни фланели и *> шапки от филма „Необикновен отбор“!
На останалите участници - благодарим и желаем успах в
бъдещите наградим игри на фирма „Брайт Айдиас“

Панайот Панайотов в

„Докосване“
Канал 1, 7 март, 24.00 часа
С един музикален автограф павецът напомня за себе
си. „Момчето, което говори с морето..за когото „всяко
докосване е омагьосване...“ Певецът с топъл, кадифен
глас мечтае да достигне върха на своите възможности и
вярва на своята публика, че ще му дава сили.
Панайот Панайотов с два „ЗЛАТНИ ОРФЕЯ“, с безспор
ни гласови качества, с богат певчески репертоар и с една
мечта - да пее за хората.

Людмила ЖЕКОВА

О

ТВ „Останкино“ и ТВ 5
делник 1

(

ЕМ ШЕЗИЕ1

14.00 Новини
14.25 Телемикс
,15.10 Бележник
15/15) „Алиса в стра-----------ната на чуде
сата“ - анима
ционен филм, I
серия
15.25 Избор 2000
16.10 СтартинейДжър
16.50 Технодрум
17.00 Новини
17.25 НЕП
17.55 Звезден час
18.35 Гол
19.10 „Горячов
и
другите" - иг
рален филм, V
серия
19.40 Лека нощ, де
ца!
20.00 Новини
20.40 Азбука на соб
ственика
20.50 „Горячов
и
другите" - иг
рален филм, VI
серия
21.20 Новата студия
представя...
(В паузата 23.00-новини)
0.20 Край на прог
рамата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 Бъдещи талан
ти
18.05 „Как сте?“ практични
здравни съве
ти
18.30 „Кухнята
на
мускетарите“
- кулинарни
съвети
1В.50 „Магелан“ образовател
но

1-7 март 1993 г.

предаване

за младежта
19.00 „Въпроси
за
шампион" - тв
викторина, во
дещ Жулиен
Льоперс
19.30 Новини и прог
ноза за време
то на ТУ 5
на
19.55 Преглед
квебекския
печат
20.00 Игра на думи
20.25 В един миг
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Залози
гледни точки"
- актуални ре
портажи
от
Квебек, Кана
да и Северна
Америка
22.00 Новини
на
Франс 2
22.30 „Свещена ве
чер“ - забав
но-музикално
предаване на
Жан-Пиер Фуко
24.00 Новини
на
Франс 3
0.25 „Историята на
двама прияте
ли“ -докумен
тален филм
1.20 „Среднощен
разговор"
дискусионно
предаване за
съвременното
изкуство - во
дещ
Мишел
Фийлд
2.40 „Шанс за пес
ните" - забав
но-музикално
предаване на
Патрик Севран
3.20 до 6.30 Пов
торения на пре
давания, излъ
чени през деня

н

;.00 Новини
14.25 Делови вестник
14.40 Светът на пари
те на Адам Смит
15.10 Бележник
15.15 „Алисата
в
-Страната на чу
десата“ - ани
мационен филм,
II и III серия
15.40 Срещи за вас
на
детската
естрадна песен Талин
17.00 Новини
17.25_Телеканал „Ос
танкино“ пред
ставя: „Позна
тите непознати“
18.00 „Реката на лъ'
жата“ - тв мно
госериен филм,
X серия (Полша)
18.55 Тема
19.40 Лека нощ, деца!
20.00 Новини
20.40 Репортаж за ни__ що
(20.55л Футбол. Купа на
носителите на
купи: 1/4 финал
- „Фейенорд“
(Холандия)
„Спартак“ (Мос
ква)
23.00 Новини
23.25 Л-клуб
0.10 Прес-експрес
0.20 „Мегре при ми
нистъра“ - Ж.
Сименон - теле
визионен спек
такъл, I част
1.25 Край на програ
мата

17.00 Новини на ТУ 5

17.15 Визион 5
17.30 .Адски

17.55

18.05
18.30
18.50

19.00

19.30
20.00
20.25
20.30
21.00

21.30

22.00
22.30

23.50
0.15

1.35
2.45

3.15

рибо-

лов“ - младеж
ко спортно пре
даване, водещ
Паскал Санчез
„Поверително
за жени“ - пре
даване на Марика Пренси
„Как сте?“ практични
здравни съвети
„Кухнята на му
скетарите“ - ку
линарни съвети
„Градината на
животните“
предаване на
Пиер-Русле
Блан
Въпроси за шам
пион
Новини на ТУ 5
Игра на думи
В един миг
Новини от Бел
гия - пряко пре
даване
„Север - Юг“ канадско публи
цистично пре
даване
„Такъв, какъвто
е“ - казина, ру
летки, мръсни
пари
Новини
на
Франс 2
„Специален
пратеник" - актуални репорта
жи
Новини
на
Франс 3
„Културен жур
нал“ - предава
не на Бернар
Пиво
Музикална пла
нета: Симфония
№ 5 на Бетховен
Шанс за песните
до 6.15 повторения на
предавания, из
лъчени през де
ня

14.00
14.25
15.10
15-.15

15.40
16.20
_

16.50
17.00
17.25

Новини
Телемикс
Бележник
„Алиса в огле
далния свят“анимационен
филм, I и II се
рия
Нашият музи
кален клуб
„Летящият
дом" - анима
ционен филм,
IV серия (САЩ)
Технодрум
Новини
Телеканал
„Останкино"
представя:
„Годината на
нашия живот"

17.50 „Реката на лъ
жата" - тв
многосериен
филм, XI серия
(Полша)
Х&А5,' „Миниатюра"
музикална
програма
19.00 Тв версия
19.40 Лека нощ, де
ца!
20.00 Новини
20.40 Голяма
разходка
21.20 Футбол. Лига
на шампиони
те. ЦСКА „Олимпик"
(Марсел,
Франция)
23.20 Новини
/^ЗЛО Футбол. Лига
на шампиони
те
0.30 Прес-ексрес
0.40 „Мегре при ми
нистъра" - Ж.
Сименон - тв
спектакъл.

II

част
1.50 Край на прог
рамата

14.00 Новини
14.25 Телемикс
15.10 Бележник
15.15. „Алисавогледалния свят"
- анимацио
нен филм, III
серия
Д5.25 42 минути танц
<Тб.1ф> Управниците,
' 1 на Русия: Лица
' I и отражения I Й. В. Сталин
16.40 'Т7- • ДО шестнадесет и по
вече години"
(В паузата 17.00 - Нови
ни)
17.45 „Реката на лъ
жата" - тв
многосериен
филм, XII се
рия (Полша)
18.40 Азбука на соб
ственика
18.50 Театрален ро
ман. Водещ писателят Е.
Раджински
19.40 Лека нощ, де
ца!
20.00 Новини
20.40 Лото-милион
<ЙЛ0? Филми,, които
помним: „Елате утре“
23.00 Новини
23.25 Звукова
пъ
течка
23.55 Кафе-кравтал
0.45 Прес-експрес
0.55 Край на прог
рамата

■Й

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 Адски риболов
17.55 Поверително

18.05
18.30
18.50
19.00

17.00
17.15
17.30
17.55
18.50
18.30

19.00
19.00
19.30

20.00
20.25
20.30
21.00

22.00
22.30
24.00
0.25

1.25

2.25

Новини на ТУ 5
Визион 5
Адски риболов
Поверително
за жени
„Как сте?"
Кухнята на му
скетарите
Градината на
животните
Въпроси
за
шампион
Новини и прог
ноза за време
то на ТУ 5
Игра на думи
В един миг
Новини от Бел
гия - пряко
предаване
„Сегашно вре
ме“ - публи
цистично пре
даване
Новини
на
Франс 2
Театрален
спектакъл
Новини
на
Франс 3
„Долу маски
те!" - публи
цистично пре
даване на Мирей Дюма
„Екслибрис" предаване за
литература на
Патрик Повър
Д’Арвор
до 5.00 повторения на
предавания,
излъчени през
деня

19.30
20.00
20.25
20.30

21.00

22.00
22.30

0.15

0.40

1.00

1.40

2.10

2.40

за жени
„Как сте?"
Кухнята на му
скетарите
Градината на
животните
Въпроси
за
шампион
Новини и прог
ноза за време
то на ТУ 5
Игра на думи
В един миг
Новини от Бел
гия - пряко
предаване
„Не трябва са
мо да се меч
тае" - пре
даване за от
крития и пъте
шествия
на
Силвен Ожие
Новини
на
Франс 2
„Ходът на ве
ка" - публи
цистично пре
даване. водещ
Жан-Мари Кавада
на
Новини
Франс 3 - во
деща Кристин
Окрен
Преглед на пе
чата на стра
ните от Източ
на Европа
„Бива" - пре
даване за ев
ропейската
култура
Цикъл от раз
говори с Анри
Гиймен: „Вой
ната,
която
приближава"
„Нощни разго
вори" - пре
даване на кул
турни теми
до 6.00 повторения на
предавания,
излъчени през
деня

14.00
14.25
14.50
15.05
15.10

Новини
Бридж
Бизнесклас
Бележник
„Алиса в огле
далния свят"анимационен
филм, IV серия
15.20 „Баб за всич
ки“ -детски тв
филм
16.25 Руски мецена
ти
16.30 Дело
17.00 Новини
17.25 Телеканал
„Останкино"
представя:
„Певецът _на
Евразия"
17.45 Човекът и за
конът
18.15 Америка с М.
Таратута 005) Поле на чуде
сата
19.40 Лека нощ, де
ца!
20.00 Новини
на
20.40 Човекът
седмицата
20.55 Клуб на детек
тивите: „Падналият ангел“
- тв многосе
риен филм от
поредицата
„Китаецът“
(Франция)
22.30 ВИД предста
вя: „Политбюро“
23.20 Музобос
24.00 Автошоу
0.15 Мамо, обичам
те! (В паузата
23.00 - Нови
ни)
1.35 Прес-експрес
1.45 Край на прог

рамата

17.00
17.15
17.30
17.55

18.05
18.30
18.50
19.00
19.30
19.55

20.00
20.25
20.30
21.00

22.00
22.30

24.00
0.25

1.30
2.00
2.40

Новини на ТУ 5
Визион 5
Адски риболов
Поверително
за жени
„Как сте?“
Кухнята на му
скетарите
Градината на
животните
Въпроси
за
шампион
Новини и прог
ноза за време
то на ТУ 5
„Медиа Юг" преглед
на
арабския печат
Игра на думи
В един миг
Новини от Бел
гия - пряко
предаване
„В
обектива
Земя“ - пре
даване за еко
логия
Новини на ТЕ 1
„Звезди’90“ забавно-музи
кално
пре
даване на Ми
шел Дрюкер
Новини
на
Франс 3
„Да опознаем
науката“
публицистич
но предаване
Съдебни до
сиета
Шанс за песни
те
до 6.00 -пов
торения
на
предавания,
излъчени през
деня

8.10 Маратон-15 за
най-малките
8.35 Еко
8.50 Елдорадо
9.20 Съботен автограф
9.50 Очевидно - не
вероятно
10.20 Музикален па. вилион
м 0.50 > Червеният кос"— мое: „Космиче
ска надпрева
ра“, „Митовете
за Космоса“ - II
и III филм
11.50 Русия, която съ
хранихме
12.30 Соло
13.00 Концерт на Дър-'
жавния акаде
мичен северен
руски народен
хор
14.00 Новини
14.20 Новели за де
мокрацията:
„Емигранти“, IV
филм
14.55 „Ну, погоди!“ анимационен
__ филм
/(5^20) „Ще дойде ли
'—князът от Из
ток“ - азиатски
цикъл
15.45 Телемемоари
<16.15- „Ултра - си“ спортна програ
ма

17.10 Червеният
квадрат
17.50 Щастлив случай
18.50 Колумбия пикчърс представя:
„Огън по свои
те“-тв филм от
поредицата
^Улицата — на
правосъдието
19.40 Лека нощ, деца!
20.00 Новини
20.40 Колумбия Пик. чърс представя:
| „Кралската пей1ка 7“ - тв ФилТЗ
ЧсдйА . ---- Г
21.40 Любов ОТ Пръв

поглед
22.20 Вечерно музикално
кафе
„Арс“ (В пауза
та - 23.00- Но
вини)
0.10 „ 100С“-журна
листическо раз
следване
Футбол. Пътят
—хкъм Уембли
1.40 Край на програ
мата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Предаване за
младежта
18.30 Кухнята на му
скетарите
18.50 „Кореспонден
ция“ - писма на
зрители
19.00 Въпроси за шам
пион
19.30 Новини и прог
ноза за времето
на ТУ 5
20.00 „Откритие" новости в наука
та и технологии
те
20.30 Новини от Бел
гия - пряко пре
даване
21.00 „Таласа“ - пре
даване за море
то
22.00 Новини
>на
Франс 2
22.30 Телевизионен
сериен филм
23.20 „Военни годи
22.22
ни“ - докумен
тална поредица
за Втората све
товна
война:
„Януари, 1943
г.“ - втора част
0.30 Новини
на
Франс 3
0.55 Културните съ
бития на седми
цата
1.40 „Движения“ музикално пре
даване
2.20 до 6.00 - пов
торения на пре
давания. излъ
чени през деня

8.00 Център
8.30 Сутрин по-рано
9.00 Докато всички са
вкъщи
9.30 Утринна звезда
10.20 Под знака „пи"
11.10 „Приключенията
на Черния краса
вец" - тв много
сериен филм за
Деца
1.3! ^Пътешествие със
12.00 Анимационен
филм
12.20 Нови
имена.
Празничен кон
церт
13.00 „Пиф и Херку
лес" - анимацио
нен многосериен
филм
13.10 „Подводнатаоди
сея на Ив Кусто“
- документален
филм
14.00 Новини
14.20 Диалог в пряк
ефир
15.00 Клуб на пътеше
ствениците
15.50 Анимационен
филм
16.50 Панорама
17.30 Преглед на теле
визионната прог
рама за следва
щата седмица
17.45 Новини
18.00 Живото дърво на
занаятите
18.05 Болшой театър.
Дни и вечери.
О^0§! „Укротяване на
опърничавата“ Уитрален
“филм
I (Италия)
20.40 Московски
I
кинохитпарад
21.00 Изводи

I

21.45 Спортен уикенд

22.00 Седмица на висшата мода в Па
риж, I част
23.00 Новини
23.25 Хит-мастер
0.15 Край на програ
мата

17.00 Новини на ТУ 5
17.10 „Креспонденция“
- писма на зрите
ли
17.15 „Светът е ваш“ забавно-музи
кално предаване
на Жак Мартен
19.00 „Приятен
уи
кенд" - забавно
предаване
19.30 Новини и прогно
за за времето на
ТУ 5
20.00 Репортажи
20.30 Новини от Белгия
- пряко предава
не
21.00 „Седем от седем“
-обзорно полити
ческо предаване
____ на Ан Сенклер
22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „Раждането
на
деня" - игрален
филм, екранизация по романа на
Колет
24.00 Новини на Франс
3
0.25 На големия екран
1.20 „Диванът“ - пре
даване на Анри
Шапие
1.50 „Часът на истина
та" - политиче
ско предаване
2.50 „Справка
„Справка"“ - гостът на ТУ 5
3.20 Анонси за тв прог
рама за понедел
ник
3.30 до 6.00 - повто
рения на предава
ния, излъчени през
деня

■
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М И ж ИЙЖЖ,1
ВДИШ ЯМОЖ
(ПРИ ТОВА НИ ИНО) С 20 СОРТА ИИИИ 31ИНЧУЦИ,
КАКВИТО НИКОГА ПРЕДИ ТОВАИ ОТИ ИМАЛИ
Г“стествено Вие познавате добре
I— Вашата градина и сте наясно какI— во представлява градинарството.
Едва ли имате нуждада Ви се обяснява
как да се грижите за зеленчуковата Ви гра
дина и как да следите растежа на зеленчуци
те. И все пак, въпреки всички грижи, които
полагате, не сте ли си задали някога въпро
са: "Как все пак бих могъл да набера хем по
добри, хем по-качествени зеленчуци?“. И
така, цялата тайна да се получат такива зе
ленчуци се състои в умението да се изберат
най-подходящите семена.
Сигурно знаете, че дори и да разхвърляте
възможно най-добрите торове, дори да по
ливате на воля или да полагате особени
грижи за Вашата градина, всичко това не би
послужило за нищо, ако не сте посадили
подходящите семена.
В този случай единственият важен въп
рос е:

КАК ДА СЕ НАБАВЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ
СЕМЕНА?
Отговорът на Вашия въпрос е налице. Ние
подбрахме с особено внимание цяла гама от
семена, зада Ви осигурим в голямо количес
тво най-хубавите и най-вкусните зеленчуци.
Подбора осъществихме благодарение на
опита на четири поколения градинари и деветдесетгодишно умение.
Именно тези наши знания и практически
опит ние предоставяме днес на Вашите услу
ги.
Предлагаме Ви специален набор от 20
вида зеленчуци: моркови, салати, зеле, ре
пички, цвекло, лук, корнишони, спанак, до
мати, праз и десет други, все така вкусни
сорта.
Тези семена, избрани измежду стотици
други, произхождат от държави, които се
смятат за най-добрите производители на
зеленчуци в Европа, като франция, Италия и

*

I
I

Благодарение на нашия специален набор от семена още от следващия
сезон можете да имате зеленчуци, за които всички ще Ви завидят.

Холандия. Предлагаме Ви всичко това с единствената мисъл да осигурим възможно найдоброто качество във Вашата зеленчукова
градина.
Правейки Вашия избор, Вие ще получите
направо в къщи специален набор семена от
20 сорта зеленчуци, пакетирани в специа
лен амбалаж, осигуряващ дълготрайно съх
ранение.
Вие ще можете да използувате пълно
ценно Вашата зеленчукова градина и да от
глеждате в нея онези сортове зеленчуци, за
които всички ще Ви завидят (с по-високо
качество от всичко онова, което сте среща
ли и което изобщо съществува в България).
Зеленчуци, отгледани без химически ве
щества, с изключително качество и с нес
равнима свежест. Скоро и Вие ще ги опитате
и ще преоткриете истинския вкус на домати
те, насладата от салатите, истинската хруп
кавина на репичките, аромата на пресния
магданоз и много други приятни вкусови
усещания.
Вие ще станете онзи градинар, който с
нескрита гордост ще наблюдава как в него
вата градина растат зеленчуците, за които
той винаги е мечтал.

но да Ви донесе пакетчето у дома,

АКО НЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НИЩО ДРУГО, ПРО
ЧЕТЕТЕ САМО ПИСМОТО, КОЕТО ЕДИН
ФРЕНСКИ ГРАДИНАР, ИЗВЕСТЕН С КАЧЕС
ТВОТО НА СВОИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ НИ Е НА
ПИСАЛ:

| За да получите направо в дома си Вашия
специален набор от семена, изрежете тоI зи талон и го изпратете на следния адрес:
! САНОЕМ СЕШТЕВ

ВАШИЯТ ПОДАРЪК
Ако Вие ни върнете талона за специ
ално предложение, който сме приложи
ли, в рамките на 5 дни, ние ще прибавим
към Вашата поръчка и един подаръкизненада, който ще Ви учуди и ще напра
ви Вашата градина още по-прекрасна.

ВАЖНО!
Не се бавете! Изпратете ни още днес
Вашия талон за специално предложение.
Складовете ни не са неизчерпаеми и първи
те поръчки ще бъдат изпълнени с предимст
во.
САВОЕМ СЕМТЕВ
й/и Еазу Магке1 1М.
ул. „Градинарска“ 6,
София 1510
тел.39-89-16
рАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ '

бщ. Еазу Марке! Ш
Iул.„Градинарска" 6,
|София 1510

„Откакто съм градинар, вече 37 години, и
отглеждам зеленчуци, съм използвал стоти
ци различни семена. От около десетина го
дини открих тези „нови семена" и определе
но трябва да призная, че никои други не са
ми донесли толкова удовлетворение и удо
волствие. Това беше същинска лавина от
едри зеленчуци и когато опитах тази сла
дост, хрупкавина и свежест, никога вече не
помислих да използвам други семена. Тези
„семена" ми спечелиха признание и името
на един отнай-вещите градинари в обласпа.

|

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА
ПОЛУЧИТЕ СВОЯ СПЕЦИАЛЕН НАБОР ОТ
СЕМЕНА?

I Име ...и..,..,».............................................
| Презиме
| фамилия
.............
Адрес......................................
I Град
...........................................
| Пощенски код

Това е съвсем просто. Достатъчно е да
попълните приложения по-долу талон за спе
циално предложение и да го изпратите на
указания адрес, за да може пощальонът лич-

[ ° ДА, Вашето предложение ме интересу

ва и аз желая да получа спешно моя
специален набор от 20 сорта семена.

Ще заплатя на пощальона при получа
|° ването
на колета сумата от 425 лв. +

I

I"

25 лв. за пощенски разходи.

|

Поръчка по телефона на 39-89-16.

|

Ще отговоря до 5 дни.

Н091РСНТ088Р

1 -7 март 1993 г.

Българско национално радио

„Христо Ботев“
6.00

- 9.00

Бизнесутро (програ

мата до 9.00 е както в поне—
делник)
9.00 Добър ден - актуално полити
11.00
12.00
12.20
13.00
13.05
14.00
15.00
16.30
16.35

17.00

18.30
18.35

ческо студио
Клуб „Икономика“
Осведомителен бюлетни
Българска народна музика
Чисто и просто с редакция „Ху
мор, сатира и забава“
„Съзвучие" - фолклорно пре
даване
Музикални следобеди
Студио’93
Новини
Концерт на мъжки хор „Короскател" от Конелиано - Ита
лия
„Юноша“ - дискусионно пре
даване
Новини
„Метроном“ - директно музи

кално предаване
20.00 „Друмник-сладкодумник“

предаване 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 хора, из

21.00
21.20
21.30
22.30
22.40
23.00

24.00

пълнява оркестър „Янтра“,
град Бяла
„Как си ти?“ - младежко пре
даване
Сигнал „Звезда“
„Как си ти?" - продължение
Осведомителен бюлетин
Песенен концерт
Радиотеатър: „Мегре при ми
нистъра" - драматизация по
романа на Жорж Сименон
Осведомителен бюлетин

„Орфей“
16.05 Радиотеатър:
„Класика"
„Добрият край оправя всичко“
- адаптация по пиесата на Уилям Шекспир
17.25 Соната за орган (Карл Филип
Емануел Бах), изпълнява Роланд Мюнх
17.35 Псалм № 13 „Господи, докога
ще ме забравяш?" от Ференц
Лист
18.00 Вести
18.05 В света на твореца - Марсел
Пруст
18.35 Музиката през вековете: Нововиенската школа, II пре
даване
19.30 Съвременни хармонии от Аарон Копланд, Албан Берг и
Константин Илиев
21.00 Информационен бюлетин „Ор
фей"
21.10 Камерни ансамбли от Вебер и

Менделсон
22.00 Джазов концерт - компактдигчх-1_т „Сънища
Г*ч_1ЛЛ111а“
_ РПОИТППИНЯ
екът
“ електронна
музика
22.40 Вечер с творчеството на Ми
хаил Лермонтов - из драмата
„Маскарад“
23.00 Вести
23.05 Оперен концерт

„Знание“
10.03 Екология: цикъл „Околна сре
да и развитие“ - „Интеграция
на процесите за вземане на ре
шения за околната среда и
развитието“ - беседа от до
цент Ради Радев
10.20 Курс по английски езйк на Би

Би Си „Излитане" - 45-и урок
10.35 Музикални градове: „Берлин“
- беседа от Ханс Юрген Нагел
11.05 Съдружие на науките: цикъл
„Парадоксите на хаоса“ „Два вида хаос" - беседа от
к. физико-матем. н.
Михаил

Бушев
11.20 Крус по разговорен френски
език на Радио Франс Ентернасионал „Кажете ми всичко“ 14-и урок
11.40 Икономическо радиоучилище:
„Способът на двойното счето
водно записване“ - беседа от

Желка Пенкова
Повторение от 14.00 до 16.00
часа

Христо Ботев“
6.00

9.00
11.00
12.00
12.20

13.00
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
24.00

- 9.00 Програма „Утро“ (прог
рамата до 9.00 е както във втор
ник)
Ние и светът
Клуб „Ръководител“
Осведомителен бюлетин
Изпълнения на Българка Джуниър квартет
„Дискобиблпотека“ - предава
не за редакция ХСЗ
Музикални следобеди - фраг
менти из операта „Ернани" от
Джузепе Верди, изпълняват со
листи с хора и оркестъра на
Майските музикални тържест
ва във Флоренция, диригент Димитриус Митропулос. Докумен
тален запис от спектакъл, съ
стоял се на 14.71.1957 г.
Студио’93
Новини
Музика от Ирландия
За децата: Голямото междуча
сие
Бумеранг
Сигнал „Звезда“
Радиотеатър 15: „Лорд Емсуърд
действа с добри намерения“ драматизация по разказ на Удхаус
Новини
Международен музикален кон
курс „Кралица Елизабет’92“
„Ринги ринги рае“ - предаване
за децата
„Родна стряха“ - детски фол
клорен концерт
Осведомителен бюлетин
И още нещо в този ден
Изпълнения на Боляровската
група
„Как си ти?“ - младежко пре
даване
Осведомителен бюлетин
Джазов концерт - музика от
Луис Армстронг
Преди полунощ
Осведомителен бюлетин

„Орфей“
16.05 Творби от Сергей Прокофиев
17.28 Вечните книги на човечеството:
„Строителите. на съвременна
България“ от Симеон Радев
17.54 Три песни от Португалия
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър: „Москва-Петушки“ - драматизация по Венедикт Ерофеев
18.52 Сюита „Мурсанд“ от Густав
Холст,
изпълнява оркестър
„Променад“,
диригент Ханс
Фонк
19.05 Албан Берг-оп. „Лулу“, изп. со
листи с орк. на Парижката на
ционална опера, дир. Пиер Булез
22.05 Информационен бюлетин „Ор
фей“
22.15 Камерни творби
22.40 Вечер с творчеството на Мари
на Цветаева
23.00 Вести
24.00 Стихове в полунощ - Пиер Ронсар
0.05 Електронна и компютърна му
зика

„Знание“
10.03 Радиоуниверситет: Икономика:
цикъл „Международни търгов
ско-икономически връзки“ „Основи на модерната търгов
ска теория“ - беседа от ст.н.с.
Стефан Стефанов
10.20 Курс по немски език: „Делови
контакти“ - 18-и урок
10.35 Дискусионен клуб „Знание“
11.05 Съвременни технологии: „Тех
нологии за преработване на пиритни угарки и шламове за про
изводството на сярна кисели
на“ - беседа от доцент Иван
Грънчаров, к.техн. н.
11.20 Специалистът коментира: „Да
нък върху наследството и върху
сградите“ - разговор с доцент
Борис Грозданов
11.40 Радиоуниверситет: „Външнои
кономическа дейност: „Подго
товка за сключване и реализа
ция на ВТС“ - беседа от доцент
Бистра Боева
Повторение от 14.00 до 15.40
часа
15.40 Радиоуниверситет: Маркетинг

„Орфей“
16.05 Четем по ваш избор; „Бебето на Розмари“ - I откъс от книгата на Айра
Левин
16.35 Записи от международния радиоконкурс „Нека пеят народите“
17.00 Антикварна панорама
17.40 Българска народна музика
18.00 Вести
18.05 Бела Барток - Струнен квартет № 4,
- изпълнява струнен квартет „Барток“
18.30 „Срещата на Вагнер с Росини“ - му
зикално предаване
19.25 Кантатно-ораториални творби от
Волфганг Амадеус Моцарт
21.00 Информационен бюлетин „Орфей“
21.10 Оркестрови фрагменти из оперети
21.50 Радиотека: „Освобождението“
22.40 Концерт за флейта, цигулка, чембало и струнен оркестър № 1 о'
от Телеман
23.00 Вести
23.05 Джазов концерт - свири Ян Гарбарек - тенор саксофон, Бил Фризъл китара, Ебърхард Вебер - бас, Йон
Кристенсец - ударни
24.00 Стихове в полунощ - Дора Габе
0.05 Музика на XX век

„Знание“
9.03 Икономика (повторение от понедел
ник)
9.23 Маркетинг (повторение от вторник)
9.43 Маркетинг (повторение от петък)
10.03 Философия: цикъл „Философи на XX
век“ - „Културфилософията на Освалд Шпенглер“ - беседа от н. с. Ла
зар Копринаров, II част
10.20 Изкуство: цикъл „20-те години на
българското изобразително изкуст
во“ - „Българските художници в
чужбина“ - беседа от доцент Ружа
Маринска
10.35 Курс по френски език на Радио
Франс Ентернасионал „Кажете ми
всичко“ - 16-и урок
10.50 Човек, среда, медицина: цикъл „Ос
нови на психоанализата“ - „Техника
и процедури на психоаналитичното
лечение“ - беседа от доктор Георги
Каменов
11.10 География: цикъл „По течението на
Струма и Места“ - „След изворите
на Струма“ - пътепис от Серги Гьошев
11.25 Социология: цикъл „История на со
циологията“ - „Спенсър за общест
вото като свръхорганизъм“ - беседа
от проф. Георги Фотев
11.40 Програма „Знание“ през следваща
та седмица
Повторение от 14.03 и 14.45 часа
15.00 Радиоуниверситет: Въведение в об
щата теория на правото: „Юридиче
ски събития и юридически дейст
вия“ - беседа от Александър Велев
15.20 Радиоуниверситет: Основи на счето
водството: „Предмет на счетоводст
вото“ - беседа от Валя Йорданова
15.40 Социология (повторение от 11.25 ч.)

[радио]

„Христо Ботев“

„Христо Ботев“
6.00 - 9.00 Програма „Утро": 6.00 Нови
ни, преглед на програмата, агробиз
нес: 6.30 Преглед на печата, кален
дар с гледна точка към деня, биопрогноза; 7.00 Новини: 7.20 За децата;
7.30 Новини; 8.00 Съботна програма
за децата; 8.30 Новини, гледна точка
на съвременника
9.00 Семейна събота
11.40 „Ние. българите"
12.00 Осведомителен бюлетин
12.20 Изпълнения на Тодорка Момчева
12.30 „Вие сте луда, госпожо" - забавна
програма
12.45 Политическа седмица
14.00 Музикални следобеди - свири Святослав Рихтер
15.00 „Студио'93“ - двуседмичен обзор
на културните събития
16.30 Новини
16.35 Забавна музика
17.00 Радиоиздание на ХСЗ
17.30 Камерен концерт
18.00 „На раздумка и песен“ - фолклорно
предаване
18.30 Новини
18.35 Легендарни гласове - Джина Чиня сопран: 1. Арии из операта „Норма“
от Белини, съпровождат хорът и СО
на Италианското радио в Торино, ди
ригент Виторио Гуи; 2. Из операта
„Турандот" от Пучини, съпровождат
хорът и СО на Италианското радио в
Торино, диригент Франко Гионе
19.00 Радиотеатър за младия слушател:
„И ще се усмихваме загадъчно“ пиеса от Диана Стоева, повторение
19.38 Драски (Петър Христосков), изп. на
пиано Людмила Телчарова
19.45 Радиовестник „Музикален свят“
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Изпълнения на Тодор Кожухаров
21.00 „Как си ти?“ - младежко забавно
предаване
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „Как си ти?“ - продължение
24.00 Осведомителен бюлетин

,3|1

6.00

9.00
11.00

12.00
12.30
12.48

13.00
14.00

15.00

-9.00 Утро на село: Нооини. прег
лед на програмата, агробизнес. ка
лендар с гледна точка на деня, биопрогноза; 7.30 Новини; 8.45 „Сладури" - детско забавно предаване
Постфактум
Детско утро: „Вълшебникът със
златното ключе"
Училище за възрастни
Осведомителен бюлетин
Български народни хора - свирят
духови оркестри
Ппяи маркет*
иатгот"
„Опак
хумористична
програма
„Парламент на смеха" - забавно
предаване
Фан клуб

16.00 Новини
16.05 Старинен танц от Любомир Пипков,
изпълнява Лино Росини
16.10 Радиотеатър: „Депозит" - пиеса от
Анджей Мулярчик
17.00 Военна поща
18.00 Творби за орган
18.30 Преглед на новините
18.35 Записи, получени чрез междуна
родния музикален обмен. За първи
път по БНР операта „Гълъбът" от
Шарл Гуно, изпълняват солисти,
нидерландски радиохор и СО, ди
ригент Кенет Мъндгъмъри
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Изпълнения на трио „Родопея"
21.00 За почитателите на симфоничната
и камерната музика
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 „От неделя до неделя“ - седмичен
преглед на програма „Христо Бо
тев"
22.55 Забавна музика
23.00 Преди полунощ с редакция ХСЗ забавна музика
24.00 Осведомителен бюлетин

„Орфей“
13.05 Премиера „Орфей": „Скопеният" адаптация по пиесата на Франц
Крьоц
14.00 Симфоничен концерт - творби от
Йоханес Брамс, Густав Малер
15.00 „Цивилизациите - аз, човекът“ Цивилизациите на двете Амери
ки“, III част -^Цивилизацията на ин
дианците в днешна Канада и САЩ“
15.30 Концерт на детски хор „Дружна пе
сен" от град Сливен с диригент Ме
тоди Григоров
16.00 Свири
Вилнюс;::: струнен квартет
,ри Вилнюски

16.30 „Богомолката" - забавно предаване

17.00 Срещи с българската народна му
зика
18.00 Вести
18.05 Радиотеатър за младия слушател:.
„Как компотените чинийки тръгна
ха на пътешествие“ - пиеса от Петер Беро
18.50 Клод Дебюси - Две ноктюрни, изп.
СО на Унгарското радио, диригент
Дьорд Лехал
19.05 Андалузки песни в изпълнение на
Мануел Херена
19.30 Хоров концерт - предкласика
20.00 Поезия и музика: „Господи, колко
си хубава!" - стихове от наши и
чужди поети
20.30 Български музикални изпълнители
21.00 Информационен бюлетин „Орфей“
21.10 За колекционерите на оперна музи
ка - „Капричио“ от Рихард Щраус,
изпълняват солисти и СО на Бавар
ското радио, диригент Карл Бьом. В
ролите Гундула Яновиц, Дитрих
Фишер-Дискау,
Петер Шрайер,
Херман ПраГ,
22.55 Вести
24.00 „Стихове в полунощ“ - Рада Панчовска
0.05 Сонатен концерт - творби от Дмитрий Кабалевски и Ервин Шулхов

„Знание“
9.00 Радиоуниверситет: Бизнесстатистка (повторение от понеделник)
9.20 Радиоуниверситет: Външноиконо
мическа дейност (повторение от
вторник)
9.40 Радиоуниверситет: Външноиконо
мическа дейност (повторение от
петък)
10.00 Курс на Би Би Си по английски език
„Излитане" - 44-и урок
10.15 Курс на Би Би Си по английски език
„Излитане“ - 45-и урок
10.30 Курс по немски език „Делови кон
такти“ - 17-и урок
10.45 Курс по немски език „Делови кон
такти" - 18-и урок
10.58 Курс по разговорен френски език
на Радио Франс Ентернасионал
„Кажете ми всичко“ - 15-и урок
11.05 Курс по разговорен френски език
на Радио Франс Ентернасионал
„Кажете ми всичко" - 16-и урок
11.25 Курс по разговорен испански език 193- и урок
11.40 Курс по разговорен испански език 194- и урок
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ПОНЕДЕЛНИК
0.02 Нощен осведомителен бюлетин на
БНР
0.12 „Нощен „Хоризонт“
0.30 На спортни теми
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 - Новини
6.00 - 9.00 „Преди всички“ (от понеделник
до неделя)
6.15, 6.30, 6.45, 7.30, 18.30 и 19.30 - Флеш
новини (до една минута)
7.00 Сутрешен осведомителен бюлетин на
БНР
8.50 „Хоризонт днес“
9.00 - 11.00Конкуренти (от понеделник до
петък)
10.00 Новини - преглед на чуждестранния
печат
11.03 Фолклорно предаване
12.00 15.00- „12+3” (от понеделник до пе
тък)
12.00 Обеден осведомителен бюлетин
15.00 - 18.00„Плюс - три“ (от понеделник
до петък)
15.03 Ниво на река Дунав (от понеделник до
събота
18.00 21.00- „Вечерен стоп“ (от понеделник
до петък)
19.00 Вечерен осведомителен бюлетин
20.03 На спортни теми
21.00 - 24.00„Тик-Так“ - музикално пре
даване

ВТОРНИК
24.00 03.00 „Нощен „Хоризонт" (всеки ден)
0.02 Нощен осведомителен бюлетин
1.00 - 2.00, 3.00, 4.00 и 5.00, - 6.00,
7.00, 8.00 и 9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00,21.00,22.00,23.00- Нови
ни
11.03 „Фонотоп“ - му*
«узикално предаване
21.03 „Алегро виваче'
<е“ - музикално предаване
23.05 - 24.00 - „Джаз студио“ - музикално
предаване

СРЯДА
о.оо до 24.00На всеки кръ
)ъгьл час новини
11.03 „Хит минус едно“ —- музикално предаване
21.03 - 23.00 „Пресечни точки“ с Олга Ива
нова
23.03 - 24.00 „Лайф албуми" - музикално
предаване
ЧЕТВЪРТЪК
0.00 - 24.00 На всеки кръгъл час новини
11.03 „Мега Микс“ - музикално предаване
21.03 - 22.00 - „Обичам“ с В. Захариева
22.03 - 24.00 - Музикална стълбица

ПЕТЪК
0.00 - 24.00 На всеки кръгъл час новини
11.03 „Джаз рок“
15.03 - 18.00 - „Разговор с вас"
21.03 - 23.00 - „Пулсиращи ноти“
23.03 - 24.00-.Джаз около полунощ“ с Йор
дан Рупчев

СЪБОТА
0.00 - 24.00 На всеки кръгъл час новини
без 8.00, 13.00, 14.00
4.03 - 6.00 „По първи петли" - Добро утро,
стопани
6.00 - 7.30 „Преди всички“
7.30 - 9.00 „На път преди всички“
9.00 - 11.00 Конкуренти в ефира
11.03 „Каста дива“ с Олга Камбурова
12.15 „Съботно радиошоу“
15.05 - 16.00 „Семейна линия"
16.05 - 18.00 „Спорт и музика“ (варира спо
ред шампионата)
18.05 - 21.00 „Забранено за политици“

21.05 „Събота вечер“
23.05 Събота '93
НЕДЕЛЯ
0.00 - 24.00- Новини- 00.02,01.00,02.00,
03.00, 04.00 и 05.00, 06.00, 07.00,
08.30- Спорт новини, 12.00, 14.00,
16.00,18.00,19.00, 21.00, 22.00 и 23.00
4.03 - 6.00 „По първи петли“
6.00 - 9.00 „Преди всички“
9.00 Сутрешен осведомителен бюлетин
9.30 „Неделя 150“
12.15 Фолкшоу
14.03 Музикално предаване за българска
поп-и рокмузика
16.03 - 19.00 „Хоризонт за вас“
19.30 - 21.00 „Музикално магазинно пре
даване“
21.03 - 23.00„Музикалнопредаване-БИС“
23.03 - 24.00 „Любовно радио“
ЗАБ. ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ СИ ЗА
ПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ!

Предаване за столицата
13.10 Понеделник - Мартенски обичаи; втор
ник - Спортуват ли софиянци? - анке
та с коментар: сряда - Подготовка за
работа на полето; четвъртък - Репор
таж от проверките на Столичната ХЕИ;
петък - Как се изпълнява програмата
за План за действие на Министерство
то на околната среда в София; събота
- Софийските читалища и техните
проблеми
13.30 Новини от столицата (всеки ден без съ
бота)
13.45 В услуга на гражданите (понеделник и
сряда); Актуален материал (вторник,
четвъртък и петък); събота - Софий
ска мозайка
14.03 Музикално предаване за българска
поп-и рок музика
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„Христо Ботев“

„Христо Ботев“

„Христо Ботев“

6.00 - 9.00 Бизнесутро: 6.00 Новини,
Преглед на програмата, агробизнес;
6.30 Преглед на печата, календар с
гледна точка към деня, биопрогноза; 7.00 Новини; 7.20 За децата 7.30
Новини, преглед на специализира
ния бизнеспечат с гледна точка на
специалиста; 7.35 Бизнесуторо: па
зари, цени, данъци, лихви, стокови
борси, валутни курсове; 8.00 Трудо
ва борса; 8.30 Новини, гледна точка
на съвременника
9.00 Добър ден
11.00 Клуб „Политика“
12.00 Осведомителен бюлетин
12.20 Българска народна музика в изпъл
нение на Атанас Вълчев - гъдулка,
Иван Милев - акордеон, Костадин
Траянов - пеене и тамбура
13.00 Шегата настрана: „Гуадеамус игитчлп
гЬомпптли лтТлплп
Па
тур.. .““_
-фейлетон
от Тодор Данаи

лов
13.00 Прочути оперни певци - Еда Мозер
- сопран
13.30 „Песен брод няма“ - фолклорно
предаване
14.00 Музикални следобеди - клавирни
творби от Фридерик Шопен
15.00 Студио’ 93
16.30 Новини
16.35 Фрагмент из оперет. „Бедният сту
дент“ (Мильокер), изпълняват со
листи с хор и голям оперетен оркес
тър, диригент Франц Марцалек
17.00 За децата: „Среща в понеделник“
17.30 Бумеранг
18.00 Сигнал „Звезда“
18.10 Радиотеатър 15: „Попечителство
над тиквата“ - драматизация по
разказ на Удхаус
18.30 Новини
18.35 „Как си ти?“ - празнично младежко
предаване
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Пее народната певица Тонка Коле
ва
21.00 Концерт за пиано и оркестър № 18 в
си бемол мажор (Моцарт)
21.30 Концерт, организиран от БНР и Хо
ландската радиостанция ЕН О Е по
линията на Европейския радиосъюз. Директно предаване от I сту
дио на БНР и Вреденбургския музи
кален център в Утрехт - Холандия
23.00 Преди полунощ
24.00 Осведомителен бюлетин

6.00 - 9.00 Програма „Утро“: 6.00 Нови
ни, преглед на програмата, агробиз
нес; 6.30 Новини, календар с гледна
точка към деня, биопрогноза; 7.00
Новини; 7.20 За децата; 7.30 Новини,
преглед на специализирания бизнеспечат с гледна точка на специалиста;
7.30 Бизнесутро: пазари, цени, данъ
ци, лихви, стокови борси, валутни
курсове; 8.00 Трудова борса; 8.30 Но
вини. Гледна точка на съвременника
9.00 Добър ден
11.00 Клуб „Екология"
12.00 Осведомителен бюлетин
12.20 Български народни хора - свирят ду
хови оркестри
13.00 Чисто и просто: „Опак пийпъл сме" фейлетон от Любомир Методиев
13.05 Популярни симфонични творби от
Фучик, Панчо Владигеров, Фридерик
Шопен и Модест Мусоргски
14.00 Нови записи оперна музика
15.00 Студио'93: „Що е източна култура...
или как да останем доволни и щас
тливи при всякакви обстоятелства"
16.30 Новини
16.35 Песни от Парагвай
17.00 За децата: Радиосписание „Светул
ка"
17.30 Подиум на хоровото изкуство
18.00 Сигнал „Звезда"
18.10 Опере гни увертюри от Франц Супе
18.30 Новини
18.35 Празничен концерт на СО на БНР,
посветен на националния празник на
Република България - 3 март. Дири
гент Васил Казанджиев. Солист
Иван Дреников. Директно стереопредаване от НДК в.София. В програма
та: Празнична увертюра (Веселин
Стоянов); Концерт за пиано и оркес
тър №4 (Лудвиг ван Бетховен); Тър
жествена увертюра 1812 (Пьотр
Илич Чайковски)
20.00 „Друмник-сладкодумник“ - предава
не за децата
20.10 „Сини хвърчила“ - концерт за децата
20.30 Осведомителен бюлетин
20.45 И още нещо в този ден
20.50 Българска народна музика
21.00 „Как си ти?“ - младежко предаване
22.30 Осведомителен бюлетин
22.40 Нови записи хорова музика
23.00 Радиотеатър: „Не всеки може да го
направи, едва ли някой може да го
направи, всъщност никой не може да
го направи“ — документална пиеса от
Апфред Трайбер
23.43 Сюита „Сън в лятна нощ“ (Хенри
Пърсел), изп. Пражкият камерен ор
кестър без диригент
24.00 Осведомителен бюлетин

6.00 Преглед на програмата
6.05 Добро утро, България. „Бълга

„Орфей“
16.05
16.25
16.55
17.15
17.45

18.00
18.05
18.30

19.13

19.30

21.00
21.10
21.30
22.00
22.40

23.00
23.05

Афиш „Орфей“
Българска народна музика
„Магьосникът от Обърнатата къща“
Рецитал на пианистката Марта Дея
нова
Календар „Орфей“ - Найден Геров
(по случай 170 години от рождение
то му)
Вести
Оперна музика
Театър-училище: „Мили мой, Мио“драматизация по романа на Астрид
Линдгрен
Танцова сюита (Бела Барток), изп.
СО на Унгарското радио, диригент
Андраш Короди
Камерната музика на Панчо Влади
геров и Любомир Пипков - радиокомпозиция
Информационен бюлетин „Орфей“
Хорова музика
Творци и време: В гримьорната на
Атанас Атанасов
Симфоничен концерт
Вечер с творчеството на Петко То
доров.
Вести
Камерни творби от Карол Шимановски

„Знание
10.03 Диалогът на културите:
I
„Европа
между нациите'
У- беседа от н.с. Ла
зар Копринаров, II част
10.20 Курс по английски език на Би Би Си
„Излитане“ - 44-и урок
10.35 Органът през вековете: „Лайпциг
ски прелюдии и фуги на Бах“ - бесе
да от доцент Нева Кръстева
11.05 В помощ на кандидат-студентите с
биология: цикъл „Основните жизне
ни процеси в организма“ - „Обмяна
на веществата“ - беседа от проф.
Тодор Николов
11.20 Естетика: цикъл Проблеми на ми
рогледа и пиетиката на среднове-ковното и ранното ренесансово из
куство“ - „Средновековният заная
тчия“ - беседа от к. философ, н. Ка
лин Янакиев
11.40 Радиоуниверситет: Бизнесстатистика: „Абсолютни, относителни и
средни величини приI статистическите изследвания“ -1беседа от к.
иконом, н. Веселка Павлова
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоуниверситет: Икономика: ци
къл „Микроикономика“ - „Въведе
ние в общата теория на пазарното
стопанство“ - беседа от доцент
Георги Манлиев

„Орфей“
16.05 Златни страници - из творчеството
на Всеволод Гаршин
16.20 Из камерното творчество на Стефан Икономов и Артин Потурлян
16.50 Нашата българска гордост - Шипка
17.05 Записи, получени по международен
обмен от Румънското радио
18.00 Вести
18.05 Концерт за децата
18.20 Театрален алманах
19.20 Трио соната в сол минор (Кванц), из
пълнява ансамбъл за старинна му
зика „Музика хумана“
19.30 Кантатно-ораториални творби от
Йоханес Брамс, Джакомо Пучини и
Антон Брукнер
20.50 Пиеси за цигулка от Недялка Си
меонова
21.00 Информационен бюлетин „Орфей“
21.10 Любими страници из творчеството
на Волфганг Амадеус Моцарт
22.10 Джазов концерт - джаз „Звездите
от Нови Орлеан"
22.40 Вечер с творчеството на Иван Ва
зов
23.00 Вести
23.05 Оперен концерт

„Знание“
10.03 История на религиите: цикъл „Рели
гии на цивилизацията" - „Гностицизъм - първата ерес на християнска
та религия“ - беседа от академик
Кирил Василев
10.20 Курс по немски език: „Делови кон
такти“ -17-и урок
10.35 Епохи и личности в културата на Ев
ропа: „Ренесансът на Севера“ - бе
седа от Димитър Димитров, историк
на изкуството
11.05 Физика
11.20 Поети на XX век: цикъл „Славянски
поети"
11.40 Радиоуниверситет: Външноиконо
мическа дейност: „Външнотъргов
ската сделка - същност и техноло
гия“ - беседа от проф. Лилия Каракашева
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоуниверситет: Маркетинг

ринът и свободата“ - пряко
предаване с открити телефон
ни линии: 66-13-11 и 66-59-41.
Водещи

Светла

Милчева

и

Светослав Цветков, I част

6.30 „Война и мир" в музика
6.45 Преглед на световния печат
(1877-1878)
7.00 Новини
7.30 „Пътят към София“ - включ

ване на районните радиостан

ции
8.00 Есе за 3 март
8.05 Непреходни гласове
8.30 За децата: празнично утро
9.00 Добър ден, България. „Бълга
ринът и свободата“ - пряко
предаване с открити телефон
ни линии, II част. Водеща Пау
лина Новакова
12.00 Осведомителен бюлетин
12.23 Пъстро музикално празненст
во
ретропрогнози с
13.00 „Ако..."
ХСЗ
14.00 Уютен следобед с Виза Недял
кова, Георг Краев и Мариан

Драганов
17.03 „Български музикални миго
ве“ - концерт на прочути бъл
гарски изпълнители: Борис
Христов, Димитър Узунов, Ни

кола Николов, Гена Димитро
ва, Ана Томова - Синтова,
квартет „Димов“, Йълдъз Иб-

рахимова, Валя Балканска и
много други
18.30 Като на кино: „Това, което са
мо радиото съхранява“, I част
19.00 Осведомителен бюлетин
19.20 Като на кино: „Това, което са
мо радиото съхранява", II част
20.30 „На бяло сладко у Рада Госпожина“—концерт от стари град
ски песни
21.00 „Семеен портрет с България“ -

пряко предаване. Водеща Ма
рия Върбанова
23.00 „Алафранга“ с Антон Митов, I
част
24.00 Осведомителен бюлетин
0.20 „Алафранга“ с Антон Митов, II
част

„Орфей“
13.05 „Жив ли е градският фол
клор?“
14.00 Празничен концерт - изпълне
ния на български певци, инс

трументалисти и състави
16.05 Поетичен свят - стихове за
България
16.35 Поетични музикални миниатю

ри
17.15 Епохи,

майстори, шедьоври:
„Освобождението“
17.35 Концерт на НФА „Филип Ку-

тев“
18.05 Фрагменти из операта „Янини-

те девет братя" от Любомир
Пипков
19.40 Златни записи - Константин
Кисимов
19.50 Музикална памет: 1. Първа

картина из балета „Хайдушка
песен" от Александър Райчев;
2. Симфония № 3 „Вечният
огън" от Жул Леви; 3. Кантата
„Новата 1878" от Виктор Чучков
21.00 Информационен бюлетин „Орфей"
21.10 Радиотеатър: „Време раздел

но — драматизация по еднои
менния роман на Антон Дончев
21.55 Из балета „Козият рог" от Кра-

симир Кюркчийски
22.40 Страници за Освободителната

война
23.00 Вести
23.05 Джазов концерт
24.00 Стихове в полунощ - Христо
Ботев
0.05 Камерни творби

>1
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УКвЮЗ.бмНг п.543210

Всяка нощ ох 0.00 до 6.00 часа: Музикална програма
на Радио Люксембург

Понеделник:
6.00 - 12.00 Добро утро с.Експрес“: Музика, новини на кръгъл час,
спорт, информация за времето, пътищата, за кино, театър, кон
церти, изложби, курсове, магазини, ресторанти, екскурзии, съве
ти. бизнесинформация. софийска хроника, любопитни факти от
страната и света, реклами
12.00 - 17.00 Теми от деня: музика, информация, реклама, новини,
разговор по теми от живота на столицата със слушателско учас
тие
17.00 - 19.00Габриела-Експрес шоу - с Михаил Йончев
19.00 - 21.00 Между седем и девет-музикално шоу с Васко Новаков
21.00 - 24.00 По границата на виреенето - алтернативен рок с Ясен
Петров

Вторник:
6.00
12.00
18.00
21.00

-

12.00
17.00
20.00
24.00

Добро утро с .Експрес“
Теми от деня
Само за жени - ра>
>адиошоу на Иво Момчсв
Контакт - с Ана Мг
Мария Тонкова и Ивайло Янев

Сряда:
6.00
12.00
18.00
19.00
21.00

_
-

12.00
17.00
19.оо
21.00
24.00

Добро утро с .Експрес“
Теми от деня
Час на директора с Радослав Янкулов
Между седем и девет
Блусекспрес с Ивайло Кицов

Петък:
-

12.00
17.00
20.00
24.00

Добро утро с .Експрес■
Теми от деня
Музикален магазин ,Морис“-дискохитовес МС Камен
Кинохит с Боби и Заки

Събота:
7.00
12.00
16.00
_20.00

_

12.00
15.00
19.00
22.00

Добро утро с .Експрес“
Поздрави в ефира - хитове по ваш избор
Спортна събота
Дискотека .Експрес“ с ди джей Ради и компания

Неделя:
7.00
12.00
15.00

Новини в без пот.
На кръгъл час - времето,
6.00 Откриване на програмата: прогноза за времето днес, курс на БНБ,
анонсирано на програмата за деня.
6Л0 Емисия на Би Би Си на български език - .Лондон старт“
7.00 .Добро утро, София!“
7.25 Заглавията от печата
7.30 .Бизнес РМ+* - информация за курсовете на БНБ и валутните бю
ра. софийска стокова борса. Актуална международна бизнсесинформация. 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 компактдискове и се> излъчва без прекъсвано от водещия
14.05 .Мързелив следобед“
16.30 .До<
“ )бър. вечер,
...
София!“ - културна
ПТ1'ПНИ м.
събития иI идеи за вечерта
18.45 - 19.15
12.1- (впразнични,
'= ““глчни дни от 18.45 д
до 19.30) Емисия
I
на Би Би Си
на български език .Светът в действ»
вие“
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

Четвъртък:
6.00 - 12.00 Добро утро с .Експрес“
12.00 - 17.00 Теми от деня
17.00 - 20.00 .Търсете Сънчо“ - радиошоу с награди. Водещи: Ата
нас Караиванов. Николай Русиновски и Стефан Димитров
21.00 - 22.00 Джазекспрес - с Александър Бакалов
6.00
12.00
18.00
21.00

Програма на радио ЕМ+ първото частно радио в София
94,9 тНх УКВ

- 12.00 Добро утро с .Експрес“
- 15.00 Поздрави в ефира - хитове по ваш избор
- 19.00 .Четирите кръга на ада“-неделнорадиошоу на Радос
лав Янкулов и Владимир Игнатовски
19.00 - 21.00 Между седем и девет
21.00 - 22.00 Джазекспрес с Дидо Бояджиев

Понеделник -19.15 - 20.00 .Долче вита“ - предаване за френска, ита
лианска и испанска музика
21.00 - 21.30 .Радиобалет“ - половин час за балета и най-доброто в све
та на музиката - водещ Даниела Христова
Вторник -15.05 -15.45 .От нула до три“ - предаване за майки с малки
деца
19.15 - 20.00 .Радиоактивно (Героите на рокендрола)“ - водещ Петър
Гюзелев
22.00 - 24.00 .В очакване на полунощ“ - водещ Георги Минчев
Сряда - 20.00 - 24.00 .Скрити муцуни“ - водещ Георги Донков
Четвъртък - 15.30 .Тотомания“ - тотопрогнози
21.00 - 22.00 «Новите китове“ - загадки, хипотези
Петък - 15.00 - 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
Едрин
17.00 - 18.45 .Топ-попшоу“ - водещ Иван Ватахов
Неделя - 20.00 - 24.00 .Джазландия“ - водещ Владимир Дайнов

Основни водещи
Константин Тилев, Кирил Калев, Петър Пунчев, Георги Кушвалисв,
Ива Дойчинова, Владимир Дайнов, Олег Пери
Адрес на редакцията и рекламната служба:
София 1000, ул. „Гладстон“ 21, тел. 87-36-59, студио 56-91-93
През Новата 1993 година - Радио РМ+ - с нова сила!

започва да излъчва на УКВ
програми на турски език
* от понеделник до събота

включително:
от 6.30 до 7.00 ч. и от 12.30 до

13.00 ч.
* в неделя:
от 8.00 до 8.30 ч. и от 12.30 до
13.00 ч. на следните честоти:
65.84; 66.80; 66.98; 67.10; 67.97;

68.60; 69.26; 69.32; 69.41; 69.80;
70.22; 71.36; 71.66 и 72.02 тНг.

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
13.00
14.30
16.00

20.00
22.00
23.00
24.00
3.00

Уикенд Радио 99
Златните хитове на Адриан Георгиев
Уикенд Радио 99
Раздумки в неделя със Силвия Лулчева и
Мариан Маринов
Тъмната страна на Луната с Ангел Андо
нов
Джаз и още нещо с Георги Борисов
Телефонен секретар
Нощни мистерии
Разговора водите вие

жиобми

От 1 март 1993 година

Българското
национално радио

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

„Хоризонт“, 27 февруари, 13.30 часа

Преди време екипът на „Хора, пътища авто
мобили" направи експеримент. Качихме слу
жебната „Лада“ на един широк столичен тро
тоар и тръгнахме, макар и бавно, между хората.
Очаквахме реакция, но чак пък толкова......Къ
де караш бе!", „Ей, мърльо, не ти е тук място
то!“, а други бяха съвсем директни: „Да ти
• го...!“. И понеже ние запазвахме каменни фи
зиономии, по-страстните придружаваха цветис
тите реплики я с удар по капака, я с ритник.
Аз не казвам, че не бяха прави - тротоарът си
е тяхна територия! Но не ми е ясно друго: след
като ще делим площите, защо пешеходците счи
тат и платното за тяхно?! Не може да изминете
и сто метра с кола, без някой хитрец да не притича точно където не трябва, без някой самонадеян фукльо да не се провре през „най-на‘печеното" място или възрастен човек, без дори за
секунда да погледне встрани, да не прекрачи
бордюра, за да пресече на принципа „Абе те ще

спрат...“ Всички те заедно изхвърлиха автомо
била-натрапник от своята територия. Но поло
вината от тях са и шофьори и въобще не се се
щат, че косато карат, на всеки три минути им се
изправят косите от някоя „блейка“ или самонадеян глупак. А ако шофьорите започнат да кре
щят и удрят? ...
Живеем на тясно - София е една осма от Бъл
гария. Но много повече от една осма са катас
трофите и трагедиите, които се дължат на лип
сата на елементарна култура. Знаете ли, столи
чани, че най-много са загиналите при произше
ствия не около пазара или площад „Възражда
не", а по най-широкия и уреден булевард „Ца
риградско шосе". Шофьорите карат като на ра
ли, а пешаците прескачат мантинелите най рече
там, където има под тях подлез - при хотел
„Плиска“ например...
Борислав ЦАКОВ

Номинации за телевизионно творчество
Уважаеми читатели,
Преди няколко месеца на
страниците на вестника ви
обещах срещи с телевизионите звезди (български и чуж
ди), разкази за това, как се
прави телевизия, любопитни
факти и случки „зад кадър“.
Оттогава измина почти поло
вин година - време, доста
тъчно за запознанство.
Това, което не успяхме да
направим, бе да ви показва
ме редовно седмичните рейтинги
на телевизионните
програми и творци. Причини
те бяха много, но не сме за
бравили, че всеки малко или
много би искал да сравни
своите критерии с това, как-

во харесват другите.
Заради това решихме в
първия пролетен ден да ви
предложим един малък праз
ник. Въодушевени от големия
успех сред зрителите на ня
кои предавания и водещи, на
младите репортерки и спор
тните коментатори, ние ще ви
предложим номинации за те
левизионно творчество. Те
ще се основават на постиже
нията през последните две
години, като особено внима
ние ще се отдели на послед
ните няколко месеца, когато
стартираха новите програмни
схеми на Канал 1 и Ефир 2.
Раздаването на наградите
и обявяването на номинации-

те ще се състои в сградата на
Народния театър „Иван Ва
зов“ и ще бъде показвано
пряко от Ефир 2. Системата
на номиниране и класиране
на предаванията е по модела
на филмовите номинации по
света. За да има равностой
ност, номинирането се извър
шва по раздели: информа
ционни програми, водещи на
информационни
програми,
публицистични програми, во
дещи и репортери, развлека
телни предавания (концерти,
клипове, мюзикъл, детски
развлекателни), телевизион
но състезание, документа
лен филм, художествени
предавания. Ще се опитаме

да оценяваме творческите
постижения и на хората, кои
то обикновено остават „зад
кадър“ - режисьорите, опе
раторите, сценографите, тонрежисьорите и музикалните
оформители.
Експертите на „Телеви
зионно огледало“ (тв крити
ци, режисьори, оператори, со
циолози и културолози)вече
свършиха своята работа. От
тук нататък думата има авто
ритетното жури, което ще из
бере най-добрите от добрите.
Заедно с нас в залата на
Народния театър „Иван Ва
зов" ще празнуват певци и та
нцьори, красиви репортерки
и актьори и всички, които

обичат телевизията и нейни
те звезди.

Венета ГЕРАСИМОВА,
продуцент на „Телевизион
но огледало“
П. П. И тъй като за нас е много
важно да повярвате в нашата
обективност и безпристрастност,
ви предлагаме имената на участ:
ващите в журито, което свърши
добросъвестно и с високи крите
рии трудната работа да отдели ед
но предаване сред няколко почти
равностойни, един творец сред ос
таналите не по-малко талантливи
творци.
Проф. д-р Ивайло Знеполски председател, проф. Иван Маразов, проф. Елена Михайловска,
ст.н.с. Тодор Петев, Владимир Ми
хайлов, Божидар Икономов, Боян
Кривошиев, Хачо Бояджиев
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Под знака на . .

1 -7 март 1993 г.
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Какво казват
източните зодии за
човешкия характер
Хората, родени в година на ЗМИЯТА са вглъбени и потайни нату
ри. Те не обичат много да говорят, притежават изключителен ум и
мъдрост. Имат невероятен късмет в паричните дела и никога не се

налага да се тревожат за пари - в състояние са да се сдобият с
финансови средства винаги, когато им дотрябват. Те са доста суе
тни и като се обличат, винаги се контят. Егоисти са и са малко стис
нати, когато им искат пари назаем. Независимо от това, родените
под този зодиакален знак хора изпитват голяма симпатия към дру
гите и се опитват да им помогнат, но тъй като имат навика да прека
ляват във всичко, което вършат, в повечето случаи помощта им
дразни тези, за които всъщност е предназначена. Нищо в това от
ношение не може да бъде поправено и не може да им се помогне,
тъй като те се съмняват в правилността на чуждите мнения и пре
ценки и предпочитат да се осланят само на своя ум и на собствена
та си мъдрост. Когато предприемат нещо, те са твърдо решени да
успеят, неприятен им е какъвто и да било неуспех или неудача и
макар по природа да са спокойни натури, поставят ли си някаква
цел, трябва обезателно да я постигнат.
Родените под знака на змията са страстни и красиви хора. Красо
тата е техен характерен белег - както за мъжете, така и за жените.
В Япония е голям комплимент, ако на жена кажат, че е мибиджин,

т.е. красавица, като родените в годината на змията. Белязаните с
този зодиакален знак винаги ще имат семейни проблеми поради
техните сърдечни увлечения вън от семейството. Ако успеят да ог
раничат любовните си чувства в рамките на своето семейство, жи
вотът им би бил много по-гладък.
Трябва да бъдат изключително внимателни през третия етап на
своя живот, тъй като именно последният етап от живота им е найлошият.
Най-добри брачни партньори за родените под знака на змията са
хората, родени в годините на бика или петела. Добра комбинация
за брак за тях биха били и родените в годините на мишката, заека,

дракона, змията, коня, овена или кучето. Лош брачен живот ги
очаква със съпруг, роден под знака на маймуната. Възможно найлошият вариант за брачен съюз би бил с партньор роден в година
на тигъра или глигана.
Годините на змията са: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989.
Силвия ПОПОВА
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ОВЕН (21.111-20.17): Не
наДЧенявайте възмож■<-VУ у ностите си и бъдете поГ •' .5 в
внимателни. Не е изклю
чено доста емоционално да приемате не
щата и да проявите нетърпимост към
мнението на другите. В интимния си жи
вот ще търсите успокоение, желаете да
покажете, че на вас може да се разчита.
ТЕЛЕЦ
(21.17-20.7):
Имате астрологичните
предпоставки да се чув
ствате по-сигурни в себе
си. Намерението вида промените нещо в
работата ще е причина за непрекъснато
търсене на нови оригинални решения.
Лидерството ви блазни, но може да до
несе душевни страдания..
БЛИЗНАЦИ (21.7-21.71):
Противоречива нагласа,
която ще оказва влияние
върху поведението ви.
Често трудно ще намирате рационално
решение, особено в деловата сфера, От
друга страна нагласата ви към дружелюбност и симпатия ще предполага ин
тимна близост и сред любими хора може
да бъдете поетични и духовити.
РАК (22.71-22.711): От
крива се възможност да
насочите немалките си
жизнени сили към реша
ване на редица финансови проблеми. Ще
предпочитате да използвате влиятелни
личности или организации за реализира
не на своите идеи. Постарайте се душев
ната си обърканост да не пренесете в от
ношенията си с хората.
ЛЪВ (23.711-23.7111): Ве
роятно по-безболезнено
ще приемате фактите, че
не винаги нещата се на
реждат по ваше желание. Изява ще тър
сите най-вече в семейството или сред
интимните си приятели, където може да
бъдете много внимателни и грижливи. В
обществото не прибягвайте до дребни
хитрости и непочтени действия.
ДЕВА (24.7П1-23.1Х): Не
е изключено да забеле
жите известен спад във
вашата активност, но то
ва не е основание за безспокойство. Поскоро ще ви мъчи мисълта, че нямате
възможност значително да въздейства
те на нещата. Склонни сте да се впуска
те в хипотетични разсъждения. Бъдете
по-прагматични.

стословица
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ВОДОРАВНО: 1. Оперета от Рудолф Фримл. 7. Действуващ вулкан във Фи
липините. 8. Шахматен термин. 9. Поема от П. К. Яворов. 10. Стил в популярна
та музика, възникнал в края на 50-те години на остров Ямайка. 11. Английски
философ (1632 -1704). 12. Драма от X. Ибсен. 13. Южно декоративно растение.
15. Подставка за ноти, обикновено за диригент. 17. Псевдонимът на известния
в миналото наш шлагерен певец Аспарух Лешников. 18. Уред за измерване ско
ростта на кораб (англ.). 20. Хранителни продукти, приготвени за през зимата.
21. Стихотворение от Георги Тахов. 22. Приспособление за измерване на водна
дълбочина. 23. Земна повърхност без планини и големи възвишения.
ОТВЕСНО: 1. Полска киноартистка- „Четиримата танкисти и кучето“ 2. Ка
чествена бяла глина за грънчарски изделия. 3. Френски писател (1840-1902) „Жерминал “. 4. В гръцката митология - бог на слънцето, покровител на поезия
та, музиката и изкуствата. 5. Писмен или устен доклад пред по-висша власт
. или пред началници. 6. Островът на Одисей. 12. Френска киноартистка - „Бра
чен живот“. 13. Марка руски перални машини. 14. Руски авиоконструктор, ака
демик (1892-1962).15. Търговска и занаятчийска частна сграда. 16. Радиопиеса от Маргарит Дюрас. 18. Американски игрален филм с Леели Карон. 19. Река в
Монголия и Русия.
Съставил: Боян ДИМОВ
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ВЕЗНИ (24.1Х-23.Х): В
седмицата влизате с на
мерението да защитава
те твърдо собственото си
мнение, но не винаги ще избирате найподходящите средства за това. Извес
тни трудности могат да възникнат при
интимните ви контакти. Дайте предпочи
тание на дейности, които за вас са рутин
ни.
СКОРПИОН
(24.Х-22.Х1): Очертава
се доста динамичен пе....... <•'''■ риод. Ясно ще показвате,
че искате да играете по-активна роля в
бизнеса. Склонни сте да отделяте по-голямо внимание на духовните си потреб
ности. При подходящи условия имате
възможност да покорите околните със
значителните си умения в областта на
музиката и поезията.
.
СТРЕЛЕЦ (23.Х1—21.ХП):
' ХД Влияние, предполагащо.
че сте склонни бързо да
е <4 .> уу/
сменяте решенията си и в
някои случаи да показвате нестабилно
поведение, което сигурно ще бъде забе
лязано от вашите партньори. Желаете в
семейството да имате спокойствие и си
гурност. Това за вас ще е Значителен мо
тив за работа и защита срещу несгодите.
КОЗИРОГ (22.ХП-20.1):
Време, през което се от
крива възможност да ре
шите някои проблеми,
свързани с обществени дела. Вътрешно
не се чувствате напълно сигурни и това
ще ви подтиква да търсите помощта на
близки или колеги. Подходящи хора за
контакти са родените под знака на Риби
и Дева.
ВОДОЛЕЙ
(21.1-19.11):
Вероятно ще имате усещането, че не ви върви,
(С
защото трудно може да
приемете непознатия ви ход на нещата.
Склонни сте да проявите прекален кон
серватизъм.. През седмицата чувствата
ще играят значителна роля и ще търсите
душевна заангажираност.
РИБИ (20.11-20.111): За
помнете, че „Звездите
склоняват, но не повеля
ват“ и в крайна сметка
вие трябва да решите как да действате.
Нагласата е едно, а реализацията - дру
го. Бъдете по-самостоятелни. може да
разчитате на висок вътрешен заряд и
прозорливост. Въздържайте се от край
ни оценки. *
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Ла Тоя Джексън бе из
хвърлена от една музикал
на комедия в Лае Вегас. Поголямата сестра на Май
къл Джексън е била анга

жирана за участие в спек
такъл в известния хотел
„Сендс"
за
сумата
от
26 000 долара на седмица.
След шестата вечер собст
вениците са благодарили
на певицата за нейното
участие.
Съпругът на Ла Тоя, кой
то е и неин мениджър, е за
плашил, че ще заведе дело
и ще поиска неустойка от
2,3 млн. долара. Очевидно

напоследък нещо не върви
на Ла Тоя, на която по по
добен начин бе прекратен
договорът с „Мулен Руж“
през есента на миналата
година.

Меджик Джонсън се
връща в Ен Би Си, за да ко
ментира по-важни баскет
болни мачове. Той беше
прекратил договора си, на
дявайки се, че ще може да
продължи да играе със
своя отбор „Лейкърс“ от
Лос Анжелес.
Междувременно баскет
болната звезда е обявил за
продажба 15-стайната си
къща, защото имал нужда
от по-голяма - с 20 стаи.

Луси Салейни е първата
жена, назначена за дирек
тор на американски теле
визионен канал: Фокс ТВ.

Дон Джонсън се изявя
ва като телевизионен про
дуцент на новия полицей
ски сериал „Под прикри
тието на тъмнината“, чието излъчване започна през
януари по Си Би Ес.

Кристи Бринкли, съпру- I
га на известната попзвезда |
Били Джоел е била отпра- |
тена от Си Ен Ен след пето- I
то издание на воденото от I
нея шоу „Да живееш през |

90-те“.
Канал Аш Би О ще за- к
плати сто милиона долара К
за правото да покаже ди- I
ректно шест мача на шам- ■
пиона по бокс Риддик Боу. У
По сп. „Теле 7 жур“
I

Рожден ден
На 2 по 25 стана нашата
колежка Диана Сандева. С
изискан коктейл първона
чално в тесен редакционен
кръг в салоните на вестни
ка отбелязахме празника.
По-късно се присъединиха

и наши приятели от телеви
зията, радиото и дуги сред
ства за информация. Всич
ки дружно й пожелахме

здраве и успехи от личен,
семеен и служебен харак
тер.
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Справочникът“ е орисан да печели

%

Нели Георгиева може да напише роман с
продължение „Ах, тези телефони“
Ах, тези финансови босове - и четири теле- V/
фона не могат да смутят Георги Петков

„Телевизионен справочник" подкара седмата си година и в
тези объркани за телевизията и за душите ни времена няма
намерение да свива байрака. Напротив, така се наложи на ек
рана, че си извоюва още „квадратчета" в програмната схема.
Сутрин, вечер, по време на мачове водещите винаги имат как
во да ни кажат, с какво да ни изненадат, пък и да повдигнат
настроението ни. Така че „справочникът" в сухия, информа
ционен вид отдавна се пука по шевовете. Всъщност може би
точно това е заслугата на екипа - че преобърна представите
ни за подобна информационно-рекламна емисия.
Преди години, когато се пръкнал „справочникът", задачата,
която получили Таня Димитрова и досегашният директор на
продукция Георги Петков, била да намерят начин от десетте
минути да печелят пари за телевизията. И то в онези времена,
когато никой не вярваше, че рекламата е сила, когато за па
зарна икономика четяхме по книгите, а предприятията бяха
само държавни. Малко смущаваща задача за един журналист
с амплоа публицистика, припомня си първите дни Таня Димит
рова. Но приела предизвикателството и хич не съжалява. Хи
ляди са начините да си полезен и нужен, да „начешеш профе
сионалната си краста", а и да получиш удовлетворение, защо
то знаеш, че едва ли има друго предаване с толкова голяма и
пъстра аудитория.
Зрителят обичал конкурсите и игрите, но обичал и да мисли,
не само да гледа, установил екипът, и след многобройните
обаждания и писма връща на екрана логическите задачи. За
почва и нов конкурс, но засега го пази в тайна. А за фирмите,
особено българските производители, „справочникът“ ще про
дължава да е поле за изява и нещо като трамплин към голяма
та реклама в телевизията.
Иначе задачата му е първоначалната - да печели пари за
електронната медиа. Прави го успешно. И макар че принципът
на разпределение на благата е типично нашенският „вода га
зи - жаден ходи", екипът не се разпада. Напротив, не само че
всеки си знае добре ролята и мястото, но и се работи по почина
на взаимозаменяемост. Мариана Венчева и Калина Режева са
и водещи, и репортери, и редактори. Координаторите Алида
Миланова и Сергей Здравков усвояват сега професията на ре
жисьори на пулт, докато титулярката Ани Джагалска е в отпу
ска (понякога се случва и такова нещо). Музикалната оформителка Албена Русева е факир в занаята си, както и редакто
рът- Валентин Ждеров - един от ветераните на екипа. След
около два месеца ще се пръкне и първото „справочно“ бебе радостта за екипа ще дойде от режисьорката Вили Христова.
Нели Георгиева е неизменно на поста си - тя е телефонната
връзка със зрителите. Ножът и хлябът са в ръцете на финан
совите босове Георги Петков и Григор Гюров, а диригентската
палка, както и преди, е у Таня Димитрова.
Въздишат само, че нямат конкуренция, завиждат за това на
вестниците. Искат да се състезават и да побеждават. Нали по
рождение „справочникът" е Козирог, писано му е да е амби
циозен и да успява.
Димитрина ИВАНОВА

Ак

Това не е Дядо Коледа, а Григор Гюров

Както виждате, ветеранът Валентин Ждеров е много млад
Тв. пресфото: Любомир МИЛОВАНОВ
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Филм първи: „Голяма ченгеджийница“.

Пъпни снимачен ден: Горна
Гойна баня, бензино
стан пия п
Първи
бензиностанцията
- Според вас как започва
първият снимачен ден?
Владо Даверов - сцена
рист на филма:
- Уцелихме най-студения
ден от тази топла зима, ма
кар че по сценарий времето е
горе-долу такова. В общи ли
нии започва, както би трябва
ло да бъде. Но природата мо
жеше да бъде по-милостива.
- Как стигнахте до идея
та за този филм?
- Намерението се роди
преди две години, и то много
странно. Пристигнаха при
мен Христо Шопов (той игра
във филма „Вчера“, също по
мой сценарий) и Ириней Кон
стантинов с идеята за един
сериал, който ще бъде фи
нансиран от частни фирми, а
телевизията и полицията,
колкото могат, да помагат.
След това нещата се разви
ха. както не очаквахме - те
левизията веднага субсиди
ра първата серия. Сега за-

почваме с пилотния филм с
намерението да бъдат 40.
Всеки от тях ще бъде за от
делно престъпление и отде
лен престъпник.
Това е филм за психология
та на престъплението и пси
хиката на престъпника.
- Смятате ли, че филмът
ще успее да покаже прежи
вяното от вашите колеги?
Ботьо Ботев - консултант
на филма: началник на от
дел „Убийства“ към Дирек
ция на полицията. От нача
лото на професионалната
си кариера е в този бранш.
- Доста труден въпрос.
Бих искал да се получи така,
защото колегите ми. които са
работили по тежката прес
тъпност. заслужават да се
покажат техният труд, без
сънните им нощи и онова,
което действително се въ
рши на практика.
Стефан Гърдев - режи
сьор. До миналата година -

в Студия за игрални филми:
- След ликвидацията на
студията, когато бяха изгоне
ни всички творци, телевизия
та се оказа по-мъдра и реши
да поеме риска да започне да
произвежда по-активно бъл
гарски филми. Разликата
между сериал и поредица е,
че всеки един филм е завър
шен сам за себе си. Тук имаме
една обща връзка - постоян
ните актьори Наум Шопов,
Христо Шопов и Ириней Кон
стантинов - полицаите. Във
всяка една серия ще има по
един престъпник. Това гаран
тира възможността в няка
къв етап, в който аз се изчер
пя. да се включат и други ко
леги. които имат интерес към
този жанр.
Маруся Тошкова - ръко
водител на Пресцентъра на
Националната полиция:
- Искам само да добавя
нещо към това, което другите
казаха. Идеята е обща. Осо-

бено съм благодарна на Иригария. Той е свързан с една
ней Константинов и на Хрис
международна
престъпна
то Шопов, които преди две го
система.
дини дойдоха в Дирекция на
Вече се третира пробле
Националната полиция и ка
мът мафия?
заха, че имат голямо жела
- И с основна точка Бълга
ние да снимат филм за кри
рия.
миналната полиция, че наша
Дончо Папазов — проду
та полиция заслужава да бъ
цент:
де показана и в киното. На
- Въвеждаме за първи път
ционалната полиция ще съ
чистия продуцентски прин
действа и филмът ще бъде
цип. Това е първият филм,
нещо като наше общо творе
който правим по този прин
ние.
цип. Разликата е огромна.
- Ще снимате с баща си.
Преди съществуваше редак
Това не ви ли притеснява?
ция за игрални филми, която
Христо Шопов - артист:
избираше режисьорите и опе
- Просто не виждам от
раторите и след това филмът
какво трябва да се притесня
вам. Партнираме си и в театъ- ' се правеше в телевизионната
студия „Екран". Тя се състое
ра.
ше от 360 души, а в момента
- Ще изпълнявате епизо
са 70. Това е част от рефор
дична роля...
мата в телевизията. Минава
Велизар Бинев - артист:
ме на чисто пазарни отноше
- Това е един престъпнико
ния.
прякор Банана, от така наре
Диана МАРИНОВА.
чените магураджии. Негова
Валентин ЗУРЛЕВ
та далавера не е само в Бъл-

