Търсете ни! Търсете ни!
Ако искате да четете най-доброто, издателство
КАЛПЛЗЛЛОВ

мисли за вас!

София, ж.к. „Яворов", ул. „Иван Асен II“,
бл. 20, вх. А, партер, тел./факс 46-63-70
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Дизайн: Ники СТАР

фоторепродукция на първа страница - НСС "Старт“
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Теория, критика, отгласи

24-30 май 1993 г.

Лондон. Специално за
в. „Телевизии - Радио"
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Диляна Грозданова

Вместо визитна картичка: Диляна завършва
факултета по журналистика на Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“, профил ра
диожурналистика, през 1981 г., зодия „Скор
пион“. Има син. Познаваме я като водеща във
вечерното предаване „Отзвук“ по Канал 1 на
Българската национална телевизия.

а такава журналистика
ли си мислила в началоГУ Мто?
- Когато завърших ли?
Имах съвсем други намерения.
Започнах като радиорепортер,
интересуваха ме живите радиопредавания. Не съм мислила ни
кога за телевизия. Доказателст
во, че случайността е определя
ща в живота ни. Наблюдавах ко
леги от по-горните курсове, които
отидоха в телевизията.и всъщ
ност нямаха възможност да се из
явят - главно носеха кафета...
Затова може би не ме привлича
ше телевизията. В радиото бе
тъкмо обратното - имаше много
млади хора, там беше чудесна
школа. Паралелно с радиото слу
чайно започнах и в „Актуална ан
тена“, докато накрал ме помоли
ха да избера. Доста дълго се ко
лебах. ..
- И все пак предпочете „Ак
туална антена"?
-Характерът ми е такъв, малко

опак, обичам да критикувам и
„Актуална антена“ ми допадна.
Така оставаха по-малко критики
за вкъщи...
-Тогава „Отзвук“, където рложеш да „защитиш“ характера
си, те удовлетворява?
- Не бих казала, че това е меч
тата на моя живот, но в момента
за мен то е едно добро предава
не. Първо, защото е актуално. И
хем е политическо, хем е без ог
раничение в тематиката. За съ
жаление културната област се
появява съвсем малко. Бих иска
ла в него да има повече видеома
териал, да присъства животът. В
големите телевизии предавания
с темата на деня се водят от един
човек, но за тях работи цял екип.
А ние сме само трима души и е
трудно да осигуряваме видеома
териал.
- Предаване на живо в найгладното време - какво по хубаво от това?

- Наистина е
приятно да рабо
тиш за такова
предаване.
Но
крие и опасности.
Все още нямаме
изградена култу
ра на поведение.
Ограничена съм
от политически
те пристрастия,
които за моя из
ненада не се
приглушават, а,
обратно, общест
вото се фанатизира. Имам на
дежда, че ще се научим да прие
маме мнение, различно от наше
то. За съжаление в студиото чес
то се появяват едни и същи хора,
дали защото са станали сега из
вестни, но от обед до вечерта е
много трудно да откриеш нови ин
тересни хора...
- Какво е трудно за водещата
на „Отзвук“?
- Подготвям си винаги въпроси,
но никога не успявам да ги задам,
защото разговорът ме увлича в
своя посока. Целта все пак е да
се получи именно разговор, а не
непременно да се постигне няка
къв консенсус.
За предаването „Отзвук“ не
може да се каже предварително
дали ще се получи, или не. А пък
аз винаги си намирам някакъв кусур. И смятам това за положител
на черта на характера си.
- Кое предаване смяташ за
професионален успех, въпреки

че гледаш всичко под лупа?
- Връщам се пак назад към „Актуална антена“, предаването за
банките, лихвите по спестявания
та получи незабавна реакция и
ефект.
- Как се чувстваш като теле
визионна звезда?
- Не мога да кажа, че ми е не
приятно, когато ме спират на ули
цата, защото това показва, че все
пак от работата ми има полза. Но
като човек предпочитам аноним
ността.
-Тогава това е в голямо про
тиворечие с характера!
- Всеки има различни грижи, не
винаги е в настроение да слуша
обясненията. Но пък тази страна
върви ръка за ръка с професията
ни. Трябва да приемам и обидни
те писма и поздравленията по
улицата. Те са и показател къде
се намираш в момента. За мен мо
дерната журналистика е персо
нифицираната, когато едно пре
даване има свое лице. Така и
журналистът е по-силно свързан
с предаването, носи отговорност,
приема и активите, и пасивите от
него.
- Отговаряш ли си на зодия
та?
- Казват, че съм от белите
„Скорпиони“, не много злобните.
В началото още Иван Константи
нов каза за мен, че имам опърничав характер. Смятам го за поло
жително, защото днес всеки иска
да ти налага своето мнение.
Разговора води:
Весела ФИЛИПОВА

вени от новинарски екип на прог
рамата. Те се поднасят от говори
тел достатъчно професионално,
с издържан темпоритъм и тази
стара ‘ „нова“ практика според
мен има бъдеще и напълно хармонира със стила на пр. „Хр. Ботев“.
Нов компонент на супрешната
програма е и рубриката „Раз-два“
(6.10 ч.), определена като „мину
ти за воините“. Авторският ко
лектив се доближава максимал
но към интересите на своята ау
дитория, като им предлага доку
ментални разкази на мъже в зря
ла възраст, поглеждащи със самоирония, лека тъга, но и с гор
дост към отдавна отминалото си
войнишко битие. Съмнявам се
обаче, че програмирано в този
час, предаването ще достигне до
днешните млади воини, поради
което би било по-уместно да се
излъчва в друго време, съобразе
но с дневния режим на войниците.
В ранните сутрешни часове 6.15 ч., на 20.1У стартира новото
образователно предаване „Агробизнес“ - една от формите на Радиоуниверситета. Подобни пре
давания с лекционно съдържа
ние досега се излъчваха само в
часовете на пр. „Знание". Слож
на е задачата на редакторския
екип, стоящ зад тази инициатива,
тъй като той трябва да се съобра
зява не само с изискванията на
аудиторията, очакваща да полу
чи научна по хаактер информа
ция, но и със стила и характерис
тиката на сутрешната програмна
линия.
И в следващия 30-минутен от-

рязък (от 6.30 до 7.00 ч.) се забе
лязва желанието на авторите да
разнообразяват формите, да надмогват рутинното.
С напредването на деня чисто
практичнатач утилитарна инфор
мация се увеличава. Всеки ден по
едно и също време слушателят
научава бйопрогнозата на д-р Ми
хайлов (около 6.50 ч.), а в 6.55 ч. в
директен разговор по телефона
дежурният офицер от Граждан
ска защита дава актуална инфор
мация за станали или не аварии
през изминалата нощ. Специално
търсен акцент е екологичната
проблематика. Не е забравена и
здравната тема, застъпена чрез
здравни и козметични съвети, по
лезни консултации и др.
В отговор на актуалния повик
на времето - за бизнесновини са
предоставени цели 30 минути
програмно време, при това в найслушания временен отрязък - от
7.30 до 8.00 ч. В него са запазени
някои от елементите на пре
дишното „Бизнесутро“, а някои
са модифицирани. Твърде полез
на информация, при това не-само
за бизнесмени, е прегледът на пе
чата (в 7.30 ч.), изготвен от де
журния редактор и поднесен „на
живо“ в студиото, с акценти въ
рху най-новото от още „топлите"
вестници, което би заинтересува
ло деловите хора.
Безспорно е, че подобен миниблок е необходим и навременен.
Мисля си обаче дали това не е
твърде специализирана инфор
мация, интересуваща не особено
голяма по обем слушателска гру-

па. И още - не трябва ли да се по
мисли и за други социални групи,
почти необхванати от журналис
тическите послания - тези на
пенсионерите, на работниците, а
защо не и на учениците от горните
класове? Струва си да се помис
ли, още повече, че отрязъкът от
8.00 до 8.30 ч. все още не е доста
тъчно избистрен в структурно-те
матично отношение и би могъл да
се обособи като територия, об
служваща по-широк кръг социа
лно-демографски групи.
И така, почти 3-часовата сбор
на сутрешна линия, наречена „До
бро утро, България!“, приключва
в 8.40 ч., като преди това отделя
3 минути на водещия на „Добър
ден“ за анонс и покана към слу
шателя да остане с програмата и
след 9.ч. Този колегиален реве
ранс в същото време подчертава
принадлежността на частта към
цялото, на отделните компози
ционни елементи, изграждащи
идейно-тематичното единство на
целия програмен поток.
Преди обаче слушателят да се
включи в следващия двучасов
разговор, за първи път досега е
отредено ефирно време за хумор
в утринния делник. Предаването
„Произведено в България" (8.409.00) е опит да се преосмислят актуалните реалности на всекидне
вието през призмата на хумора и
сатирата.

ПОЗИЦИЯ
Наблюденията ми на сутреш
ния програмен отрязък на пр. „Хр.
Ботев“ в часовете от 6.00 до 9.00
показаха, че в най-общ план той е
съобразен с новата стратегия на
програмата, ориентирана към ши
рок спектър от националната ау
дитория със средствата на непо
средственото човешко общуване.
Не може да се каже, че това есъвсем ново предаване, тъй като
очевидна е приемствеността със
съществуващата до 1 .IV. т.г. прог
рама „Утро“. Но много са и отли
чителните черти, даващи нов об
лик на предаването. Една от тях е
така необходимата за сутрешно
то радиообщуване динамика и
подходящ темпоритъм. В новия
вариант говорните модули са
твърде кратки по времетраене
(от 2- до 4-минутни), при това на
ситени с конкретна информация.
Преосмислена е и ролята на во
дещия, който деликатно, ненатрапчиво, с добре балансиран
приятелски тон подава ръка на
слушателя, предлагайки му в •
ранните сутрешни часове разноо
бразна информация. Напълно
уместно и необходимо е фиксира
нето на т.нар. „заковани рубри
ки“ в почти 3-часовото ефирно
време, които да ориентират слу
шателя относно „пълнежа“ на то
зи сутрешен програмен отрязък.
Нов момент в практиката на
сутрешната линия на пр. „Хр. Бо
тев“ са собствените новини, из
лъчвани в 6.02 и 8.30 ч. и подгот-

Момко АБАДЖИЕВА

Оставете
вещиците
на мира
Англия е наистина много ори
гинална с народните си тради
ции и обичаи. Те са огледало на
националния характер и само
битното чувство за хумор на ан
гличанина, понякога доста непо
нятно за европееца. Тук същест
вува един празник, дето го няма
в цял свят с изключение може
би на САЩ. Халоин - празникът
на духовете, вещиците, магьос
ниците. Хапоин се празнува ви
наги на 31 октомври вечерта и
през нощта. За този празник на
пазара се изкарват много тикви.
Иначе никой не ги яде. Хората
обаче ги купуват за децата си.
Изрязват ги отвътре, изхвърлят
съдържанието и на кората пра
вят очи и уста, а вътре поставят
свещ. Така тиквата заприличва
на дух. Децата се обличат с дре
хи, обикновено дълги черни или
бели наметала, за да приличат
на духове и вещици, и чукат по
вратите на хората с вълшебните
думички „Трик ор трийд“, което
ще рече: дай ми нещо сладичко
или ще направя някоя беля. Раз
бира се, всеки предпочита да се
отърве с някое бонбонче. Вечер
та обикновено се ядат наденички с много кетчъп и доматен сос.
Всички се нацапват - това прилича на кръв.
Разбира се, никой не се плаши. Седмици преди Халоин ед
рините на магазините саукрасени с черни дрехи, наметала, очи
ла. Витрините на книжарниците
- с вълшебни приказки за духо
ве и тролчета. Тази година Ан
глийската телевизия взе учас
тие в празника, представяйки
няколко филма за духове и ве
щици. Английските вестници от
печатаха по някоя и друга исто
рия също от този тип. А театрите
направиха премиери - постанов
ки на гостуващи режисьори, кои
то днес може да видите в Лон
дон със заглавия като „Коя ве
щица“ и други подобни.
И всички се посмяха. Да, но
ако за хората е весело, за духо
вете и вещиците - съвсем не е.
Оказва се, че те си имат много и
различни проблеми. Например
известните Салемски вещици.
Те станаха популярни от един
филм, ако си спомняте. Но.
оказва се, и до ден днешен в
град Салем, в Масачузетс, те
продължават да живеят. Неза
висимо от това, че точно преди
три века, през 1692 година, една
пуританска ловна хайка, съста
вена от двадесетина здравеня
ци с кучета, се опита да ги уни
щожи. Но не би! Вещиците не
умират така лесно. В град Са
лем те са си основали Лига на
вещиците. Наскоро в печата се
появиха интервюта с Главната
вещица, която иначе носи ци
вилното име Лаура Кебът и е на
60 години. Госпожа Лаура тра
диционно се облича в черно, ко
сите й са дълги и сплъстени. Тя е
много смела вещица. Решила е
да се бори за правата на вещи
ците и е взела всички мерки за
това. Тя има телефон и факс,
които отбелязват всички обиди,
които й нанасят хората, печатът
и властта. Наскоро тя заяви
официално: „Ние, вещиците, все
още сме подложени на преслед
вания. Но сега не е като едно
време - решени сме да се борим.
И сега има много повече вещици
отпреди.“
Изводът е ясен за всеки. Не
преследвайте вещиците, защо
то те се увеличават и силата им
укрепва. Твърди се, че сега само
в този град Салем вещиците са
повече от 2400. Така че много
по-добре е да си празнуваме
Хйлоин, а не да преследваме ду
хове и вещици.
Клори КОСТОВА

3

Тв премиери

24 - 30 май 1993 г.

родно

а •

№вжта

Ефир 2, 24 май, 22.20 часа

След десетина години в до
кументалното кино и след ня
колко изключително интерес
ни и силни филма Петър Попзлатев логично и естествено
направи своя игрален дебют
през 1989 г. Макар и замислен
по-рано и осъществен след
преодоляване
на
редица
трудности, „Аз, графинята“
влезе във филмографията на
родното ни кино ярко и с без
спорен успех.
Дори и като фактология
„Аз, графинята" лежи върху
достоверна героиня и биогра
фия отпреди двайсетина го
дини, известна на софийската
„площадна“ публика. Когато у
нас за наркомания се говоре
ше със задължителното мо
рално изчервяване като за
гнил остатък от разрушения
буржоазен морал, немалко
хора знаеха истината за този
не идеологически и не класов,
а човешки порок и драма. Но
дотогава комай само на Дими
тър Димов му бяха простили в
„Осъдени души“ да пресъзда
де образа на Фани Хорн като
наркоманка от „онова време“.
А Петър Попзлатев съвмес
тно със съсценариста Раймонд Вагенщайн си позволиха
да повдигнат табуто върху те
мата, и то с подходяща досто
верна острота. Те заложиха
на документалната истина за
времето и съдбата на герои
нята. Но и когато режисьорът
покани за изпълнителка на
главната роля младата актри
са Светлана Янчева, той оче
видно правилно бе преценил
нейното убедително присъст
вие на екрана и в допълнител
на степен я водеше към мак
симална достоверност с всич
ки средства на екранната из
разност. Излишно е да под
чертавам, че в случая камера
та на Емил Христов просто
„доснемаше“ поредния „доку
ментален“ филм, а фактиче
ски добре обмисленото изоб
ражение бе майсторски ек
спонирано като неподправена
действителност.
Личната
драма на героинята, нейната
трогателна и трагична неприспособимост към едно фал
шиво и в същината си неспо
собно да .опази индивидуа
лната чувствителност обще
ство потрисат с безнадеж
дността и безизходицата. За
това и финалният епизод ло
гично, болезнено, но и с ня
какво абсурдно облекчение
връща героинята отново зад
стените на психиатричната
клиника, където единствено
тя може да намери нормална
среда! Звучи абсурдно и ба
нално може би, но казионният
свят на бездушния делник се
оказва много по-студен и мър
тъв, отколкото затвореното
спокойствие на лудницата ка
то единствено място за ду
шевно оцеляване. Наистина
прекалено четлив и очакван
финал, но добре изведен и по
ради това силно въздейст
ващ.
„Аз, графинята" не можа да
получи пълноценно разпрос
транение преди време, въпре
ки че за няколко месеца се
сдоби с 8 международни наг
ради от Торино, Анже, Троя,
Варна. Сега, когато вече те
мата „наркомания“ е разре
шена, филмът доказва по ка
тегоричен начин художестве
ната проницателност и граж
дански рефлекс на авторите.
Божидар МАНОВ

!
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Още С първияубедите, ген дггкументаген филм „Труден игбор"
Петър Попзлатев показа г.стър
вкус към особено бо. гезнепи и кон
фликтни теми от невидимата
(илиумишлено заобикаляна) неу
добна страна на живота ни то
гава. Негоните героини — млади
учителки от провинциален пан
сион, носеха невероятна виталност и мъдрост въпреки депресира111Нте условия на живот. Фил
мът действаше потресаващи не
само като тема и полиция, но и
като особен кинопис, като плас
тика и експресия на черно-бя го
та изображение. По подобен на
чин дръзко // стъписваща прозву
ча и следващият голям докумен
тален филм на Попзлатев .. Ко
ми, хората“. „Бащи от бронз“
също поглеждагие към неосветявани дотогава лица от живота
ни. Режисьорът в тандем със
своя постоянен оператор и прак
тически пълноценен съавтор
Елгил Христов постигна нещо,
което малцина автори успяват
да направят за значително подъ. г ъг стаж в киното—те двама
та наложиха свод стил и почерк,
създадоха тематичен и пробле
мен кръг, в който достигнаха до
сериозни дълбочини на наблюде
нията и анализите. Изаради то
ва обгцото им насочване къ. ч иг
ралното кино естествено дораз
ви, вече с други средства, интере
сите им от документалното ка
по.

Филм - спомен или въздишка за съдбата на дълго
охулвания скулптор Та
лин Малакчиев.
Канал 1, 24 май,
20.30 часа

йри и 3Дж“
Ефир 2, 24 май, 23.50 часа
1986-а е годината, когато група .Атлас" изгря на българския
рокнебосклон. Оттогава тя промени състава си и в нея остана
само един от основателите - Петър Писарски. През последните
три години наред с множеството концерти и участая в телеви
зионни предавания четиримата музиканта, подпомогнати от
своя мениджър Атанас Янкулов, зарадваха почитателите си с
два касетъчни албума: „Кукла“ и „Полет над себе си“. Голе
мият успех на втория - от него са продадени над 5000 броя, бе
достатъчно основание да се направи и един самостоятелен те
левизионен рецитал на „Атлас”. С тази трудна задача, притес
нен от краткото време и малкия бюджет, амбициозно се зае ре
жисьорът-оператор Димитър Митов. В навечерието на този пър
ви тв рецитал на групата неговите членове споделиха някои
свои мисли:
Петър Писарски - китари и вокал: Най-много съжалявам, че
поради кратките срокове за заснемане отсъстват кадри зад
' сцената, както се казва - зад кулисите, в гримьорните, в хотел
ските стаи по време на турнетата, атаките на феновете за ав
тографи. Отсъства купонът такъв, какъвто„Атлас“го създава
на живо...
Петър Попов - клавишни и вокал: На общия фон това фил
мче си го бива. За мен е важен фактът, че се обръща внимание
на една българска рокгрупа. Зрителите няма да загубят от това,
че ще видят един митинг или една пресконференция по-малг ко.. .
Теодоро Бояджиев - перкусия и вокал: За да бъде филмът
' това, което е, има принос групата - тя бе в основата на идеите,
I сценария, монтажа. Фактът, че една от песните в него - „Празна
нощ", спечели наградата за най-добър клип в предаването
„Унисон - топ видео", говори, че сме направили нещо добро.. .
Добрин Веки лов - Дони - бас и вокал: За достойнствата на
филма съм настроен критично - зрителят не се интересува от
обяснения за малък бюджет и скапана техника. Той иска каче
ство.
След тези мнения останалото е за зрителите.
Нана КРЪСТЕВА
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Художествен спектакъл
Канал 1, 24 май, 12.00 и 13.30 часа
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ЙИ|? 31 словото
„Хр. Ботев", 24 май, 6.45 часа
Най-масовата и най-евтината стока днес у нас е словото. Кьо
раво и сакато я произвежда и тутакси я излага на пазара за про
дан. Безропотната стока върви на поразия — едно, че не струва
много, и друго че не заема почти никакво място. Всеки български гражданин е едновременно и продавач, и купувач на слово
и така всички заедно сме въвлечени в един бесен словооборот,
от който няма измъкване. По-лесно е за измъкване от тотали
таризма, отколкото от бесен словооборот.
Така е, защото българинът разбра, че след тоталитаризма
следва демокрацията. А след бесния словооборот какво след
ва - никой още не е разбрал. Алтернатива на словооборота мо
же да бъде рибешкото мълчание. Но някои социолози обясня
ват, че рибешкото мълчание било вариант на робството. Бълга
ринът е патил от робство и на такава въдица не се лови. Така че
словооборотът ни си остава без алтернатива - поне засега.
Според мен светлинка в тунела има: нека да удесеторим про
изводството и търговията на словото и да го доведем до аб
сурд. Без друго по някои обществени трибуни пръкват примери
в тая посока. Един доведен до абсурд словооборот у нас сам ще
си намери новата форма, която ще бъде и по-прогресивна.
И чак когато думата стане жълтица (както на времето), тога
ва ще се измъкнем от икономическата криза. Може тогава и в
Европа да влезнем - макар че Америка по ми харесва...
Светослав ЦВЕТКОВ

Търси се:

йа-пиви нане
„Хр. Ботев", 24 май, 17.00 часа

Имането на България ще търсим в многовековното й битие с
участието на слушателите. Репортерите на програма „Христо
Ботев“ също ще питат за него. Лесно ли ще е да го отличим сред
уникалните паметници на древността, сред рой учители-пази
тели на българския народ?
В директна радиовръзка с Шумен и Велико Търново ще поче
тем 1100-годишнината от голямото духовно събитие в зората
на славянската цивилизация - Събора във Велики Преслав, ще
се опитаме да разчетем в надписа на Омуртаговата колона пос
ланието към поколенията българи. От тези два града ще се съ
стезават два екипа. Жури ще бъдат бизнесмени, желаещи да
инвестират в интелект. Внимание, предвижда се и откупка!
За вас, нашите слушатели, предвиждаме въпроси с познава
телен характер от различни области - опит да демонстрираме
високия коефициент на интелектуалност на българина, за кой
то се заговори по света.
На всеки кръгъл час от 17.00 до 22.00 часа ще излъчваме по
един стих: „Търсим думата“, която свързва общо 6-те стиха, но
първо трябва да откриете ключа към нея в богатата традиция
на българската книжовност.
Как преминава Денят на знанието и духовността — информа
ция ще има от всички студентски градове в страната, от гостуъ
ванията ни сред дейци на културата, науката и образованието,
от веселбата на софийското студентство край езерото „Ариана“ и всички средища на празника. Празнична територия на ду
ха — надяваме се — ще бъдат и вечерните часове на програма
„Христо Ботев“.
Анета ЯНАКИЕВА

Фолклорът и „Арабеск“
Канал 1, 30 май, 13.40 часа

На най-българския празник
- българско слово, сякаш
скрито и извадено замалко,
за да блесне като стар накит,
поставен точно там, където
му е мястото. То е извадено от
текстовете по Рибния буквар
нй д-р Петър Берон и произве
дението на Неофит Бозвели
„Плач бедная Мати Болгария“. Представено от детска
та театрална студия на теа
тър „Сълза и смях" с ръково
дители Бончо Урумов, Вен
цислав .Кисьов и Виолета
Дюлгерова, студента от Бо
гословския факултет Георги
Кърнелаков и студентите от
НАТФИЗ Искра Ангелова,

Иван Урумов и Александър
Беровски.
Първият филм, със загла
вие „Рибний буквар с различ
ни поучения от д-р Петър Бе
рон“, „оживява" картини от
възрожденското ни училище
и т.нар. „взаимоучителен ме
тод“ на Берон, а вторият при
помня за усилията на просве
тените българи да се освобо
дят от гръцкото духовно влия
ние. .. Не случайно тъкмо
Неофит Бозвели отслужва и
първата българска литургия в
Цариград (около 1839 г.), без
да дочака разрешението на
патриаршията. Двата филма
са обединени от общото за

главие по цитат на Д. Войников: „Този свят е дело театрично" и от още нещо - почти
възрожденските , усилия на
екипа с режисьор Св. Пейче
ва, оператори - В. Гоневски и
Б. Илиев, музика-Ц. Минкин,
музикално оформление - Я.
Пипкова, сценография и кос
тюми - В. Саръиванова, и
всички останали, които отда
ват почит на двамата големи
българи и на тяхната любов
към отечество и език. Любов,
която толкова ни е нужна се
га, във времето на масовата
култура и масовата бездуховност...
Лидия ГЪЛЪБОВА
Снимки: Уша ЦОНКОВА

Идеята за предаването е породена от новата постановка на хореографката Маргарита Арнаудова и художника Васил Докев „Ко
рен дълбоко в небето“. — двама творци, единодушни в преклоне
нието си към богатството на българския фолклор.
Темата, дълго съзрявала и допълвана, е намерила точен сцени
чен израз.
Търсено е българското не само в танца, композицията, образите,
декора и костюмите. Потърсен е и жестът, характерен понякога
само за българката.
И всичко това, добре съчетано и дозирано, създава картината на
българската душевност, на българските корени - това, което но
сим дълбоко в себе си, без дори да го съзнаваме понякога, това,
което се предава от поколение на поколение българи.
Настъпва моментът нашите творци да противопоставят на нах
луващата чужда културна вълна богатството и непреходността на
българския фолклор.
Редактор Анелия Дончева, оператор Константин Хаджиев, ре
жисьор Дора Ангелова.
Мария НИКОЛОВА

Екран, ефир
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Браво, брависимо
Концерт па български детски дарования
Ефир 2, 24 май, 16.30 часа
От 1988 година по инициатива на РАИ - Италианската телеви
зия, Антониано и Организационен комитет, в чийто състав е и бъл
гарският композитор и пианист Виктор Чучков, в град Болоня се
провежда първият световен конкурс за ярки таланти до тринадесетгодишна възраст в областта на класическата музика. Имайки
предвид историческия факт, че малкият Моцарт десетгодишен е
получил стипендия в Болоня, организаторите на конкурса го наре
коха „Премио „Моцарт". Носителка на тази премия е нашата малка
цигуларка Мила Георгиева.
От 1991 година се ражда телевизионното предаване „Браво,
брависимо" под егидата на 5-и канал на Италианската телевизияБерлускони. Водещ в него е Чино Торторела, познат от популярно
то детско музикално предаване „Златната монета".
В концерта „Браво, брависимо", който се състоя на 17 април в
Националния дворец на културата, Чино Торторела и Виктор Чуч
ков представят най-ярките наши таланти, които ще защитят името
на България в конкурса „Премио „Моцарт" в Париж на 17 май 1993
г., в спектакли на Италианската телевизия и в предаването „Бра
во, брависимо" през ноември 1993 година.

Продуцент: Людмила ЖЕКОВА
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Никола Фурнаджиев
„Христо Ботев“, 27 май, 6.45 часа
В днешното безвремие, в тре
ти“. Но това може да бъде пози
вожните ни дни животът повече
ция само на догматиците на
от всякога отсява плявата от
класови критерии, защото Ни
зърното. И това е съвсем нор
кола Фурнаджиев принадлежи
мален процес, защото специа
към онези български поети,
лно в духовността се извършва
които са със свой принос в об
щобългарските духовни инте
нечувана преоценка на много
реси и никой не може да ги из
стойности, личности, факти, съ
мести оттам. Преди всичко Ни
бития. Поетът Никола Фурнад
кола Фурнаджиев е ярък инди
жиев също е поставен на везни
видуалист, който е чужд на кли
те на времето. И в това няма ни
шетата и стереотипите, поет,
що лошо, напротив, то е по-ско
чужд на подражателството. В
ро негов плюс. В годините на
неговото творчество няма рав
господстващия социалистиче
ни места, напротив, всичко е
ски реализъм той, както и много
доста стръмно. И най-важното други събратя по перо, естест
неговото творчество ни подтик
вено по политически съображе
ва днес по-добре да се вгледа
ния, е разчертаван на периоди,
ме в тъмнината на душите си, за
на добри и лоши страни в твор
да открием снопа светлина,
чеството му. Даже нещо повече
който ще ни изведе от мрака.
- той и приятелите му от „Нов
Николай РАДЕВ
път“ бяха обявени и за „ренега-

Оъбота вечер
„Хоризонт“, 21.05 часа

I

_________
Водещата „Събота вечер“ Таня Капсъзова (в средата) на връх Рожен

„Научи се от хората хляб да ядеш" - чух преди години
тази българска поговорка от бащата на моя колежка, също
радиожурналист. Но я проумях докрай едва след десетго
дишното си „селско репортерство“. И получавайки въз
можност да седна в студиото на „Събота вечер“ през ноем
ври миналата година, вътрешно бях убедена - тази пого
ворка трябва да бъде недвижимият двигател на информа
цията, настроението и внушението в часовете за среща със
слушателя в края на седмицата.
Търся най-напред „светлия човек“ - не се усмихвай скеп
тично, читателю. „Светлият човек“ съществува - и в Со
фия, и най-вече в малкото градче или селото. Светлината
му идва от това, че той не е подвластен на никакви времен
ни ветрове, че ценностната му система поставя на първо
място собственото му достойнство, а то вирее само на поч
вата на самочувствието за „свое място в живота“. Дали то
ва ще бъде лекарският кабинет, или театралната сцена,
или читалището, или диригентският пулт, на практика ня
ма значение. Тези хора имат своите мерки за размитото ве
че понятие „професионализъм“ и за избягваното „човещи-

на". В разговорите с тях идва увереността, че има смисъл
от усилието не просто да „оцелееш“, ада бъдеш л ррсгоен.
въпреки всичко. И че именно такъв си полезен и на себе си
и на другите.
Много държа на музикалната атмосфера - значително
по-спокойна, отколкото в дневните часове, много българ
ска - и чрез забавната и чрез класическата българска ■ гузика. Пропорцията е работа на музикалната редакторка
Лили Бабева. А идеи идват и от писмата на слушателите, и
от телефонните разговори с тях по време на предаването.
Стремя се авторите в „Събота вечер“ да бъдат също в
„нетрадиционна“ роля - например особен отклик пре
дизвикват „Писмата с музика“ до слушателя, з които ре
портери и водещи като Диана Янкулова, Светлана Дичееа,
Аглая Бицина по свой начин представят люси?лата си музи
ка.
И всичко това заради доверието на приятелското събе
седване в късните часове на една „Събота вечео*...
Тоня КАПСЪЗСЗА

Събота в 8

Пристрастно за българщината
Коста Църнушанов след 90-ия си рожден ден
„Христо Ботев“, 29 май, 8.00 часа

Наскоро в едно интервю Коста Църнушанов за
яви: „Аз през своите 90 години съм видял и изжи
вял всички събития на XX век, свързани с Маке
дония. В тях имаше много болка, но и много на
дежди. И затова поколенията трябва да се въз
питават в гордост от великата българска история
и в болка от страданията. Гордост и болка, а не
да се кълнат в чужди гробове.“ И наистина днес
като че ли повече от всякога ни е завладял на
ционалният нихилизъм, ето защо има какво да се
поучим от думите на големия български патриот
Коста Църнушанов. Ако трябва пък да потърсим
повече сведения за този човек, който е автор на
десетки книги и студии за Македония и македонските_българи, неговото име няма да го намерим
нито в енциклопедиите, нито в справочниците. За
жалост днес той е разочарован от българските
политици, защото те не отделят нужното внима
ние на „македонския въпрос“. Гонен от чужди и
свои, Коста Църнушанов през 90-те години на

Творческо
разграничение

На 29 май по Канал 1, 17.40 часа - Та артборса
Тв пресфото: Любомир МИЛОВАНОВ
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Уважаеми колеги и зрители,
поради творческо разминаване
с автора на филма „Слънцето на
ЮАР и ние под него“, независимо
от присъствието на името ми във
финалните надписи категорично
се разграничавам от монтажа и
времетраенето на филма.
Недопустимите монтажни, смис
лови и композиционни грешки са
за сметка на автора, позволил си в
мое отсъствие да монтира филма.
Това е една стара и не чак дотам
полезна практика в БНТ, където
всеки се стреми да върши работа
та на другия.
Мисля, че е крайно време да
проумеем колективния характер
на нашата работа.
Павел КЮЛЬОВСКИ
гл. худ. р-л на „Новини и актуални
предавания“

своя живот е успял да запази най-важното - бъл
гарщината. Човек с изключително свежа памет
за годините си, той е сладкодумен събеседник,
който винаги може да те провокира, а ние. съвре
менниците на отиващото си XX столетие, има на
какво да се поучим от него. Коста Църнушанов
помни турското робство в Македония, с любов го
вори за своя по-голям другар и приятел Димитър
Талев. Всъщност той е бил първият читател на
книгите му за Македония. А атмосферата на род
ния Прилеп от началото на века е може би онази
магия, която го е направила наистина голям родо
любец. И като капак на всичко, след като се пре
селва в София след 9.IX.1944 година, опознава и
лагерния живот на Белене. Повече от няколко
десетилетия той няма възможност да издаде
своите книги, някои от тях, които все пак успява
да публикува, дълги години стоят конфискувани.
Николай РАДЕВ

Г шшр

|„ХИТ МИНУС ЕДНО"
Най-добрият изпълнител:

Подател:

Талона* напращайте на адрес: София, бул. „Драган Цанков"
№ 4, БР, редакция „Забавна музика“, за „ХИТ МИНУС ЕДНО"
Всяка сряда от 11.05 до 12.00 ч. по програма „Хоризонт“

им

Кино, кино, кино

•и!
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Телевизионен филм от САЩ, Канал 1, 27 - 29 май

24-30 май 1993 г.

Ьив я ш закриля
Канал 1, 30 май, 20.30 часа

чI

От времето на Джон Ф. Кенеди
американците познават невероя
тната сила на телевизията да из
дига и сваля висши политици.
След трагичната гибел на мла
дия президент политическият
трилър стана предпочитан жанр
както в масовата литература, та
ка и в телевизионното творчест
во. (През последните години и
българските зрители се убедиха
във възможностите на масме
диите да издигат и свалят поли
тици.)
За огромната манипулативна
мощ на телевизията и убийстве
ните задкулисни игри в полити
ческия живот е и серийният
филм „Любим син“, заснет по
едноименния роман на Стив СоуМЪр.

а

Как е възможно един самозва

нец от провинцията, фашист и
милитарист по убеждение, да се
издигне до сенатор и да се канди
датира дори за вицепрезидент и
президент, пита се настоящият
(във филма) президент на САЩ.
За негов ненадеен съперник се
явява млад, амбициозен сенатор,
бивш учител по история, станал
герой като по чудо след атентат.
„Любимият син на Америка“, как
то го величаят вестниците, и
„златното момче“ на телевизия
та много добре знае какво иска и
как да го постигне. Пътят му към
властта минава през насилие и
жестокост, за които винаги се на
мират маши... Оказва се, че ча
рът и „телевизионното присъст
вие“ на сенатора Фалън са само
добре отрепетирани и заучени
фрази, написани от умна,. но

опасна и болезнено амбициозна
хубавица, готова на всичко, дори
на убийства в името на целите,
които си е поставила. Тези наг
лед привлекателни и способни
млади хора таят в себе си унищо
жително зло, превърнали са се в
емоционални дегенерати, като
насочват своето психическо раз
стройство срещу обкръжаващите
ги, дори срещу най-близките им
хора.
Сценарият на филма е написан
от автора на романа Стив Соумър, режисьор е Джеф Блекнър,
а оператор - Брадфорд Мей. В
главните роли ще видим попу
лярните Хари Хамлин и Линда
Козловски, участват и Робърт
Лоджа, Джон Мъхоуни, Рони
Кокс, Стефани Крамър, Джеймс
Уитмор, Ланс Гест и други.
Даниела ГРИГОРОВА

В очакваяе ва Златата палш за 15Й ™/|ава
Ефир 2, 24 май, 20.20 часа

За 46-и път под палмите на
„Кроазет“ дефилират звез
дите от екрана. За 46-и път
Дворецът на киното разтва
ря широко вратите си за „го
лемите на деня“, за най-до
брите от най-новите кинотворби, дошли от няколко
континента. В 13-ия ден на
прекрасния месец май в ат
мосферата на красота и пое
зия, на вълнения и надежди
стартира една от Най-престижните творчески надпре
вари за наградата на профе
сионализма и новаторството
в седмото изкуство Международният кинофес
тивал в КАН.
Под гигантската арка от
230 кв. м, изобразяваща сим
волично най-изявените фил
мови творци, елитната еле
гантна публика пристъпва в
европейския храм на киноизкуството. В центъра
на вниманието е актрисата на годината Катрин
Деньов. Френският режисьор Луи Мал председа
телства деветчленното жури, в което му асистираттри великолепни актриси: Клаудиа Кардина
ле, Джуди Дейвис и Ина Чурикова. За 12 дни 107
филма от най-неподозирани точки на планетата
ще привличат вниманието на привилегированата
публика и на критиците. А в конкурсната програ
ма се състезават 23 филма за „Златната палма"
на 1993 година. Селекцията ни поднася първата
изненада - приоритет в нея има европейското ки
но.
Тържествената церемония по откриването на
кинофестивала още веднъж доказва умението

на французите да изразяват ува
жението си към големите таланти.
Луи Мал, режисьорът на „Влюбе
ните“, „Асансьор за ешафода“,
„Да живее Мария“, „Фаталната“, с
вълнение прие „подаръка“ на ко
легите си, въплътен не само в це
лувката на неговата актриса Жан
Моро на сцената, но и в задочните
поздрави на други негови актьори,
като американката Леели Керън и
англичанина Джеръми Айрънс.
Фразата „Декларирам открива
нето на 46-ия международен кино
фестивал в Кан“, произнесена от
младата френска актриса Роман
Боренже и сръбския режисьор
Емил Костурица, обяви старта на
един от най-авторитетните фору
ми на световното кино. Филмовият
празник в неговата слънчева евро
пейска столица с всеки ден ни носи
нови изненади й открития. Дали
Катрин Деньов ще има още един
шанс в тази върховна за нея година след
„Оскар", „Златен глобус“, „Сезар"?ДалиИзабел
Аджани след няколкогодишното си мълчание от
ново ще ни шокира с неповторимото си присъст
вие на екрана, макар и с участие в извънконкурсната програма в „най-топлия" френски филм
„Отровна афера"?
Всичко това ще разберем и ние, българските
телевизионни зрители, на 24 май вечерта, когато
ще имаме неповторимия шанс чрез подаръка на
Канал Франс Ентернасионал да се присъединим
към вълненията на творци и публика.
Надя ПАНЧЕВА

Животът на щастливо женения полицай Майк Кийгън е разбит на пух и прах. И то не от нечия престъпна
ръка, а от една красива жена. Клеър става неволен
свидетел на убийство. Извършителят иска да й затво
ри устата. Налага се тя да бъде охранявана. Но и на
закрилниците им се случва да се влюбят... „Някой да
ме закриля“ ще се хареса на мнозина не само заради
участието на красавеца Том Беренджър и заради лю
бовно-криминалната тематика, а най-вече защото е на
известния като най-стилния режисьор в Холивуд Ридли Скот. Той доста се е затруднил при избора на актьо
рите. Месеци е търсел най-подходящите. „Подборът
на изпълнителите е дълъг и задълбочен мисловен про
цес... Докато стигнем до снимки, аз вече съм наясно
какво могат кандидатите. Така че няма значение дали
са опитни или дебютанти“ - твърди той. Може би зато
ва за двете централни женски роли избира сравнител
но непознати имена: Мими Роджърс и Лорейн Брако.

Петя ИГНАТОВА

ЙИфО и вивд
Канал 1, 28 май, 19.45 часа
Анимационен сериал, който разказва за приключенията на чети
рима приятели през лятната ваканция. Един от тях има неприят
ности - по всяка вероятност ще повтаря годината. Неговите съуче
ници Дан, Андрей и Корина, с които живее в един блок, в един вход,
искат да изклекуват Фане от неговото високомерие и пословичния
му мързел. Те решават да се възползват от състезанието по турис
тическо ориентиране, за което са се записали, и там да реализират
своите намерения. На състезанието заминават и техните верни
приятели роботчето Рика, един котарак и един много съобразите
лен папагал. Всички заедно преминават през множество изпита
ния, които ги карат да проявяват не само сила и ловкост, но и съобразителност и гъвкавост на ума. Това е една история за смисъла на
приятелството, която най-малките зрители биха проследили с ин
терес..
Мария КОЛИНКОЕВА

За да достигнеш плода
Четирисериен тв филм от САЩ
Ефир 2, 25 май 22.30 часа
Привлечени от романтичното крайбрежие на Малибу- Калифор
ния, по залез слънце, филмът неусетно ни потапя в света на Шъ"рли
Маклейн-актрисата, която, вече над четиридесетте, се вглежда в
личния си живот и прави равносметка на духовните си търсения.
Въпросите за смисъла на битието, за смъртта и прераждането за
владяват съзнанието й. Търсейки отговорите им, тя достига до
прозрения, за които науката все още няма обяснение.
„За да достигнеш плода, трябва да се покатериш на клона” - та
зи мисъл непрекъснато държи будно съзнанието на Шърли Мак
лейн. Увлечена от магията на любовта и от загадката на съществу
ването си, актрисата пътува в Лондон, Стокхолм, Ню Йорк, присъ
ства на сеанси на медиумите Кевин Райърсън и Стуре Йохансен
(автентични изпълнения), достига до загадъчните фигури, изобра
зени върху високопланински плата в Андите - Перу.
Филмът е създаден по едноименната книга на Шърли Маклейн.
Автори на телевизионния сценарий са Шърли Маклейн и Колин Хигинс. Освен очарователната актриса, която играе себе си, участват
още Чарлз Данс, Джон Хърд, Джери Орбах и др. Режисьор - Роберт

Екатерина ГЕОРГИЕВА
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Сателит
Понеделник

24. V

7.00 Сутрешен магазин
на 20Е с новините
„Днес“ на всеки 30
мин. и спорт,, ико
номика, здраво, ин
тервю на деня
10.00 - 10.05 Картина
на съвремието - но
вини
10.30 - 11.00 Метеоро
логична панорама
14.00 Обединен магазин
20Е с „Днес"
14.45 Евро - Европейски
магазин
15.15 Класическа музика
- струнен квартет
опус 135 от Лудвиг
ван Бетовен в из
пълнение на квар
тет „Амадеус"
15.45 „Хубавите градини
запазват сезоните“
- портрет на Карл
Мюнхингер и Щутгартския камерен
оркестър
16.45 Класическа музика
- струнен квартет
опус 18 № 1 от Луд
виг ван Бетовен в
изпълнение
на
квартет „Амадеус“
17.15 Клуб на старейшините - рандеву за
младите по дух
18.00 Миникартина на съ
времието - новини
за деца
18.10 „Алфред Й. Квак“ сериен анимацио
нен филм, XVI епи
зод
18.35 „Подпалването“ VI епизод от 26-се
рийната
телеви
зионна
поредица
„Комисия по убий
ствата“
19.00 „Картини от Авс
трия“ - бит, приро
да и култура
20.00 „Днес“
20.20 „Студио 3 за!: ак
туално интервю на
живо
20.30 „Новости.. .“- КОМпютърно шоу
21.00 „Дискретният чар
на буржоазията“ френско-италианоислански игрален
филм на режисьора
Луис Бунюел (1972
Г.)

22.35 „Романсът на Чет“
- френски късомет
ражен
филм
с
джаз-тромпетиста
Чет Бейкър от 1988
„гчултурен журнал
22.45 „Културен
журнал“
22.51 „Време за спорт“ новини
23.00 „Картина на съвре
мието“ - новини
23.25 „Фолит Тауърс“ 12-серийна англий
ска комедия. I епи
зод
23.50 „Ярко пастелно“ магазин
0.50 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.15 Най-интересните
новини на 3 за!
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8.00 Събуждане от дру
гата страна
с
11.00 Видеоклипове
Кристиане Бакер
14.00 Видеоклипове със
Симоне
16.00 МТУ соул - с Ричи
Рич
17.00 Най-големите хито
ве на МТУ - един
час с класически
видеоклипове
• 18.00 МТУ кока-кола ре
портаж
18.15 С МТУ на кино реклами на филми
18.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 Хитпарад на Вели
кобритания
21.00 Специално
22.00 МТУ буквар
23.00 Най-големите хито
ве на МТУ
24.00 МТУ кока-кола ре
портаж
0.15 С МТУ на кино реклами на филми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 МТУ |рокблок
с
______
^зоклипове
3.00 Видес
Кристиано Бакер
4.00 Нощно видео

[|5одио|

Вторник 25. V

Сряда 26. V

Четвъртък 27. V

Петък 28. V

Събота 29. V

7.00 Сутрешен мага
зин на 2ОРс нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт,, икономи
ка, здраве, интер
вю на деня
10.00 - 10.05 Карти
на на съвремието
- новини
10.30 - 11.00 Метео
рологична пано
рама
14.00 Обеден магазин
20Е с „Днес“
14.45 Новости... - компютърно
шоу
(повторение
на
предаването от
предния ден)
15.15 „Фолти Тауърс“ 12-серийна
ан
глийска комедия,
(повторение
на
епизода от пред
ния ден в ориги
нал без надписи)
15.40 Диско73 - хитове
и скечове с Иля
Рихтер
16.25 На концерт - от
къси от концерт
на
Майк
Олдфийлд през 1981

7.00 Сутрешен мага
зин на 20Ес нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт,, икономи
ка, здраве, интер
вю на деня
10.00 Картина на съвре
мието - новини
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
20Е с „Днес“
14.45 „Парола кино“ (повторение
на
предаването от
предния ден)
15.15 Фолклорна музи
ка от Австрия
16.00 „Кралският Ба
варски съд“ - тв
сериал
17.30 „Ние хората“ 11-сериен доку
ментален филм
на Ханс Хас, I епи
зод
18.00 Миникартина на
съвремието - но
вини за деца
18.10 „Нови приключе
ния с Блек Бюти“
- 26-сериен филм
по романа на Ан
Зюуел, 4 епизод
18.35 „Издирва се Хайо
Куанд“-7 епизод
от 26-серийната
телевизионна по
редица „Комисия
по убийствата“
19.00 Картини от Швей
цария
20.00 „Днес“
20.20 „Студио 3 ва!: актуално интервю
на живо
20.30 По въпроса - по
литически мага
зин
21.00 „Смърт в бунгало
то“ - епизод от
криминалната по
редица „Старият“
22.00 „Германските ев
реи - възход и па
дение (1891-1936
г.)“ - 3 епизод от
7-серийния
из
раелски докумен
тален филм „РШаг
о! Нге“
22.54 Културен журнал
23.00 „Време за спорт“
- новини
23.10 „Атина - един
град изсъхва“ филм на Петра
Шулц
23.25 „Яростният побе
дител на дракони“ - хонконгски
игрален филм от
1982 г.
0.55 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.20 Най-интересните
новини на 3 за!

7.00 Сутрешен мага
зин на 2СРс нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт, икономика,
здраве, интервю
на деня
10.00 Картина на съвре
мието - новини
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
нй 20Е с „Днес“
14.45 По въпроса - по
литически мага
зин (повторение
на предаването
от предния ден)
15.15 Джаз в театъра запис от един кон
церт в Щутгарт
1989 г.
15.55 Джаз-клуб на 2ОЕ
- с квартет Джими Смит и трио
Денерлайн
17.05 Лирика за всички
(повторение
на
предаването от
23.05.1993 г.)
17.00 „Фоайе“ (повто
рение на предава
нето
от
17.04.1993 г.)
18.00 Миникартина на
съвремието - но
вини за деца
18.10 За животните: „С
камера сред ди
вата природа“ 20 епизод
18.35 Операция „Окто
под“ - приклю
ченска игра
19.00 Време за спорт
20.00 Днес
20.20 Студио Зза! - ак
туално интервю
на живо
20.30 Спорен сл;
лучай директно 1от Дюселдорф
21.00 „Великият Белхайм“ - 2-и епи
зод от 4-серийният телевизио
нен филм на Дитер Ведел
22.51 Време за спорт новини
23.00 Картина на съвре
мието - новини
23.25 „Три ябълки на
границата на меч
тите“ - канадски
игрален филм от
1989 г.
0.55 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.20 Най-интересните
новини на Зза!

7.00 Сутрешен мага
зин на 2ОРс нови
ните „Днес“ на
всеки 30 мин. и
спорт, икономика,
здраво, интервю
на деня
10.00 Картина на съвре
мието - новини
10.30 Метеорологична
панорама
14.00 Обеден магазин
на 2ОР с „Днес“
случай
15.45 Спорен
(повторение
от
предния ден)
15.15 Джеймс Ласт в
Брайтън - филм
за турнето на ор
кестъра в Англия
16.00 Музикален канал
на международ
ното радио-телевизионно изложе
ние в Берлин Пасадена руф ор
кестър
16.45 Един квартет за
владява света Дик Кавет пред
ставя АББА
17.30 „Ние хор<
зата“ 11-сериен« документален филм
на Ханс Хг
(ас - 2-и
епизод
18.00 Миникартина на
съвремието - но
вини за деца
18.10 Алфред Й. Квак сериен анимацио
нен филм, 17-и
епизод
18.35 „Удар от гръм“ 8-и епизод от 26серийната теле
визионна пореди
ца „Комисия по
убийствата“
19.00 Зза!-борса - лих
ви, числа, цикг
спи'
жден19.25 Съвети и тенд
ции: магазин
ин за
потребителя
ггре(
20.00 Днс
<ес
20.20 Сг
>тудио Зза1 - актуа
уално интервю
на
>а живо
20.30 Чужб
Ь/жбина - кореспондс.
дентите
...
на
2ОЕОТЦ6
'"“целия свят
съобщава
—,-зат
21.00
>аната
Стрг
------на планините->-документален
филм за
та
М«
.Палави
21.45 „По;
>ртрети на жи
вотни“ - филм за
приятелите
на
природата
22.00 „Беате С.“ - 10сериен
телеви
зионен филм, 6-и
епизод
22.45 Културен журнал
22.51 Време за спорт новини
23.00 Картина на съвре
мието - новини
23.25 Поглед отстрани
- култура и култ
на
съвместния
живот
23.50 „Ирезуми - татуи
раната жена“ японски игрален
филм от 1981 г.
1.30 Информационен
магазин на Швей
царската телеви
зия: 10 за 10
1.55 Зза!-борса (повто
рение на предава
нето от 19.00 ча
са)
2.25 Най-интересните
новини на Зза!

10.00 Картина на съ
времието - но
вини
14.00 Картина на съ
времието - но
вини
14.10 Чужбина - ко
респонденти
те на 20Р от
целия свят съ
общават (пов
торение
на
предаването
от
предния
Ден)
14.40 Съвети и тен
денции - мага
зин за потре
бителя (повто
рение на пре
даването
от
предния ден)
15.10 „Новости
от
Уленбуш“-се
риен телеви
зионен филм
15.40 „Циркът
на
моя живот“ 13-сериен
филм,
10-И
епизод
16.05 Нещозапохапване пътьом кулинарни ре
цепти от Авс
трия
16.30 Концерт по же
лание
Хауърд
Карпендейл
18.20 „Тежък
случай“ -■ 3-сериен
немски
игрален филм,
1-и епизод
20.00 Днес
20.20 Студио Зза! актуално ин
тервю на живо
20.30 БьонкеиЛанге
- двама кабаретисти
от
Лайпциг
ста
ват известни
21.00 „Госпожица
Юлия“ - едноактна пиеса от
Август СтринДберг
22.45 Писатели - с
автори разго
варя Волфганг
Херпес
23.45 Пътищата на
новата музика
- филм за из
вестния ком
позитор Джорджи Лигети
1.25 Актуално
спортно
сту
дио - футбол
от Швейцария
и Австрия
2.45 Най-интерес
ните новини на
Зза!

17.15 Адио за църква
та? - филм на
Норберт Блазе и
Герхард Мюлер
от поредицата на
20Е „Контакти“
18.00 Миникартина на
съвремието - но
вини за деца
18.10 Големите 10 хитпарад на ОНЕ
19.00 Картини от Гер
мания
20.00 „Днес“
20.20 Студио 3 за!: актуално интервю
на живо
20.30 Парола кино филмовият фестива Кан*93

21.00 „Великият Белхайм“ - телеви
зионен филм в 4
части на Дитер
Ведел (за този
филм режисьорът
е получил награ
дата
„Златният
гонг“)
22.45 Културен журнал
22.51 „Време за спорт“
- новини
23.00 „Картина на съ
времието“-нови
ни
23.25 Картина на съвре
мието ба саро
23.30 Клуб 2: Информа
ционен магазин
на Швейцарската
телевизия 10 за
10; Най-интерес
ните новини на 3
за!

з;: I

8.00 Събуждане
от
другата страна
11.00 Видеоклипове с
Полк Кинг
13.30 Пулс - моден ма
газин
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите хи
тове на МТУ клипове от архи
вите на МТУ
18.00 Кока-кола репор
таж
18.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
18.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 МТУ соул
19.30 МТУ буквар
21.00 Пожелахте да ви
дите
21.30 Най-търсените по
МТУ - ток-шоу с
Рей Кукс
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
24.00 Кока-кола репор0.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
0.30 Нощни новини последните съби
тия в света на ро
ка
0.45 3 от 1
1рад на Ве
1,00 Хитпа|
ликобритания
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 Нощно видео

ОТ
8.00 Събуждане
другата страна
11.00 Видеоклипове с
Полк Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите хи
тове на МТУ
18.00 МТУ
кока-кола
репортаж
18.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
18.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 МТУ соул
19.30 МТУ буквар
21.00 Пожелахте да ви
дите
21.30 Най-търсоните по
МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
24.00 МТУ
кока-кола
репортаж
0.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 Постмодерно
бийт-шоу
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 Нощно видео

8.00 Събуждане
от
другата страна
11.00 Видеоклипове с
Полк Кинг
14.00 Видеоклипове
със Симоне
17.00 Най-големите хи
тове на МТУ
18.00 МТУ
кока-кола
репортаж
18.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
Л8.30 МТУ новини
18.45 3 от 1
19.00 МТУ соул — с Ричи
Рич
19.30 МТУ буквар
21.00 Пожелахте да ви
дите
21.30 Най-търсените по
МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
24.00 МТУ
кока-кола
репортаж
0.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 Хайде на купон танцова музика
от цял свят
3.00 Видеоклипове с
Кристиане Бакер
4.00 Нощно видео

. I
8.00
11.00

14.00
17.00

18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
21.00
21.30

от
Събуждане
другата страна
Видеоклипове с
Полк Кинг
Видеоклипове
със Симоно
Най-големите хи
тове на МТУ
МТУ
кока-кола
репортаж
С МТУ на кино реклами на фил
ми
Зот 1
МТУ соул
с
МТУ буквар
букг'
Пожелахте да виЙай-търсенито по

МТУ
23.00 Най-големите хи
тове на МТУ
кока-кола
24.00 МТУ
репортаж
0.15 С МТУ на кино реклами на фил
ми
0.30 МТУ новини
0.45 3 от 1
1.00 Видеоклипове
зклипове с
Кристиане
гиане Бакер
Бакс
3.00 Да се стоплим
4.00 Нощно видео

9.00 МТУ уикенд
11.30 Рокументапно
12.00 Големият ек
ран
12.30 Ио - МТУ рап
14.30 ХРО - видео
клипове, нови
плочи
15.00 МТУ уикенд
18.00 Танци, танци
19.00 Големият ек
ран
19.30 Рокседмица
20.00 Европейска
видеокласация „Топ 20“
22.00 Събота вечер
на живо
23.00 МТУ соул
24.00 ХРО
0.30 Рокументапно
1.30 МТУ уикенд
2.00 МТУ на живо
3.00 МТУ уикенд
4.00 Нощно видео

,
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10.00 Картина на съ
времието - но
вини
12.50 ФРГ 1966 Фриц Кортнер
чете моноло
зи за една гра
мофонна пло
ча
14.00 Картина на съ
времието-но
вини
14.10 Седмичен
преглед
14.50 Виз-а-ви
Готлиб
Гунтерн разгова
ря с Франк А.
Мейер
15.50 „Господарят
на пръстена*
американ
ски
рисуван
филм от 1977
18.00 „Тежъкс случай* -- 3-сериен >немски
игрален
филм, 2-и епи
зод
19.00 Дневник
19.15 Обзор - поли
тика и иконо
мика от швей
царска гледна
точка
20.00 Днес
20.10 „Зад усмивка
та*-докумен
тален филм за
ежедневието
на фотомоделите
21.00 „Великият
Белхайм" — 3и епизод от 4серийния те
левизионен
филм на Дитер Ведел
23.00 Светътсеказ-

- ва Бразилия документален
филм
0.05 „Краят на тан
цовата заба
ва“ - епизод
от криминал
ната
серия
„Комисарят*
1.05 Джаз-кснцерт
- с китариста
Петер Въслпл
и саксофониота Алекс Фостър (от поре
дицата
на
ЗАС Лжаз“)
2.15 Спортна неде
ля
2.45 Най-интереоните
новини
на 3$а!

9.00 МТУ уикенд
11.30 Рокседмица
12.00 Големият ек
ран
12.30 Европейска
класация „Топ
20*
14.30 ХРО - видео
клипове. нови
плочи
15.00 Рокументапно
15.30 МТУ уикенд
18.45 В МТУ на живо
19.30 Рокседмица
20.00 Топ 20 на САЩ
22.00 120 минути развлекате
лен магазин
24.00 • Рокументален
филм
0.30 Фойерверки хардрок
3.00 Видеоклипо
ве с Кристиане Бакер
4.00 Нощно видео
- нови клипо
ве

Българска национална те.
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9.30 „Азбучна молитва“ - църковнославянски песнопения в изпълнение на каме
рен вокален ансамбъл „България“
10.00 Детски свят: „Обаче“ и „Доктор Охболи“
II. 00 Благодарствен молебен в чест на све
тите братя Кирил и Методий - пряко
предаване от храм-паметника „Св.
Александър Невски"
12.00 „Този свят е дело театрично...“ (I
част)
12.30 По света и у нас
12.40 Народна музика: Мандолинен оркес
тър от Мирково
13.00 „Този свят е дело театрично...“ (II
..част)
/Тз.ЗОаТропо“ - игрален филм (България),
режисьор Володя Янчев, в ролите: Та
тяна Полова, Тодор Колев, Георги Чер_ келов, Наум Шопов и др.
(15.00^Анимационни филми
1!х15* Детски свят: „Пухената баба“ - игра^
лен филм, в главната роля Джулиета
Мазина
16.55 „Децата на България танцуват“ - пря
ко предаване от Разград
17.35 По света и у нас
17.45 „За бедната майка и прокудените дес'3*" ца“ - документален филм за бесараб
ските българи
III. 15 „Език свещен“ - пряко предаване от
зала № 10 на НДК
19.45 Лека нощ, деца!: „Маргарита Дупаринова ви пожелава лека нощ“
20.00 По света и у нас
„Тишина“ - игрален филм (България),
’м**=^режисьор Димитър Петков, в ролите:
Христо Гърбов, Жорета Николова, Пе
тър Попйорданов, Ани Вълчанова и
др., премиера
~^2Ъ50^Връчван'е'на наградите за театрално
изкуство „Аскеер’93“
23.20 „МДлитва за душата“ - музикално пре
даване
23.40 По света и у нас
23.50 Край на програмата

1^др Стари училищни песни
7452^,,Войната на таралежите“ - детски се--- ^риал. г епизрд\ппятпррнир}
16.30 „Браво, брависимо“ - концерт с учас
тието на български деца и състави, водещи:ЧиноТинторелаиВикторЧучков
17.10 „Принцът и русалката“ - анимационен
филм, 23 епизод
17„3*>

Кятл пъновете“ - тв ШОУ

^18^\^^ата11а-таралежите“ - детски се'риал, 3 епизод
19.30 Днес - централна информационна еми
сия с Милен Минчев
19.50 „Китка велита, честита“ - концерт на
възпитаници на средното музикално
—. училище в Широка лъка
/20.202.Галацеремония по закриването и раз—даването на наградите на 46-я фести
вал за филмово изкуство „Златна пал
ма“ - на живо от Кан
21.10 „Румен Статков в картини и визия“:
„Прехвръкна птичка“
21.15 „Абагар“ - филм от поредицата „Исти•™- ната“
21.40 Трето полувреме
22.00 „Днес +“ с Бетина Чампоева
С22.20ЧАЗ, графинята“ - български игрален
филм на режисьора Петър Попзлатев.
Телевизионна премиера.
23.50 Концерт на група „Атлас“
0.25 „Румен Статков в картини и визия“:
„Жертва вечерная“

Вторник 25.V

17.25 По света и у нас
17.30 Детски свят: „Зеленото
квадратче" и „Енотите"
- анимационен Филм (XIV
епизод)
18.10 „Конкуренция" - тв игра
18.40 „Пътеводна светлина" сериен тв филм (65 епи
зод)
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Оран
жевата пощенска кутия"
- анимационен филм (V
епизод)
20.00 По света и у нас
20.30 Конфликти
^20.50 „Бали" - епизод от тв поредица__ .Кораб—мрчта“
(Германия)
22.25 „Изборът" - публицис
тично предаване
23.25 По света и у нас
(23.35 „Ирен + Крум - нуждаем
се от пространство“ - до
кументален филм
0.05 Край на програмата

18.00 „Днес“ с Мариана Ивано
ва
18.05 „Докато свят светува" семейна сага, 78 епизод
18.50 „Пиф и Еркюл“ - анимационен филм
С19.00 „Семеен албум от САЩ“
' ' - курс~по английски език,
5 урок
19130 „Днес“ - централна ин
формационна емисия с
Милен Минчев
--'20.00 Дапяс" - сериен филм,
16 епизод
,20.50 ИВА - професионален
' баскетбол от САЩ
21.55 Тв справочник 2
22.00 „Днес +“ с Бетина Чам„_ х поева
(22^5 ,3а дя достигнеш плода"
- екранизация по авто
биографичната книга на
Шърли Маклейн. режи
сьор Роберт Батлър, в
ролите: Шърли Маклейн,
Джон Хърт, Чарлз Данс и
др., 1 епизод

24.00 „Днес" с Албена Димит
рова и Марио Гаврилов
0.05 Край на програмата

Сряда 26.V

И
8.30 Добър аи ден
1О.О0 Тв справочник
10.10 Детски свят:
„Здравей".
„Опасният залив" - тв филм
(X епизод). „Енотите". (XIV
епизод) и „ПарцаленатаТГукла Ана" (I и II епизод) - ани
мационни филми
11.50 По света и у нас
17.25 По света и у нас17.30 Детски свят:/Птиците отли
тат от нас“А научнопопуля
рен филм, „Опасният залив"
- тв филм (XII епизод) и
„Енотите" - анимационен
Филм (XV епизод)
18.40 „Пътеводна светлина" - се
риен тв филм (66 епизод)
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Оранжева
та пощенска кутия" - анима
ционен филм (VI епизод)
20.00 По света и у нас
20.30 Отзвук
20.50 „Щурец на паважа" - забав__ но-музикално предаване
(гТ-ТБ^Футбол: „Олимпик" -„Ми;
^а~'лан", финална срещаза Ку
пата на европейските шампиони ^пряко предафане от
Мюнхен___
В паузата: Тв справочник
23.00 „Бизнесмагазин“ - пряко
предаване от Пловдив
24.00 По света и у нас
0.10 Край на програмата

18.00 „Днес“ с Мариана Иванова
18.05 „Докато свят светува“ - се
мейна сага, 79 епизод
18.50 Новини за хора с увреден
слух
19.05 „Принцът и русалката“ френска анимация за деца,
последен епизод
19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
/20.00 ЧЧелъндж дей шоу“ (Ден на
-^-^-^предизвикателството)
пряко предаване
21.00 „ШОК“
„Последният от среднощните~градинари‘' - епизод от
V английския сериал „Разкази
А с неочакван край“
21.55 Тв справочник 2
22.00 „Днес+“с Бетина Чампоева
22.30 „За да достигнеш плода“ ' екранизация по автобиогра
фичната книга на Шърли
Маклейн, (САЩ), 2 епизод

24.00 „Днес" с Албена Димитрова
и Марио Гаврилов
0.05 Край на програмата

„Герой по
неволя“
е най-новият филм с участието на ве
ликолепния Дъстин Хофман. Участ
ват още звездите Джина ДейвисиАнди Гарсия.
Един филм за случайността, която
прави един обикновен неудачник
неочакван спасител на стотици хора
след самолетна катастрофа. Блес
тящ диалог, великолепно чувство за
хумор, топъл човешки финал.
Премиера -19 май от 19.00 часа в за
ла 1 на НДК.
От 21 май по екраните в София и от 24
май в страната.
Разпространител „Брайт Айдиас“.

8.30 Добър ви ден
10.00 Тв справочник
10.10 Детски свят: „Опасният залив" - тв филм (XI и XII епи
зод) и „Енотите"-анимацио
нен филм (XV епизод)
11.25 Непресъхващи извори: „Да
скалът - мечтател“
11.55 По света и у нас
17.25 По света и у нас
17.30 Детски свят: „Опасният за
лив" - тв филм (XIII епизод).
„Енотите” (XVI епизод) и
„Парцалената кукла Ана” (III
епизод), анимационни фил
ми
18.40 „Пътеводна светлина“ - се
риен тв филм (67 епизод)
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ. деца!: „Оранжева
та пощенска кутия“ - анима
ционен филм (VII епизод)
20.00 По света и у нас
20.30 Отзвук
г5о.50'„Лщбим-син" - трисериен тв
филм (САЩ). I епизод. I част.
режисьор Джеф Блекнър. в
ролите: Хари Хамлин. Линда
Козловски, Робърт Лоджа и
др.. с надписи
21.45 „Плюс-минус“
<22.45 „Любим син“ - трисериен тв
филм (САЩ), I епизод. II
час.т.-с~надписи
23.20 Хайде на кино
23.50 По света и у нас
24.00 Край на програмата

18.00 „Днес“ с Мариана Иванова
18.05 „Докато свят светува“ - се
мейна сага, 80 епизод
18.50 „Пиф и Еркюл“ - анимацио
нен филм
19.05 „Ватман“ - анимационен се■
риал,5 епизод
19.30 „Днес“ - централна инфор
мационна емисия с Милен
Минчев
20Ш0 Софийски музикални седми
ци: Концерт на ансамбъл
„Пирин“ - пряко предаване
от НДК
21.00 „Жилет - суперспорт" - найатрактивното от световния
спорт

В 30 ДоГт.
10.00 Тост
10.10 Дете.
КУКЛфиг10.20 ЛюС
(СА!_
11.50 Пог
17.25 По г:

'113 Дет
Анд

зод
Ана
цион
18.40 .Пъ
рие19.25 Твс19.45 Л»..

20.00 По-;
29.30 От:

час-.
2745 Му:

част.

22.50 Ле
23.30 По :
23.40 .За

0.20 Са»:
0.50 К$ь

Т3.00
18.05 .2геТ
18.50 .ГИ.
<19.05

маг

20.00 Л
--------ап«

(IП

Мг

21.55 Те.'

22.00 Л21.55 Тв справочник 2
22.00 „Днес+"сБетинаЧампоева
22.30 ?..Звярът трябва да умре“ френски игрален филм на
режисьора Клод Шаброл
(1969 г.). в ролите: Жан Ян.
Мишел Дюшосоа, Каролин
Сепие и др., с надписи
0.05 „Днес" с Албена Димитрова
и Марио Гаврилов
0.10 Край на програмата

музикални

■ми

„Пирин“

- пряко предаване
Ефир 2. 27 май. 20.00 часа

22.39 -ч-'
са..
23.20 „За
—екр-’
фИМ

Ма*
0.20 -Д*
иМ
„Бс
9®-- КС»"
1.10 Кря

■МИГ-К,

ПроизвО1

и търго(
продукт
Собапвя
га от 251
София, 1

девизия

*

ВЕШ

Събота 29.V

,р ви ден
правочник
•ки свят: „Парцалената
1а Ана" - анимационен
м (III епизод)
5им син" - тв филм
Ц). I епизод
■чета и у нас
сета и у нас
,ки свят: „Момчето от
.-омедз.“ - тв "филм (I
! зд), „Енотите" (XVII епии „Парцалената кукла
(IV епизод) - анимани филми
теводна светлина“ - се< тв филм (68 епизод)
правочник
з нощ, деца!: „Смелчацивход Б“ - анимационен
м (I епизод)
:вета и у нас
нук
бим син“ - трисериен тв
ш (САЩ), II епизод, I
•, с надписи
жа’93: В. Арнаудов
бим син“ - трисериен тв
м (САЩ), II епизод, II
’, с надписи
гзди’90“ - забавно-музию предаване (I част)
гзета и у нас
‘■зди'90“ - забавно-музимо предаване (II част)
ю за мъже ли... ?!

й на програмата

2.4

2^

43 22

28

33

Неделя 30.5/

^8.30 Доброутро-

10.30 Детски свят: „Милион и едно желамия“ (I част)
11Л5" Еврожурнал
11.45"
12?16 ,61 нищо* нещо“ - за готварството и
културата на хранене
12.30 По света и у нас (съботно издание)
12.50 Кантора „Аз“
12.40 Катаклизми
13.00 „Странници-магьосници“
13.30 „Любим син“ - тв филм (САЩ), II епи
зод
14.55 Световно първенство по мотоциклети
зъм за Голямата награда на Испания
/15,50" Детски свят: „Милион и едно жела^-'ния“ (II част)
17.94 Трглене тиража на тото „5 от 35“
17.30 По света и у нас (съботно издание)
17,4.0 Тв артборса
^7.5^^инута,е ьшого^твхъсгезание
18.30 „Рап нюз“
19?00 Чудният свят на Дисни: „Пътешественик „Земя-звезди“ - игрален филм’(1
част)—
19.50 Лека нощ, деца!: „Смелчаците от вход
„Б“ - анимационен филм (II епизод)
20.00 Панорама
21.00 „Любим син“ - трисериен тв филм
(САЩ), III епизод, I част, с надписи
21.55 Спортна мрежа
22.25 „Любим син“ - трисериен тв филм
(САЩ), III епизод, II част, с надписи
23100 По света и у нас (съботно издание)
423Л0.\ „Хърватска гала“ - представяне на
Република Хърватска в България
0.10 „Холивудски детектив“ - шестсериен
тв филм (САЩ), V епизод
1.00 Край на програмата

10.00 Религия и изкуство
г 10.30 Детски свят: „Милион и едно
'
~ желания" (111’част)
12.00 От извора
12.30 По света и у нас (неделно из
дание)
12.40 Бразди
13.40 „Фолклорът в „Арабеск“ музикално предаване
14.00 „Любим син"
син' - тв филм
(САЩ), III епизод
15.25 Атлас: „Завръщане към Еве
рест"
16.20 Детски свят: „Училище за
звезди"
17.00 По света и у нас (неделно из
дание)
37/10-Теглене тиража на ТОТО 2
<17.1-5_,,Ку-ку*‘
18.15 Най-смешните домашни ви
деоклипове на Америка (IV
част)
1&40. ..Алф" - тв Филм
19.05 Уолт Дисни представя...
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: „Някой
да ме закриля“ - игрален
филм (САЩ), режисьор Ридли Скот, в ролите: Том_Беренджър. Мими Роджърс,
Лорейн Брако и др.
22.10 Неделна проповед
22.15 Седем дни спорт
23.10" Посвета й у нас~(неделно из
дание).
_____

Канал 1, 25 май, 23.35 часа

Иван Гарелов направи филм .за двама
български дизайнери в Германин
А

>+(р
^я«(Л1ИП“

^23^20,.Унисон топ видеб>
0.20 Край на програмата

Ч/ X7

*с" с Мариана Иванова
гето свят светува“ - се
на сага, 81 епизод
ф и Еркюл“ - анимациоьфилм
Йеен албум от САЩ" :• по английски език, 6
ЙОД

^с“ - централна информЮнна емисия с Милен
дчев
рас“ - сериен филм, 17
■4ОД

;-.1и и великият малък Ме^7 - филм от пооедицаГ.Колекцията на Филип
!;лс“
Еправочник 2
/с + “с Бетина Чампоева
I тшоу" - седмична кларя за поп и рокмузика
^да достигнеш плода" .гнизация по автобиогра^ната книга на Шърли
рпейн (САЩ), 3 епизод
^с“ с Албена Димитрова
ирио Гаврилов
^крайни безсмислици“ @тен сериал п еомаПйя)
на програмата

"7=3
С 15^00 „Войната на таралежите“ - детски се^риал, 4 епизод
16.10 „Надиграване“ - народна му;дока
16.40 „Да изживееш живота си“ -■киносъстезание
17.05 Музикална чуднотека
17.55 „Батман“ - анимационен сериал, 6
епизод
18.15 ИВА - баскетболно шоу на професионалистите
18.45 „Ах, тези муцуни“ - предаване на жур-----налистката Екатерина Генова
19.30 „Днес“ - централна информационна
. емисия с Радинела Бусерска
^9^50/.,Смърт призори" и „В чантата“ -епизоди от англииския сериал „Разкази сI! неочакван край“
,Ж50_-Хронометър“ - спортна събота

21.40 Тв огледало
22.00 „Днес +“ с Васко Михайлов
22.20 „Рококо“ - рокмагазин с Наталия Си
меонова и Георги Ангелов
23.20 „За да достигнеш плода“ - екраниза- " ция по автобиографичната книга на
Шърли Маклейн (САЩ), последен епи
зод
0.20 Европейско първенство по карате киокушин-кай
1.20 Край на програмата

19.30 „Днес" - централна инфор
мационна емисия с Радинела Бусерска
Д9ЛЙГ ..Тичай, заеко, тичай“ - епизод от английския сериал
.^Разкази с неочакватгкрай1120.15 „Дуел в облаците‘, т~дйкументален филм за делтапланеризма
21.15 Маратон
22.00 „Днес +“ с Васко Михайлов
(22.20\ ..Изобретателят“ - швей■'
“"^-Царски игрален филм, режи
сьор Курт Глор
23.50 Край на програмата

. 7 1МТВЙЯА1ЮМА1

йй

ВНАМСН ОЕР1СЕ:
В1Л.6АВ1А - 50Е1А

г

ДЕН, ПОДГОТВЕН СЪС СЪ
ДЕЙСТВИЕТО НА ШВЕЙ
ЦАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
15.00 „Концерт за града и селото“
- фолклор
У6.1 р*„Вилхелм Тел“ - игрален
й! филм_по-Фойдоих ~Ш0лер~7~..
17.2!5 „Здраво зад "облаците анимационен филм
Швейцарска кръстослови|Цап - забавна програма
18.00 ИВА - професионален ба----- - скетбол от САЩ

ЬОХЕМЕС з1г. 10-14

Рах: 65 75 94

7’ .

Тел.; 65 75 23

)(ство, преработка
^ия с риба и рибни

Денят на предизвикателството

/а търговска вери^барски магазина в
\ловдив и Русе.

Ефир 2, 26 май, 20.00 часа
Спектакълът по повод на Международния ден за физическа актив
ност и дееспособност с режисьор-постановчик Николай Априлов ще
протече под мотото „Спорт, забава и игри“. В инициативата тази година
ще участват 32 града от 20 страни. От българска страна денят се коо
рдинира от организационен комитет под почетното председателство на
кмета на София Александър Янчулев и със съдействието на СК „Лев
ски" и Асоциацията за полицейски спорт при МВР.

Чалъндж дей шоу

?7

- Г-н Гарелов, за първи път ли правите неполитически филм?
- Не съвсем. Правил съм едно филмче за моя приятел, художника
Михалис Гарудис, който сега живее в Гърция. Освен това - серията -Це
ната на успеха" от САЩ. Може да има и други, но не много.
- Все пак е малко неочаквано да правите такъв филм. Защо се
насочихте към Ирен и Крум?
- И за мен е необичайно и тъкмо в това е удоволствието - освежава
ме. С Ирен и Крум се запознах случайно. Най-напред те-^лно ме впе
чатлиха със своята жизненост и дружелюбие. После разбрах, че са сред
водещите дизайнери в своята област - декоративната тъкан в Герма
ния и в Европа. Работят в Дюселдорф, един от трите модни центъра в
Европа. Останалите са Милано и Париж.
- Значи това ще бъде отново филм за успеха на български емиг
ранти?
- Нищо подобно. Въобще не се заминавам с емигрантската им съдба.
Интересува ме тяхната философия, душевност, характер като артисти.
Филмът спокойно може да бъде показан и по немската телевизия, както и очаквам да стане.
- Всъщност кои са те? Какви са техните фамилии?
- Те са само Ирен + Крум. Смятат, че в предишния живот са били
един човек и сега Господ ги е създал с две физически лица, за да могат
да дадат повече на хората. Те нямат фамилии, отрекли са се от собстве
ното си развитие поотделно, за да бъдат едно цяло от осъществени
мечти.
- Защо филмът носи такова заглавие?
- През 80-те години техният девиз е: „Ирен + Крум - гаранция за ин
дустриален успех.“ Те са тези, които гарантират успеха на редица фир
ми, като внасят в декоративната тъкан цвят, топлина, слънце. През 90те години определят свой нов девиз и той е: ..Стаята е тясна, нуждаем
се от пространство." Работят висш дизайн.
- Сигурно сте работили със специален екип?
- Екипът е на „Панорама". Оператор - Хрисимир Данев и режисьор Севастиян Георгиев. За всички нас работата по този филм бе една въз
можност да покажем нещо повече от нашия професионализъм.
В. „Телевизия-Радно“

Търсете Капките Береш Плюс
аптеките на страната!

В

Пазете здавето си. но ако се разболеете, не губе
те надежда, витото отново можете да живеете ка
то здрав и п ьлноценен човек. Капките Береш
Плюс вн давал гозн шанс!
Преде гавнлеле тво 113 АД
..Береш“
1113 София, ул. ..Никола
Мирчев“ 33
1сл. 65-90-27, 65-73-23. Па те
зи телефон»» всеки понедел
ник от 13 до 16 часа и че»в ьрл-|»к ол 9 до 12 часа - безплат
на лекарска консулллщня д-р Ботушаров.

Останкино и ТУ 5

.||Ьодцо|

Понеделник 24. V

14.00
14.25
15.10
15.15

Новини
Телемикс
Бележник
„Берьозки"
концерт
Iна
Държавния
академичен
ансамбъл

15.50 Единен свят
16.20 Звезден час
17.00 Новини
17.15 Вечер, посве
тена на Деня
на славянска
та писменост и
култура
18.50 Гол
19.15 Ехо от седми
цата
19.40 Лека нощ. де
ца
20.00 Новини
20.40 „Горячев
и
другите" - тв
сериен филм XVI серия
21.10 Закриване на
Международ
ния кинофес
тивал в Кан
21.50 „Новото сту
дио" предста
вя. ..
(В паузата 23.00 - Нови
ни)
0.15 Прес експрес
0.25 Край на прог
рамата

17.00 Новини наТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 „Знаещите и
можещите"
младежко пре
даване
17.55 „Бюфетът на
здравето“
развлечения и
спорт
18.20 „Тунизийски
рецеЪти" - ку
линарни съве
ти
18.35 „Трийсет ми
лиона прияте
ли“ - отглеж
дане на ДОмашните животни•
19.00 „Въпроси
за
шампиони“
тв викторина,
водещ Жулиен
Льоперс
19.30 Новини но ТУ 5
19.55 Преглед
на
квебекския
печат
20.00 Игра на думи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Залози
гледни точки“
-публицистич
но предаване
22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „Забавна ве
чер“ - развле
кателно пре
даване
на
Жан-Пиер Фуко
24.00 „Свята архи
тектура и гео
графия": „Делфис, пъпът на
Гърция",
VVI
епизод
1.00 Новини
1на
Франс 3
1.25 „Среднощен
разговор"
дискусионно
предаване за
съвременното
изкуство

Вторник 25. V

14.00 Новини
14.25 Делови
вестник
14.40 Светът на па
рите на Адам
Смит
1’5.10 Бележник
15.15 Поетичен албум
15.40 Нашият музи
кален филм
16.20 Анимационен
филм
16.50 Технодрум
17.00 Новини
17.25 Телеканал
„Останкино"
представ^.. .
17.55 „Просто
Ма
рия" - тв се
риен
филм(Мексико)
' 18.40 Пред Москов
ския кинофес
тивал
18.55 Тема
19.40 Лека нощ. де
ца!
20.00 Новини
(20.40,)„Аз,
Фейербах" -тв спек
такъл
22/10 Музика в ефир
(В паузата 23.00 - Нови
ни)
0.30 Прес експрес
0.40 Светът през
свободното
време
1.20 Край на прог
рамата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 „Адски рибо
лов“ - мла
дежко спортно
предаване
17.55 Бюфетът
Iна
здравето
18.20 „Тунизийски
рецепти" - де
монстрация на
изпълнение на
тунизийски ку
линарни
рехцепти по повод
седмицата на
Тунис по ТУ 5
18.35 „Градината на
животните" отглеждане на
домашните
животни
19.00 Въпроси
за
шампиони
19.30 Новини на ТУ 5
20.00 Игра на думи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Север-Юг"канадско пуб
лицистично
предаване
21.30 „Такъв, какъвто е“ - публи
цистично пре
даване на со
циални теми
22.00 Новини на ТБ 1
22.30 „Специален
пратеник"
актуални репортажи
24.00 „Културен
журнал“ - пре
даване на Бернар Пиво
1.15 Новини
на

Франс 3
1.40 Музикална
планета

Сряда 26. V

14.00
14.25
15.10
15.15

17.00
17.20
18.00

18.45

18.55
19.40
20.00
20.40
20.55

Новини
Телемикс
Бележник
Телеканал
„Останкино"
представя
програма
на
Грузинската
телевизия
Новини
По пътя на су
веренитета
„Просто Ма
рия" - тв се
риен
филм
(Мексико)
„Миниатюра"
- музикална
програма
Обществено
мнение
Лека нощ, де
ца
Новини
Обществено
мнение
„Малък
три-

птих" - Г. СвиX ридов

<2ХО5-футбол: Купа
**
на УЕФА - фи..Олимнал:
(ФранI лик^
|/ция)-..Милан"
V (Италия)
23.15 Новини
23.40 Л-клуб
0.25 Прес експрес
0.35 Край на прог
рамата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 „Адски рибо
лов" - мла
дежко спортно
предаване
на
17.55 Бюфетът
здравето
18.20 „Тунизйски ре
цепти" - кули
нарни съвети
18.35 „Градината на
животните" възпитание и
отглеждане на
домашните
животни
19.00 Въпроси
за
шампиони
19.30 Новини но ТУ 5
19.55 Преглед
на
африканския
печат
20.00 Игра на думи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Сегашно вре
ме" - публи
цистично пре
даване
22.00 Новини на ТЕ 1
(^2/3(Й гСелимена и
кардиналът" тв спектакъл,
по Молиер. Ре
жисьор Жак
Рампал, в гл.
роли Людмила
Микаел и Же
рар Дезарт
24.00 „Долу маски
те" - предава
не на социални
теми, водеща
Мирей Дюма
1.15 Новини
на
Франс 3
. 1.40 „Контакт"
предаване за
литература

Четвъртък 27. V

14.00
14.25
15.10
15.15

15.55

17.00
17.20
18.00

18.45
19.40

20.00
20.40

Новини
Телемикс
Бележник
..... до шестна
десет и повече
години"
Телевизионен
канал „Остан
кино“
пред
ставя програ
ма на Азербай
джанската те
левизия
Новини
„По пътя към
свободата“
„Просто
Ма
рия" - тв се
риен
филм
(Мексико)
Кинопанорама
Лека нощ, де
ца
Новини
Лото
„МиЛИОН“

21.10 Репортаж за
нищо
<21^20 ..Агония"" - XVдЪгкестеен.
Филм, 1 и 2 се
рия
(в паузата 22.50 - Нови
ни)
0.25 Прес експрес
0.35 Всичко е въз
можно
1.05 Край на прог
рамата

|ТУ5

в

Новини на ТУК"
Визион 5
Адски риболов
Бюфетът_. на
здравето
18.20 Тунизийски ре
цепти
18.35 Градината на
животните
19.00 Въпроси
за
шампиони
19.30 Новини на ТУ 5
Т9.55 'Преглед
на
седмичната
френска преса
20.00 Игра на думи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Не трябва са
мо да се меч
тае“ - публи
цистично пре
даване наСилвен Ожие
22.00 Новини на ТБ 1
22.30 „Ходът на ве
ка" - публи
цистично пре
даване
0.10 „Бива" - пре
даване за ев
ропейската
култура
1.00 Новини
на
Франс 3
1.25 „Седем дни в
Африка"
седмичен обзор
1.40 „Имената на
боговете"
документално
предаване, де
вети епизод
17.00
17.15
17.30
17.55

Петък 28. V

14.00
14.25
14.50
15.05
15.10

Новини
Бридж
Бизнесклас
Бележник
Олеся и ком
пания
15.40 Анимационен
филм
15.55 Дело
16.05 Телевизионен
------- канал „Остан
кино"
пред
ставя програ
ма на Армен
ската телеви
зия
17.00 Новини
17.20 Лица
17.55 Човекът и за
конът
18.20 Америка с М.
—. Таратута
<3 8.45'Поле на чуде* сата
19.40 Лека нощ, де
ца
20.00 Новини
на
20.40 Личност
седмицата
20.55 КТВ-1 и Канал
Франс Ентернасионал
представят:
„Привидения в
наследство"
(Францйя, Ис
пания), II серия
22.35 Политбюро
23.20 Музикален
преглед
24.00 Автошоу
0.15 Аз съм почти
знаменит
1.15 Прес експрес
1.25 Край на прог
рамата

17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Визион 5
17.30 „Адски риболов“
17.55 „Оксижен“
дейности' на
открито
18.20 Тунизийски ре
цепти
18.35 Градината на
животните
19.00 Въпроси
за
шампиони
19.30 Новини но ТУ 5
на
19.55 Преглед
арабския печат
20.00 Игра на думи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предаване
21.00 „Различни
факти" - пуб
лицистично
предаване
22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „Звезди’90“ забавно-музи
кално
пре
даване, водещ
Мишел Дрюкор
24.00 „Здраве"
предаване на
медицински
теми
1.00 Новини
на
Франс 3
1.25 „Киоск"
преглед на из
точно-евро
пейския печат
1.40 Съдебни до
сиета

Събота 29. V

8.10 Маратон-15 за
най-малките
8.40 Елдорадо
ав9.10 Съботен
тограф
9.40 Авиокосмичен
салон
9.55 Студио „Око“
представя .
10.45 Музикален па
вилион
11.15 Службата
в
името на муза
та не търпи
суета
^45, Балет на Пушкинска
12.15 Технодрум
на
12.30 Филмите
режисьора Г
Памфилов:
„Начало“
14.00 Новини
14.25 Анимационен
филм
14.50 Азбука на соб
ственика
15.00 Отиващата си
Рус
16.10 Червеният
квадрат
16.50 Актьори,
актьори,
актьори
17.35 Щастливият
случай
,48^ „Колумбия
_ -Ликчърс"
представя:
.Последните
дни- ма

Ппм-

итей“, IV серия
19.40 Лека нощ, де
ца
20,00 Новини
2Р-4& „Колумбия
пикчърс“
представя:
„Последните
дни на Помпей", V серия
21.20 Студио „Резо
нанс“ предста
вя. ..
21.45 Под знака на
зодиака: Близ
наци
(В паузата 23.00 - Нови
ни)
23.50 Нощни страсти
0.15 Огнен
кръг
(САЩ)
Л
СЛ край .на прог
0.50
рамата

I___'
17.00 Новини на ТУ 5
17.15 Предаване за
младежта
18.30 „Кухнята
на
мускетарите"
- кулинарни
съвети
18.50 „Кореспонден
ция" - среща с
тв
зрители,
гост на пре
даването бел
гийския
тв
журнал Рьоне
Тиери
19.00 Въпроси
за
шампиони
19.30 Новини но ТУ 5
20.00 „Откритие" новости в нау
ката и техно
логиите
20.30 Новини от Бел
гия - пряко
предавано

21.00 „Таласа“
предаване
морето

за

22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „Хвърляй и бя
гай“
тв се
риен филм, XV
епизод, режи
сьор
ЖанКлод Лорд
23.20 Партньори1
„Далечният
север в Каме
рун“
0.30 Новини
на
Франс 3
0.55 Културните
събития
на
седмицата

Неделя 30. V

8.00 Център
8.30 Сутрин по-рано
9.00 Докато всички
са вкъщи
Р 1Л
о-1 звезда
?Го.2^Тенис- открит
^■•■■Пйвампионат на
I [фрЗнция
10.50 Военно ревю
11.20 Соло
11.45 .Приключения
та на Черния
красавец* - тв
сериен филм
12.10 Под знака .ли'
КТВ-1 и Канал
Франс Еитериагтредсионал
стаеят.
13.00 .Пиф и Херку
лес* - анима
ционен филм
13.10 -Подводната
одисея на Кус14.00 Новини
14.20 Диалог в пряк
ефир
15.00 Клуб на гтътеч~ - шествениците
16.00 Анимационни
филми
16.50 .Панорама" седмична
международна
програма
17.30 Преглед на тз
програмата за
следващата
седмица
17Д5 Новини
/ТВЛЗО 'Разходка в
^“риинския теа-

_18.50 Игрален филм
20.15 Парад'нз фест.-еа-.21.00 Изводи
22.00 Религиозна
програма
23.00 Новини
23.25 Максима
,__ 0.05 .Звезден експрес' - ееропемсхи и латаноамер»«зяски
танци в изпъл
нение на ансам
бъла за бални
танци .Звезден
експрес“
0.45 Край на програ
мата

17.00 Невяни на ТУ 5
17.10 .Кореспонден
ция“ - среща с
тз зрители
17.15 „Светът е ваа“
- забавно-музи
кално предава
не на Жак Мартен
19.00 .Приятен
уи
кенд“-заоаБ.чо
предаване
19.30 Новини но IV 5
20.00 Репортажи
20.30 Новини от Бел
гия - пряко пре
даване
21.00 .Седем от се
дем“ - седмич
но политическо
продаване на
журналистката
Ан Сенклср
22.00 Новини на ТБ 1
22.30 Туннзийското
кино: .Сянката

_на ЗемаТЯ" - иг
рален Филм на
^2Н*ьойй_1а..
йеб Лухиши. в
гл. роли Деспина ПГомааани.
Абделатиф
Хамруми (1982)
25.00 .Тунис пее- и
танцува' - за
бавно предава
но по повод
Седмицата на
Тунис по ТУ 5
ма
1.20 Новини
«бране 3
1.45 Диванът
предаване
с
участието
нз
итввстми твор
ци

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНО ОТКРИТИЕ

ензим,
КОИТО „ИЗЯЖДА“ МАЗНИНА, РАВНЯВАЩА
СЕ НА 000 ПЬТИ НЕГОВОТО ТЕГЛО - ТОВА ЛИ
Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ,
ДАВАЩ АБСОЛЮТНО ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ?
ЗА ОТСЛАБВАНЕ

урви

(...при това без да се подлагате на какъвто и да е режим)
организъм да разтвори всички изли
шъци от мазнини. Трябва да се знае, че
в 8 хапчета се съдържат основните суб
станции на цели 16 ананаса.

Следователно, дори ако продължа
вате да ядете както обикновено, дори
ако ядете много, вие сте буквално „на
силени“ да загубите наднормените си
килограми. Първите 2 седмици загуб
вате най-малко 5 килограма. И мини
мум по 3 килограма всяка следваща
седмица.

т тези жени ли сте, които,
I I след като са опитали различни методи, режими и други
препарати, намаляващи теглото, не
са отслабнали или след това отново са
възстановявали изгубените килограМИ?

Ако вашият отговор е „ДА“, тогава
ето ви една важна новина, която ще ви
помогне да получите така желания си
лует.
След две минути вие ще пазберете
защо сегаможете да имате абсолютна
та увереност, че ще отслабнете с осем
килограма през първите две седмици.
И през цялото време на тази загуба на
килограми:
■ Няма да чувствате глад.
■ Няма да ви се налага да правите
режим.
■ Никакви физически упражнения.
■ Никакви лишения.

Може би сте чували за какво става
въпрос. Немски изследователи са отк
рили активен ензим, който изяжда 900
пъти равностойността на теглото си в
Дазнини. Казано по друг начин, когато
изядете 1 грам от този активен ензим,
то той „изяжда“ 900 грама излишни
мазнини.
За какво точно сс отнася?
Става въпрос за активен ензим, кой
то е 100%-това естествена субстанция.
Намира се в някои екзотични плодове
и по-специално в ананаса.
Може би сте чели в пресата, че, ако
ядете 10-12 ананаса дневно, видимо ще
отслабнете (това е научно доказано).
Но не е възможно да се ядат толкова
ананаси.

Учудващо откритие е, че учените са
успели да изолират активния ензим,
съдържащ се в ананаса, и чрез дестила
ция да повишат концентрацията му, за
да го представят под формата на хапче
та. При това са запазени стопроценто
во всички полезни качества на ензима.
Ще отслабнете дори, ако идете
Тези хапчета от активен ананасов
ензим, които можете да получите за
безплатен опит, ще помогнат на вашия

Ето доказателствата на 364
души, които не успяваха да
отслабнат

Опитите бяха проведени с 364 души,
които не успяваха да отслабнат, в ня
колко страни. И по-специално в Швей
цария, Германия... и Съединените Аме
рикански щати, където е известно, че
хората най-често страдат от затлъстя
ване.
Ето и резултатите. Констатирана е
постоянна бърза загуба на килограми
при хора с наднормено тегло до 10-15
килограма. При това, когато те про
дължават да ядат онова, което имат
навик да поемат. Дори хора, на които
никога нищо не е помогнало да отслаб
нат, сазагубилиизлишнитеси килогра
ми. Дори хора, които мислеха, че тех
ният случай е специален или наследст
вен, отслабват. Средната загуба на тег
ло на тестуваните хора варира между
590 и 970 грама на ден, т.е. почти 1
килограм дневно.

Колкото повече килограми
имате в излишък, толкова
повече отслабвате
От юни 1990 тези хапчета с активен
ананасов ензим се продават на Изток.
И оттогава търсенето не престава да
расте. Това се обяснява с факта, че
хората, които отслабват по този начин,
учудват заобикалящите ги с бързата
загуба на тегло. Слухът после се разп
ространява толкова бързо, че всички,
които имат излишни килограми, искат
да опитат.
Чудо ли е това? Не. Доказано е нау
чно. Тогава защо прилича на чудо?
Просто защото, може би за пръв път,
вие можете да отслабнете без нищо да
промените в хранителните си навици
или в начина си на живот.

Ядете каквото пожелаете, колкото
пожелаете. Отслабвате. Резултатите се
забелязват още първите дни. И колко
то повече килограми имате в излишък,
толкова повече отслабвате.

телно, ако поглъщате хапчетата, както
е отбелязано, през двете седмици, ще
изгубите поне 5 кг. Взимането на усиле
ната доза трае 4 седмици. Поглъщайки
капсулките, както е отбелязано, в про
дължение на 4 седмици, ще изгубите
най-малко 10 кг.

Всичко, което имате да правите, е да
вземете 2 хапчета с активен ананасов
ензим сутрин след ставане. После 2
хапчета на обяд. И накрая 2 - преди
вечеря. Взимането на нормалната доза
от препарата трае 2 седмици. Следова-

Изпратете още днес вашия опитен
талон. Направете го сега, за да сте
сигурни, че няма да забравите.

ВАШИЯТ ПОДАРЪК
За да бъдете възнаградени за бързи
ната си, ако изпратите талона си до
5 дена, ще получите във вашия ко
лет един приятен подарък, който
може да запазите. Надяваме се, че
тази изненада ще ви достави удовол
ствие.

Ще бъдете ли сигурни, че после
няма да напълнеете отново?
След като приключите взимането
на капсулките, няма да имате повече
грижи. Стези хапчета с активен анана
сов ензим вие ще отслабнете, но найвече ... ще останете слаба после (доста
тъчна ви е 1 лечение годишно, за да
запазите получените резултати).

Най-важното е, че хапчетата ... уста
новяват добро храносмилане и осигу
ряват добър метаболизъм. Освен това
съдържат минерали, необходими за доб
рото здраве. Значи ще отслабнете, без
да изтощите организма си.

Колко струва?
Както ще установите, ние рискува
ме парите си, за да отслабнете,... а не
вие. Веднага ще разберете защо.

Ако искате наистина да загубите из
лишните си килограми и да възвърнете
силуета си на младо момиче, ви пред
лагаме следното: попълнете и после
изпратете талона по-долу. След полу
чаване на вашия талон ще ви изпратим
препарата с активен ананасов ензим.
Първият флакон всъщност е безпла
тен. Това е вашият опитен флакон.

Вашият опит е свободен
Можете да използвате изцяло този
флакон. Ако в последствие не сте абсо
лютно удовлетворена, този опит няма
да ви струва нито стотинка.
Ако намирате, че резултатът не е
толкова задоволителен, колкото сте
очаквали след първия опитен флакон,
просто изпратете остатъка от препара
та преди 30-тия ден. И ще ви се възста
нови веднага и изцяло общата сума,

„ИЗИ МАРКЕТ“ ЕООД, ул.
6,
ул. „Градинарска^
„1 рииип
София 1510, тел. 39 89 16, 39 89 17

г---------------------| ТАЛОН ЗА СВОБОДЕН ОПИТ
|
(поръчката важи за един човек)
|Да се изпрати на адрес:
I София 1000
I п.к. 933

• Вашето предложение за свободен опит
без никакъв ангажимент от моя страна
|ме интересува. От него става ясно,че
I трябва лесно да изгубя излишните ки
лограми, без никакъв режим, без да се
•лишавам и без да изпитвам глад. Ако не
|съм напълно удовлетворена, след пър|вия опитен флакон ще Ви върна остатъ
ка от препарата, неотварян, и Вие ще ми
| възстановите изцяло парите.

| При тези условия, моля да ми изпратите
в дискретна опаковка, без външна мар

кировка:

Обикновена доза от Ананасов броме
лин, с която мога да отслабна 5 кг.
I при цени 895 лв. ч- 30 лв. за пощенски
| разходи или общо 925 лв.
I □ Усилена доза от Ананасов бромелин,
| с която мога да отслабна 10 кг. при
| цени 1295 лв. + 35 лв. за пощенски
I разходи или общо 1330 лв.

|

I
|
ВАЖНО!
Капсулите активен ананасов ензим
(бромелин) са произведени на осно
вата на свежи продукти, които не
понасят дълъг престой в склад. Това
е причината, поради която склади
рането ни е ограничено. За да сте
сигурни, че ще бъдете обслужени в
срок, изпратете още днес вашия опи
тен талон.

която сте заплатили за него.
Как действа средството?

от всичките си излишни килогра.ми и
повече да не ги възстановите.

Ако ви нравим подобно предложе
ние, то е защото сме сигурни в резулта
тите... Иначе не можем да си позволим
да ви предложим безплатен флакон.

Специална доза от Ананасов броме
лин, с която мога да отслабна от 15 до
20 кг, при цени 1995 лв. + 40 лв. за
пощенски разходи или общо 2035 лв.

Г
Моля, попълнете четливо е печатни оук• ви. Талони без единен граждански но| мер и пощенски код не се обработват.

| Име:

.......

I Презиме:
I фамилия:
|ЕГН:
I Адрес:

..... .

I

1Град:
! Пощенски код:
Също така, не оставяйте да отмине
този шанс да се освободите най-накрая &
.|
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Българско национално радио

[радио]

Понеделник 24. V

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бю
летин на БНР
0.15 Изкуство и бъдеще: „В по
тайна доба"
3.30 Песни от гръцка Източна Ма
кедония
4.00 С музиката на Антонио Ви
валди

0

Га

5.00 „Часът на петела" - фолкло
рен концерт
5.30 „Живот в провинцията" - до
кументално-публицистична
поредица
6.00 Кратки новини от изминало
то денонощие
6.02 „Добро утро, България" сборна сутрешна програма
Роо два
ппа“
нмиитм та плмим.
6.10 „Раз,
“_-минутиза
воини

1
„Хоризонт“
„Тик-так** с Хелия Чавдарова
понеделник, 21.00 часа

Ч.

те
<.6.15/Агробизнес)
университет:
„Правен режим на земедел
ските кооперации“. Автор
Слави Кралев
6.45 „На този ден" - документал
но-публицистична поредица.
„Слово за нашего брата" есе от Св. Цветков
7.00 Сутрешен
осведомителен
бюлетин на БНР
7.20 Ставайте, деца: „Приказка
по
иопппио ппи.
за ТП.тс
30-те 1/лла"
коса" __
- народна
при
казка
7.30 „Правилата на играта“ преглед на бизнеспечата
7.45 За вас, бизнесмени! - бизнесновини

8.00 Трудова борса
8.10 Бизнес за всеки

§

с

8.30 Новини
8.40 „Произведено в България" -

X

Диско шоу на Йордан Георгиев
„Дене уикенд** неделя, 19.00
часа

музикално-сатирична поре
дица
9.00 „Добър ден!“ - дискусионно
предаване
10.30 Новини
10.33 Репортерско студио „Добър
Ден“'
11.00 до 12.00 До обеда-„Музика
лен афиш на седмицата“
12.00 Осведомителен бюлетин на
БНР
12.10 Коментар
на
на
програма
„Христо
.Христо Ботев“
12.15 Концертино за пиано и наро
ден оркестър,
изпълнява
Мая Василева с оркестъра
на Академията за музикално
и танцово изкуство - Плов
див
12.30 Заедно ли сме... с Анюта
Качева
13.20 „Жива вода“ - фолклорно
предаване
13.45 РРС - национален културен
ефир
14.00 „Сладкопойна чучулига“ концерт за децата
14.15 Заедно ли сме ...
14.30 Българската музикална кул

тура
15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Японският хор „Ямаширо Гу
ми“ изпълнява български
народни песни
16.00 Българска музикална култу
ра
16.45 Бяхме ли заедно ...
17.00 до 23.00 „Най-голямото има
не на България“ - празничен
блок, посветен на 24-и май
23.00 „Концерт с усмивка“ - „Бъл
гарино, знай своя род и музи
ка"

На телефона
на слушателя
88-58-02
От понеделник до петък де
журните редактори очакват
вашите мнения, оценки, препо
ръки за програмите на Българ
ското национално радио.
88-58-02 е слушателската ли
ния за отзиви към радиопрог
рамите!

ЕшБтик

25.

„Христо Ботев“

ли

0.00 Нощен осведомителен бюлетин на
БНР
0.15 Радиотеатър: „Чичовци“ - пиеса от
Иван Вазов
0.45 Евъргрийн: Вили Казасян предста
вя...
1.15 „Другият живот на музиката' - среща с
български творци - Митко Щерев
1.45 „Мигове и звуци“ - из архива на редак
ция „ХСЗ“
1.55 Ендрю Лойд Уебър - фрагменти из мю
зикъла „Котки“
2.22 Минути с редакция ХСЗ: „Сериозно за
смешното“ - „Хуморът на българите“ част от есето на Георги Друмев
2.27 „Оцелелият“ - най-новата плоча на
Алфонс Музон
3.00 Нощно студио
,.-3.3(1^Международен радиоефир
С_ 4.00Доброутросмузиката:Бетховен-Со------- ната за цигулка и пиано № 5 „Пролет
на“; Габриел Форе-Клавирен квинтет
К
ЛП „Часът
Ипс-ит иа
5.00
на потопа
петела““ _
- гЬллкПППРЦ
фолклорен клмкон
церт
5.30 „Живот в провинцията“ - документал
но-публицистична поредица
6.00 Кратки новини от изминалото деноно
щие
6.02 „Добро утро, България“ - сборна сут
решна програма
6.10 „Раз, два“ - минути за воините
6.14 Агробизнес университет: „Новият ус
тав на земеделските кооперации“ - I
част. Автор проф. Иван Грозев
6.45 „На този ден“ - документално-публи
цистична поредица. „Българският полярник“ - 5 години от създаването на
българската научна станция на Южния
полюс - разговор с доцент Христо Пи
перов
7.00 Сутрешен осведомителен бюлетин на
БНР
7.20 Ставайте, деца: „Три момчета“ - весе
ли стихове от Цветан Ангелов
7.30 „Правилата на играта“ - преглед на
бизнеспечата
7.45 За вас, бизнесмени! - бизнесновини
8.00 Трудова борса
8.10 Бизнес за всеки
8.30 Новини
8.40 „Произведено в България" - музикал
но-сатирична поредица
9.00 „добър ден!“ - Дискусионно предаване
10.30 Новини
10.33 Репортерско студио „Добър ден“
11.00 До обеда
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.10 Коментар на програма „Христо Ботев“
12.15 Изпълнения на ансамбъл „Тракия“ Пловдив
12.30 Заедно ли сме ... с Надя Белчева
13.20 Фи, Оу, Ей, Ю, Ей, Ей - музика на наро
дите
13.45 РРС - национален културен ефир
14.00 „Родна стряха“ - концерт за децата
14.15 Заедно ли сме...
14.30 Тонални конфликти
15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Романтична музикална въздишка
16.00 Импровизация по тема
16.45 Бяхме ли заедно...
17.00 Всезнайко: Езиково огледало - ан
глийски език за малки деца
17.30 Репортерско студио
18.00 Образователен час: Радиоуниверситет: Икономика - II част: Актуални фор
ми на валутните операции
18.20 Курс по разговорен френски език на
Радио Франс Ентернасионал „Кажете
ми всичко“ - 15-и урок
18.35 Екожурнал: Микроклимат и екологич
но земеделие
19.00 Вечерен осведомителен бюлетин на
БНР
19.15 Вечерен коментар. Автор Божидара
. Динева
49.3^ Творби от Панчо Владигеров и Бенджамън Бритън; Еврейска поема от П.
Владигеров; из „Военен реквием“ от
Бритън
21.00 Радио „Гага“: „Идея с две остриета“ „808 селища“ - Трявна. Водеща На
дежда Тошева
23.00 „Музика, която обичам“-проф. Бъчва
ров - инженер-химик

„Знание“
10.03 Богословски студии: „За греха“ - бесе
да от доцент Димитър Киров
10.23 Курс по немски език „Делови контак1
х—чЛИ“ -41-и урок
10.35 Епохи и личности в културата на Евро—'па: „Людвик XIV и неговото меценатско
„Раждането на критиката“ - беседа от
и&торика на изкуството Димитър Ди
митров
11.05 Физика: цикъл „Физика и солско сто
панство“ - „Как агрофизиката може да
помогне за управлението на частното
кооперативно стопанство“ - беседа от
ст.н.с. Никола Вичов
11.20 Поети на XX век: цикъл „Славянски
поети“ - „Йосиф Бродски“. Автор Бой
ко Ламбовски
11.40 Радиоуниверситот Външноикономиче
ска дейност.
Повторение от 14.00 до 15.40
15.40 Радиоуниверситот: Маркетинг: цикъл
„Дистрибуционна политика и марке
тинг“ - „Основни положения на плас
ментната политика“ - беседа от проф.
Лилия Каракашова

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бюлетин на
БНР
0.15 Странници - Скандали
х" 2.00‘уЛистични звуци: „Ад“ - три песни по
< -*=>^„Божествена комедия“ на Дайте

Алигери от Норбер Россо. изпълня
ват солисти, смесен хор и СО на
Белгийското РТ. диригент Франс
Андре
3.00 Нощно студио
3.30 Международен радиоефир
4.00 Творби от Локе, Моцар’ Зиотан и
Респиги
5.00 „Часът на петела“ - фолклорен
концерт
5.30 „Живот в провинцията“ - докумен
тално-публицистична поредица
6.00 Кратки новини от изминалото дено
нощие
6.02 „Добро утро. България“ - сборна
сутрешна програма
6.10 „Раз. два" - минути за воините
6.15 Агробизнес университет: „Вътреш
ни правилници на земеделските
кооперации“ - беседа от проф.
Иван Грозев
6.45 „На този ден" - документално-пуб
лицистична поредица: „Георги Нови
Софийски - български светец"
7.00 Сутрешен осведомителен бюлетин
на БНР
7.20 Ставайте, деца!
7.30 Правилата на играта - преглед на
бизнеспечата
7.45 За вас. бизнесмени! - бизнесноеими
8.00 Трудова борса
8.10 Бизнес за всеки
8.30 Новини
8.40 „Произведено в България“ - музи
кално-сатирична поредица
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре
даване
10.30 Новини
10.33 Репортерско студио „Добър ден"
11.00 До обеда
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.10 Коментар на програма „Христо Бо
тев“
12.15 Една звезда пада от небето
12.30 - 14.00 „По жицата“ -фолчеериал
с водеща Юлия Цанкова
14.00 „Щурче-свирче“ - концерт за деца
та
14.16 - 17.00 Заедно ли сме... с Лили
Хинова
14.30 РРС - национален културен ефир
15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Джаз с Владо Гаджеа
^16ЛКЬ „Самодивско хоро“ - концерт бъл
гарска музика
16.45 Бяхме ли заедно...
17.00 Всезнайко: Природа
17.30 Репортерско студио
18.00 Образователен час: Радиоуниеерситет: Основи на счетоводството —
Метод на счетоводството
18.20 Курс по английски език на Би Би Си
за начинаещи - II сериал. 1О-и урок
18.35 В света на науката
19.00 Вечерен осведомителен бюлетин
на БНР
19.15 Вечерен коментар. Автор Божидара
Динева
19.30 Музикални градове - София
21.00 Радио „Гага" - „Брейкаут“. Водещ
Сергей Джоканов
23.00 „На сцената на времето* - надпява
ното на Сирин и Гамаюн

„Знание“
ДСкОЗ Народопсихология: цикъл „Симеон
А Радев" - „Строители на съвоемен//на България". Автор ст.н.^ттердптг
** Василев
10.20 Български език: цикъл „Значение и
смисъл в езика" - „Семантични от
ношения между значенията на ду
мите и лексико-семантични поле
та“ - беседа от ст.н.с. Иван Касабов
10.35 История на българската музика:
„Янко Мустакев и първите българ
ски хорово“ - беседа от А. Баларева
11.05 Стопански живот: цикъл „Туризмът
- начин на живот" - „Туристически
те пътувания и неговите създате
ли“ - беседа от доцент Светла Ра>^~^*каджийска
^1.20 Ъългарска
литература:
цикъл
• "Т) ..Творци и проблеми на българската
/ / литература“ - „дсетичнаю тсоочуI | ство на Пенчо Славейков“ - беседа
* от проф. Тончо Жечев

11.40 Радиоуниверситот; Основи на сче
товодството - „Счетоводно отразя
вано на производствените процеси
в стопанското предприятие - бесе
да от Валя Йорданова, I част
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоуниверситот - Въведение в об
щата теория на правото - .Правни
последици“ - беседа от Алексан
дър Велев

Българско национално радио
„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бюлетин
на БНР
0.15 „На сцената на времето“ - про
дължение
3.00 Нощно студио
3.30 Международен радиоефир
4.00 Добро утро с музиката на Шуман и
Менделсон: 1. Концерт за виолончело и оркестър в ла минор,
изпълнява Жаклин дьо Пре с Нюйорската филхармония, диригент
Даниел Баренбойм; 2. Симфония
№ 4 в ла мажор, изпълнява Бер
линската филхармония с дири
гент Херберт фон Караян
5.00 „Часът на петела“ - фолклорен
концерт
5.30 „Живот в провинцията“ - документално-публицистична поре
дица
6.00 Кратки новини от изминалото де
нонощие
6.02 „Добро утро, България“ - сборна
сутрешна програма
6.10 „Раз, два“ - минути за воините
6.15 Агробизнес университет: „Трудът
в пазарното замеделие“ - беседа
от доцент Светлинка Христова
>.4,' *„На този ден“ - документалнопублицистична поредица. „нИКо1па Фурнаджиев“ - 90 години от
рождението му
Сутрешен осведомителен бюле
тин на БНР
7.20 Ставайте, деца!
7.30 „Правилата на играта“ - преглед
на бизнеспечата
7.45 За вас, бизнесмени! - бизнесновини
8.00 Трудова борса
8.10 Бизнес за всеки
8.30 Новини
8.40 „Произведено в България“ - му
зикално-сатирична поредица
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре
даване
10.30 Новини
10.33 Репортерско студио „Добър ден“
11.00 До обеда
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР

12.10 Коментар на програма „Христо
Ботев“
12.15 Изпълнения на .ансамбъл „До
бруджа“ - град Добрич
12.30 Заедно ли сме... с Аглая Бицина
13.20 Музика от средна Западна Бълга
рия
13.45 РРС - национален културен ефир
-44.00 Детска библия
14^30)„Хармонии“ - с музиката на Едвард Григ, Фридерик Шопен и Йо
ханес Брамс
15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Църковнославянски песнопения
от Добри Христов, Николай Кед
ров и Александър Гречанинов
15.50 Празничен календар
16.00 Музикален телеграф
16.35 Бяхме ли заедно..-.
17.30 Репортерско студио
18.00 Образователен час: Радиоуни
верситет: Икономика- II част: Ев
ропейската валутна система
18.20 Курс по разговорен френски език
на Радио Франс Ентернасионал
„Кажете ми всичко“ - 16-и урок
18.30 България - национална самолич
ност и културна интеграция
19.00 Вечерен осведомителен бюлитен
на БНР
19.15 Вечерен коментар. Автор Божи
дара Динева
19.30 Метроном.
Водеща Аделина
Александрова
21.00 Радио „Гага“. Водеща Мая Коне<23Л0 Еврорадио - Серенада „Глория е
именео“ за солисти, струнни и ба/ >со континуо от Антонио Вивалди,
I /изпълняват Глория Бандители и
\ Гилмет Лоурънс с „Ансамбъл
|/ 415“ - Женева. Запис от 26-и
\ международен кантатноораториален фестивал във Вроцлав

„Знание“
10.03 Екология
10.20 Курс по английски език на Би Би
Си „Излитане“ - 68-и урок
10.35 Музикални градове: „Верчели“.
Автор проф. Константин Карапетров
( 11.05 Съдружие} на науките: цикъл
„Психофизика
“ -^ПсихоФизика„Психофиз
та_ пртпряц към мозъка“ - оег
седа от ст.н.с. Стефан Матеев
11.20 Курс по разговорен френски език
- 8-и урок
;:.'2 Икономическо
радиоучилище:
11.40
„Годишен счетоводен отчет и фи
нансови резултати от дейността
на фирмата“ - беседа от Славка
Панайотова
Повторение от 14.00 до 16.00 часа

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бюлетин на
БНР
0.15 „Музика в нощта" със Светлана Ди
митрова и Сергей Джоканов
3.00 Нощно студио
3.30 Международен радиоефир
4.00 Музикални шедьоври от неизвестни
имена: Молтър - Концерт № 2 за со
ло тромпет и континуо; Рихтер Адажио и фуга в сол минор; Видор Симфония за орган № 2 в ре минор
5.00 „Часът на петела" - фолклорен кон
церт
5.30 „Живот в провинцията" - докумен- •
тално-публицистична поредица
6.00 Кратки новини от изминалото дено
нощие
6.02 „Добро утро, България“ - сборна
сутрешна програма
6.10 „Раз, два" - минути за воините
6.45 „На този ден“ - документално-пуб
лицистична поредица. „България и
Европейската банка за възстановя
ване и развитие" - три години от
приемането ни за член на ЕБВР
7.00 Сутрешен осведомителен бюлетин
на БНР
7.20 Ставайте, деца!
7.30 „Правилата на играта" - преглед на
бизнеспечата
7.45 За вас, бизнесмени! - бизнесновини
8.00 Трудова борса
8.10 Бизнес за всеки
8.30 Новини
8.40 „Произведено в България" - музи
кално-сатирична поредица
ЛпК-ип ден
пай““ _ дискусионно
пипт/п1лпиип пре
ппа.
9.00 „Добър
даване
а ПП

10.30
10.33
11.00
12.00
12.10
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Новини
Репортерско студио „Добър ден"
До обеда
Осведомителен бюлетин на БНР
Коментар на програма „Христо Бо
тев“
12.15 Нови записи на Капанския ансамбъл
- Разград
12.30 Заедно ли сме... със Станислав Цо
нев; Театрален афиш; Филмови премиери\^
13.20' Самоново“ - българска народна
музика
13.45 РРС - национален културен ефир
14.00 „Музикален глобус“ - концерт за
децата
14.30 Непознато от познатите
15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Танци, облечени от Венера Наследникова
15.50 Бяхме ли .заедно... - Антология
16.10 Музика за продан, представена от
Людмила Прокопова
17.00 „Всезнайко“ - детско творчество
17.30 Репортерско студио
18.00 Образователен час: Радиоунивер
ситет: Основи на счетоводството.
Счетоводен баланс
18.20 Курс по английски език за начинае
щи на Би Би Си - II сериал, 11 -и урок
18.35 Дискусионен клуб: Наука и бизнес
19.00 Вечерен осведомителен бюлетин на
БНР
19.15 Вечерен коментар. Автор Божидара
Динева
19.30 Анатолий Кръстев представя
21.00 Радио „Гага“. - „Ти имаш шанс“. Во
деща Роза Дамянова
23.00 „Здравей, море“ - директно пре
даване от Радио Варна

„Знание“
10.03 Радиоуниверсисет: Икономика: ци
къл „Международни валутно-фи
нансови отношения" - „Форми на
международни плащания". Беседа
от ст.н.с. Кина Казанджиева
10.20 Курс по немски език „Делови кон
такти“ - 42-и урок
10.35 Дискусионен клуб „Знание"
11.05 Съвременни технологии: цикъл
„Фактори на продуктивността в рас
тениевъдството“ - „Зеленчукови
култури“ - беседа от проф. Йордан
ка Иванова, д-р на биолог, н.
11.20 Специалистът коментира: „Обезщетенията според новия кодекс на
труда" - разговор с експерт Стефка
Симеонова
11.40 Радиоуниверситет: Външноиконо
мическа дейност: „ВТС за управлен
ско консултиране и управленски
контракт“ - беседа от доцент Бис
тра Боева
Повторение от 14.00 до 15.40 часа
15.40 Радиоуниверситет: Маркетинг: ци
къл „Бизнескомуникация и марке
тинг“ - „Спонсориране - основни
правила“ - беседа от проф. Лилия
Каракашева

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бюлетин
на БНР
0.15 „Здравей, море“ - директно пре
даване от Радио Варна - продъл
жение
1.00 „Лилава серия" на редакция ХСЗ
1.30 „Джаз +" с Людмил Фотев
2.30 „Нощна серенада" с Кири Те Ка
нава - песни от Гершуин
3.00 Нощно студио
3.30 Международен радиоефир
4.00 Утринна соната: Франц Шуберт Соната за цигулка и пиано в сол
минор; Соната за пиано в ре ми
нор
5.00 „Часът на петела“ - фолклорен
концерт
5.30 „Живот в провинцията“ - фол
клорна програма с кратки мате
риали за селото и провинцията
6.00 „И ловец съм, и рибар съм, с 20 го
дишен стаж“ - предаване за лов
ците, риболовците, спортистите,
автомобилистите, донжуановците
7.00 Сутрешен осведомителен бюле
тин на БНР
8.00 „Събота в осем“ - време за родо
любив: „Пристрастно за българ
щината“ - документален разказ
за Коста Църнушанов във връзка
с 90-годишнината му
8.30 Детска програма
сГ9.00\,Семейна събота“ - сборна раз'•
влекателна програма за българ
ското семейство и празниците
11.00 - 16.00 „Вие сте луда, госпо
жо“ с Георг Краев
11.00 Преди да са кипнали тенджерите
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.15 „Вие сте луда, госпожо"
14.00 Полазник: „Ха-ха“ - български
метъл, траш, рок, пънк, фънк,
шънк
15.00 Запазено за г-жа...
16.00 Академия „Комика“ - „Оказион
ХСЗ'
«г—ХСЗ"
17.00; „Събота седемнайсет“ - седмич^2=^' ник за култура. Водеща Дора Рохова
19.00 Вечерен осведомителен бюлитен
на БНР
^19.30 Еврорадио: Етиен Меюл - „Жозеф" - драма с музика изпълня
ват камерен оркестър и хор на
Холандското радио, диригент Кенет Монтгомъри; Концерт на Бер
линската филхармония, диригент
Клаудио Абадо: Моцарт - „Сере
нада“, „Постхорн“ и „Марш“; Ма
лер - „Песен за мъртвите деца“.
Солистка Мариана Липовшек
23.00 „Антон Митов шоу“

„Знание1
9.03 Радиоуниверситет:
(повторение)

Икономика

9.23 Радиоуниверсисет:
Маркетинг
(повторение от вторник)
9.43 Радиоуниверситет:
Маркетинг
(повторение от петък)
10.03 Философия: цикъл „Класици на
модерната европейска филосо
фия“ - „Драмата на човека в ек
зистенциализма на Сартър“ - бе
седа от доцент Мая Иванова, II
част
1&20-Изкуство: цикъл „20-те години на
българското изобразително из
куство“ - ..Издания по проблеми
те на изкуството и художника на
20^1йходини“ - беседа от доцент
Ружа Маринска
10.35 Курс по разговорен френски език
- 9-и урок
10.50 Човек, среда, медицина: цикъл
„Щитовидната жлеза и нейните
заболявания" - „Тиреотоксикозата - типична и многолика“ - бе
седа от проф. Александър Попов
11.10 По ваш избор
11.25 Социология: цикъл „История на
социологията“ - „Функционална
та парадигма на Парсънз“ - бесе( ’"-~'ч.да от проф. Георги Фотев
4 11.40 .'Светът е сцена: цикъл „Великият
//Шекспир" - „Останалото е мълI/ чание". Автор Минчо Събев
('Повторение о.т 14.03 до 15.00
15.00 Радиоуниверситет: Въведение в
общата теория на правото (повто
рно от сряда)
15.20 Радиоуниверситет: Основи на
счетоводството (повторение от
сряда)
15.40 Социология: цикъл „История на
социологията “ (повторие от сут
ринта)

,3В
,радио)

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бюлетин
на БНР
0.15 „Антон Митоз шоу“ - продълже
ние
3.00 Най-новият албум на Джон Сиофилд „Тъжни ноти“
4.05 „Душата ми е зажадняло цвете“
камерни творби от Бетховен; 1.
Соната за пиано № 14 „Лунна“,
изпълнява Фридрих Гулда; 2.
Струнен квартет „Арфата“ в ми
бемол мажор, изпълнява квар
тет „Велер“
5.00 „Часът на петела“ - фолклорен
концерт
6.00 „Неделя сутрин на село“ - фол
клорна публицистична програма
за българското село
6.45 „На този ден“ - документалнопублицистична поредица
7.00 Сутрешен осведомителен бюле
тин
8.00 На църква в неделя
9.00 „Постфактум“-с Виза Недялко
ва
11.00 До обеда: „Честит рожден ден“ предаване за децата, родени
през месец май - пряко от град
Троян
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.15 - 16.00 Неделен следобед със
Светлана Димитрова
14.00 Детски музикален свят
16.00 Радиотеатър: „Американски раз
говори“ - пиеса от Момо Каг.ор з
превод на Мария-Йоанна Стоядинович
17.00 Из „Фондова борса „ХЗС“
19.00 Вечерен осведомителен бюли
тен на БНР
19.30 Нови записи от фонда на БНР:
Концерт за обой, струнен оркес
тър и басо континуо в до мажср
от Антонио Вивалди; Арпежионе
соната от Франц Шуберт - Глиндберг; Пет пиеси по стихове на
Рюкерт от Густав Малер; Летен
концерт за цигулка и оркестър от
Хоакин Родриго; Драматична
увертюра „Ромео и Жулиета“ от
Пьотр Илич Чайковски
21.00 Неделен салон: „Училище по тан
ци“. Водеща Румяна Кацарова
23.00 Фондова борса „ХСЗ“

„Знание“
9.00 Радиоуниверситет: Бизнесстатистика (повторение)
9.20 Радиоуниверситет: Външноико
номическа дейност (повторение
от вторник)
9.40 Радиоуниверситет: Външноико
номическа дейност (повторение
——ч от петък)
( 10.09' Курс на Би Би Си „Делови контак~

тиН ~ 7‘и УРОК

И0.15“Курс на Би Би Си „Делови контак' ти“ - 8-и урок
10.30 Курс по немски език „Делови кон
такти“ -41-и урок
10.45 Курс по немски език „Делови кон
такти“ - 42-и урок
10.58 Курс по разговорен френски език
- 8-и урок
11.05 Курс по разговорен френски език
- 9-и урок
11.25 Курс по разговорен испански
език-215-и урок
11.40 Курс по разговорен испански
език-216-и урок

13.10 Вторник - Нови модни къщи;
сряда - Международен ден на
предизвикателството - за
спорт и здраве; четвъртък Нашият червен светофар; пе
тък - Хроника на престъпле
нията в София през месеца; съ
бота - Софийска радиобирария
13.30 Новини- от столицата (всеки
ден без събота)
13.45 В услуга на гражданите (втор
ник, четвъртък); Актуален ма
териал (сряда и петък)
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Радиопрограми

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
НОЩЕН ПОЯС - 24.00 - 6.00 ч.
„Нощен Хоризонт" - 24.00 - 3.00 ч.
24.00 Химн; 0.02 Нощен осведомителен бюлетин на БНР; 0.12 Нощен
.Хоризонт“; 0.30 На спортни теми; 0.45 Събитията от деня през пог
леда на човек извън новините; 1.00,2.00,3.00, 4.00 и 5.00 Новини;
1.30 Българите по света; 2.30 Личности в сянка; 2.55 Закриване на
предаването
• Други рубрики □ „Нощен Хоризонт": .Нощен кулинар“, .Еро
тиката", .Религиите и българинът“; .Маршрути - идеи за уикенда“;
3.05 - 4.00 Музикална линия в .Нощен Хоризонт“ - понеделник,
вторник, сряда, петък-класическа музика-30 мин., забавна музика
- 30 мин.; Четвъртък - класическа музика - 60 мин.; 4.05 - 6.00 .По
първи петли“ - първи сутрешен блок, реализиран от РРС на ротацио
нен принцип;
СУТРЕШЕН ПОЯС - 6.00 - 12.00 Ч.
„Преди всички" - 6.00 - 9.00 ч.
6.00 - 8.00 Новини; 6.05 Откриване на предаването. Времето. Пъти
щата; 6.15 Флеш новини, (до 1 мин.) 6.30 Флеш новини. Преглед на
печата; 6.45 Флеш новини; 6.50 Минути за децата; 6.55 Времето (в
петък - седмична прогноза); 7,00 Сутрешен осведомителен бюлетин
на БНР. Спорт. Време; 7.20 Календар на паметта; 7.30 Флеш новини.
За к’кво говори светът тази нощ?; 7.55 Времето. Пътищата; 8.03 Ми
нути за спорт; 8.50 .Хоризонт“ днес (рекламен анонс на програмата);
8.55 Времето. Пътищата. Закриване на предаването
• Други акценти „Преди всички: Още нещо интересно от вес
тниците; Още за събитие в страната от късната вечер; Предварител
но за очакваното събитие на деня; Нашите кореспонденти обещават;
Име от вестникарските колони; Културен справочник на страната за
деня; Обобщение на телефонните обаждания. Репортерска провер
ка по проблем, поставен по телефона; Реклами;
КОНКУРЕНТИ - 9.00 - 12.00 Ч.
9.00,11.00 Новини; 9.05 Откриване на предаването; 9.15 Търсенепредлагане (пазарен ориентир); 9.45 В едър план - конкурентни
гледни точки по една от темите на деня; 10.00 Новини. Преглед на
чуждестранния печат; 10.05 Музикални конкуренти - минути на му
зикалния редактор; 10.15 Бизнесконкуренти; 10.30 Рекламен фокус;
10.57 Закриване на предаването; 11.03 Музикална линия в сутреш
ния пояс; Понеделник „Фолк магазин“ с Цв. Христова; Вторник
„Фонотоп“ с Ж. Николова; Сряда .Хит минус едно“ с Хр. Белчева и
К. Ампов; Четвъртък „Мегамикс“ с. Р. Андонов; Петък Джаз-рок с Н.
Захариев;
ОБЕДЕН ПОЯС - 12.00 -18.00 Ч.
„12 плюс три" -12.00 -15.00 ч.
12.00 Обеден осведомителен бюлетин на БНР; 12.15 Откриване на
предаването. Анонс на темите; 12.30 Актуална икономика; 12.45
Гост на предаването; 13.00,14.00 Новини; 13.05 Изпълнител на сед
мицата; 13.40 Криминална хроника; 14.30 Реклама. Сервизна инфор
мация; 14.55 Закриване на предаването
• Други акценти в „12 плюс три“: Бизнесскандал на деня; Зако
нът на Паркинсън - чиновнически недомислия; Екохоризонт; Чужди
те инвестиции - фондове и фондации; Сервизна информация; Съде
бен репортаж, репортаж от местопрестъплението; Далаверите на
столетието - старите вестници за големи престъпления на века у нас

и в чужбина; Езикови болежки; Неизвестни светци от църковния ка
лендар с изпълнения на камерен хор на живо;
„Три от шест" 15.00 - 18.00 ч.
15.00,16.00,17.00 Новини; 15.03 Ниво на рока Дунав; 15.10 Открива
не на предаването. Анонс на темите; 15.30 Културното събитие на
деня. Сервизна информация. Ако не слушате радио и не гледате те
левизия довечера - какво друго ще правите?; 16.30 Европа - съби
тията на континента; 16.40 Репортерски отзвук от събитие до този
час; 17.40 Между Ню Йорк и Токио - борсови новини, валутни курсо
ве, коментар; 17.55 Валутните котировки на БНБ. Закриване на пре
даването; Други акценти: Митническа информация, сервиз за село
то-препарати, торове, инвентар, услуги; Частен бизнес-акцент въ
рху производителя; Вестниците, които не четем - застоялата преса;
Как да бъдете популярни -хумористични съвети към политици и дру
ги личности за възможностите, които им предлага радиошоуто;
Здравни съвети, сервиз за домакинята и пенсионера; На пазар в
страната - цени, най-търсени стоки; Радиоигри;
„ТРИ ОТ ШЕСТ" В ПЕТЪК:
15.00 -18.00 „Разговор с вас“;
ВЕЧЕРЕН ПОЯС - 18.00 - 24.00 ч.
„НЕЩО ПОВЕЧЕ" - 18.00 - 21.00 ч.
18.00,20.00 Новини; 18.05 Откриване на предаването. Анонс на те
мите; 18.15 Реплика на деня - най-важното вътрешно или междуна
родно събитие; 18.30 Флеш новини. Международен коментар; 18.45
Опровержението (гафът на деня); 19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР;; 19.30 Флеш новини (до 1 мин.); 19.45 Какво казаха
другите? - кратък обзор на други информационни източници; 20.03
На спортни теми; 20.15 Не забравяйте културата; 20.55 Закриване на
предаването
о Други акценти в .Нещо повече“; Интерпретация на актуални те
ми; Кой какво спечели (загуби)? - бизнесинформация; Кой какво от
срочи? (Какво не стана днес?);
МУЗИКАЛНАТА ЛИНИЯ ВЪВ ВЕЧЕРНИЯ ПОЯС
Понеделник 21.00-24.00 .Тик-так“ сХ. Чавдарова; Вторник 21.00
- 23.00 „Алегро виваче“ с О. Камбурова; 23.00 - 24.00 Джазстудио с
Й. Рупчев и Вл. Радулов; Сряда 21.00 - 23.00 „Супер“ с Н. Кетибова;
23.00 - 24.00 Любовно радио с О. Иванова; Четвъртък 21.00 - 22.00
„Елит" с Д. Стамболийска; 22.00 - 24.00 „Музикална стълбица“ с Й.
Георгиев; Петък 21.00 - 23.00 „Пулсиращи ноти“ с Т. Спространов;
23.00 - 24.00 Джаз около полунощ с И. Рупчев
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
СЪБОТА
НОЩЕН ПОЯС - 24.00 - 6.00 ч.
24.00 Химн; 0.02 Нощен осведомителен бюлетин на БНР; 0.12 „Но
щен Хоризонт“ - по делнична схема; 1.00,2.00,3.00,4.00,5.00 Нови
ни; 3.05 - 4.00 Класическа музика; 4.03 „По първи петли“ - Добро
утро, стопани! (началният час ще бъде съобразен със зимното и лят
ното часово време. Лято от 4.03 Зима от 4.30)
СУТРЕШЕН ПОЯС - 6.00-12.00
„ПРЕДИ ВСИЧКИ“ - 6.00-9.00
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6.00,11.00 Новини; 6.05 .Преди всички'* - по делнична схема до 7.30;
7.30 .На път преди всички’; 8 30 Спорт: .Конкуренти в ефира' 9.00-11.00; - Поздравителен концерт и рекламна радиоигра със слу
шателско участие по телефона. Информационните емисии - по схе
ма; 11.03 .Каста дива' с О. Камбуроеа (художествени музикални
жанрове)
ОБЕДЕН ПОЯС-12.00-18.00
12.00 Обеден осведомителет бюлетин на БНР; 12.15 Съботно радиошоу на Асен Сираков - до 15.00 ч. Сервизна информация, инфла
ция за свободното време, радисигри, .непрофесионалисти'- поли
тици, парламентаристи, общественици се изявяват с основната си
професия, слушателски семейни репортажи на касети, получавани
през седмицата; 15.00,16.00,17.00 Новини; 15.65-16.00 Семейна ли
ния (проблеми на семейството и децата, радисигри, сервизна инфор
мация). Не се излъчва, когато .Спорт и музика“ се измества според
футболния шампионат; 16.05-18.00 .Спорт и музика' (варира спо
ред шампионата)
ВЕЧЕРЕН ПОЯС -18.60-24.00
18.00,20.00,21.00,22.00,23.00 Новини; 18.05 .Забранено за полити
ци“ - до 21 - Съдържа предимно международни теми. Изключва
участието на политици, позоваването на политици или познати поли
тически тези. Предполага акценти като: „С право на греюьезане',
.Скарани приятели', .Около нас' и други. Основният замисъл е да
бъде провокирана нов вид интрига преди .Панорама" го телеаизията. Информационните емисии-по схема: 19.00-Осведомителен бю
летин на БНР; 21.05 - .Събота вечер“ сТ. Капсъзсза-до23.00; 23.05
- «Събота ’93" с Г. Лазарова до 24.00
НЕДЕЛЯ
НОЩЕН ПОЯС - 24.00-6.00
24.00 Химн; 0.02 Нощен осведомителен бюлетин на БНР; 0.12 .Но
щен Хоризонт“ - по делнична схема. Информационните емисии - гс
схема; 3.00, 4.00 Новини; 3.03 Електронна музика; 4.03 .Гс първи
петли“ с Д. Янкулова. Новините - по схема.
СУТРЕШЕН ПОЯС
„ПРЕДИ ВСИЧКИ" - 6.00-9.00
6.00, 7.00 Новини; 6.00-7.30 .Преди всички' - облекчена деп^чна
схема с превес на съобразена с почивния ден сервизна и-ферма-ия'
6.30 Преглед на неделния печат; 7.30-9.00 .Преди всички' - "==
постоянни преплинащи се тематични линии: здраве, здразосгсеем
начин на живот и отдих; 8.30 Спорт; 9.00 Сутрешен ссведсмитегебюлетин на БНР; 9.30 .Неделя 150' - седмично обзорно г:
ски предаване;
ОБЕДЕН ПОЯС -12.00-18.00
12.00 Обеден осведомителен бюлетин на БНР; 12.15 Фслх ссу с Цз.
Христова; 14.00,16.00 Новини; 14.05 -Музикална борса“- -ра -==^--а
за българската поп и рок музикаIкласация); 16.03 .Хоризонт за зае*
-до 19.00;
ВЕЧЕРЕН ПОЯС -18.00-24.00
18.00,20.00, 22.00, 23.00 Новини: 19.00 Вечерен осзедсмитагем бю
летин на БНР; 19.15-20.00 .Дене уикенд" с Й. Георгиез 'д/сю_с_. ■
20.03-22.00 - Музикално предаване .Бис* с Б. Андреева и Р. Касадимчева (включва инструментални жанрове на худгжест==^-а-з му
зика и ще отразява силните прояви на българските инструме-*та.">сти, както и новопостъпили СД във фонотеката на БНР1:22.05-24.00
.Пресечна точка“ с О. Иванова

диостанции
ег ** о

УКвЮЗ.бмНг
ПОНЕДЕ1
(ЕЛНИК:
...00 .ДОБРО УТРО С .ЕКСПРЕС": Новини на кръгъл час. музика,
6.00-12.1
данни за времето, атм. налягане, здравни съвети, любопитна
информация (репортажи) от столицата и света, спортни вести
(в 7.30), кино, театър, концерти, изложби, магазини, валутна
информация, реклама
12.00 ОБЕДЕН ЕКСПРЕС-БЮЛЕТИН (всеки ден)
12.00-17.00 .ТЕМИ ОТ ДЕНЯ": Новини в 14.00,15.00 и 17.00 ч., музика, ин
формация от столицата и света, разговор по избрани теми със
слушателско участие, реклама
17.00-19.00 .ГАБРИЕЛА-ЕКСПРЕС ШОУ" - котешки истории с Михаил
Йончев
19.00 ВЕЧЕРЕН ЕКСПРЕС-БЮЛЕТИН (всеки ден)
19.00-21.00 .З-ЕКСПРЕС" - музикално шоу с радиоигра. Водещ Васил Но
ваков
21.00 НОВИНИ (•(без събота
'
и неделя)
■ЕНЕТО“ - алтернативна музика с
21.00-24.00 .ДО) ГРАНИЦАТА НА ВИРЕЕ
Ясен
ж Петров
ВТОРНИК:
6.00-12.00 .ДОБРО УТРО С .ЕКСПРЕС"
12.00-17.00 .ТЕМИ ОТ ДЕНЯ"
16.00-20.00 .САМО ЗА ЖЕНИ" - .интимно" радиошоу нна Иво Момчев
ю Янев
21.00-24.00 .КОНТАКТ“ с Ана Мария Тонкова и Ивайлс
СРЯДА:
6.00-12.00 .ДОБРО УТРО С „ЕКСПРЕС“
12.00-17.00 .ТЕМИ ОТ ДЕНЯ"
18.00-19.00 .КЛАС НА ЧАСТНИЯ" -60 минути на директора Радослав Ян
кулов
19.00-21.00 .8-ЕКСПРЕС“ - музикално шоу с радиоигра. Водещ Васил Но
ваков
21.00-24.00 .БЛУС-ЕКСПРЕС" с Ивайло Кицов
ЧЕТВЪРТЪК:
6.00-12.00 .ДОБРО УТРО С .ЕКСПРЕС“
12.00-17.00 .ТЕМИ ОТ ДЕНЯ“
17.00-20.00 .ТЪРСЕТЕ .СЪНЧО" - радиошоу с големи ьнагради. Най-софийското предаване в света! Водещ Атанвс: Караиванов
21.00-22.00 .ДЖАЗ-ЕКСПРЕС“ с Александър Бакалов
22.00-24.00 .ПАУЪР КИК“ - хеви метъл музика с Митко .Фънки“
ПЕТЪК:
6.00-12.00 .ДОБРО УТРО С .ЕКСПРЕС“
Ж.00-17.00 „ТЕМИ ОТ ДЕНЯ“
15.00-17.00 „ПРЕДАВАНЕ ЗА ШОФЬОРИТЕ“ - 120 минути за колите и пъ
тищата
18.00-20.00 „МУЗИКАЛЕН МАГАЗИН .МОРИС“ - нови хитове и албуми,
представени от МС Камен
21.00-24.00 .КИНОХИТ“ с Боби и Заки
СЪБОТА:
7.00-12.00 .ДОБРО УТРО С .ЕКСПРЕС"
,Е1
12.00-15.00 .ПОЗДРАВИ В ЕФИРА"
ЕФИГ
- музика по избор на слушателите
СЪБОТЛ с Борислав Нинов и Атанас Караиванов
16.00-19.00 .СПОРТНА СЪБОТА"
19.00-20.00 .МАРЛБОРО МЮЗИК"
МЮЗИ - легендите на рока с Васил Новаков
20.00-22.00 .ДИСКОТЕКА .ЕКСПРЕС"
.ЕКС
- Диджей Ради и компания
НЕДЕЛЯ:
7.00-12.00 .ДОБРО УТРО С ЕКСПРЕС“
12.00-15.00 .ПОЗДРАВИ В ЕФИРА" - музика по избор на слушателите
15.00-19.00 .ЧЕТИРИТЕ КРЪГА НА АДА" - радиошоу с награди, на Радос
лав Янкулов и Владимир Игнатовски
19.00-21.00 ,5-ЕКСПРЕС" - музикално шоу с радиоигра. Водещ Васил Но
ваков
21.00-22.00 „ДЖАЗ-ЕКСПРЕС" с Дидо Бояджиов
22.00-23.00 .МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ" с Кирил Владимиров

първото частно радио в София
94,9 МНг УКВ
Новини в без пет
На кръгъл час - времето
6.30 Емисия на Би Би Си на български език - „Лондон старт"
7.00 Добро утро, София!
- Откриване на програмата
- Прогноза за времето днес

- Курс на БНБ

- Анонсиране на програмата за деня
7.30 Заглавията от печата
8.30 Бизнес „ЕМ +“ - информация за курсовете на БНБ и валутните бюра, со
фийска стокова борса. Актуална международна бизнесинформация. Кур
совете на световните борси
9.00 Радиобазар
9.30 Хороскоп за деня
10.30 „Стомахът, моят приятел'- кут
тинарна рубрика
13.00 - 14.00 „Гласът на заека" - рубрика, в която се представят авторски
компактдискове и се излъчва
ва без прекъсване от водещия
14.05 „Мързелив следобед'
16.30 „Добър вечер, София!“ - културни събития и идеи за вечерта
19.00 - 19.30 Емисия на Би Би Си на български език „Светът в действие'
В празнични дни: Осведомителен бюлетин
19.30 Музикални тематични блокове
__ „Необичаен преглед на необичайни вестници' - водещ Христо Едрин
19.55
20.00 - 24.00 .А ла карт" - музика по избор на слушателите
24.00 - 7.00 Нощен „РМ+“

Авторски предавания
Понеделник-19.15 - 20.00 .Долче вита' -предаваноза френска, италианскаи
испанска музика
21.00 - 21.30 „Радиобалет' - половин час за балета и най-доброто в света на
музиката - водещ Даниела Христова
Вторник -15.05 -15.45 „От нула до три* - предаване за майки с малки деца
19.15-20.00 „Радиоактивно (героите на рокондрола)' - водещ Петър Гюзолсв
20.15 - 22.00 „За к’во ли не' - водещ Огнян Атанасов
22.00 - 24.00 .В очакване на полунощ' - водещ Георги Минчев
Сряда - 20.00 - 24.00 „Скрита муцуни“ - водещ Георта Донкоо
Четвъртък -15.30 „Тотомания“ - тотолрогнози
21.00 - 22.00 „Новите китове' - загадки, хипотези
Петък -14.00 -19.00 Петъчно парти - водещ Константин Тилев
15.05 -15.55 „За кучета и котки' - с Любомир Розенщайн
• 17.00 - 17.30 Тийнейджър хит миг
17.30 -10.30 Сигурността на вашия дом и офис - водещ Огнян Атанасов
22.00 - 24.00 „Клуб на самотните сърца' - водещ Бойчо Автов
Събота -15.05 „Какво ново на площад „Славейков"?' - нови книта - водещ
Христо Едрин
17.00 - 10.45 „Топ поп шоу' - водещ Иван Ватахов
Неделя - 20.00 - 24.00 .Джазландия' - водещ Владимир Дайнов

Основни водещи
Константин Тилев, Кирил Калов, Петър Пунчов, Гсорги Кушвалнсв, Ива До
йчинова, Владимир Дайнов, Олег Пори

От понеделник до петък
6.00 Щура утрин със Силвия Лулчева, Илиан Ди
митров, Мариан Маринов, Любослава Русе
ва, Станислав Стрински и Петър Петров
9.00 Бизнесинформация-съвместно с в.,Пари*
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 Телефон на доверието с д-р Бъчваров (по
неделник и петък)
Тъй рече Заратустра (сряда)
24.00 Нощни мистерии
3.00 Разговора водите вие
Събота
6.00 Щура утрин със Силвия Лулчева, Илиан Ди
митров и Мариан Маринов
8.30 Детско матине със Слава Рачева и Огнян
Бояджиев
10.00 Уикенд Радио 99
16.00 Спортна събота с Боян Бонев
20.00 Рокмагазин на Христо Петров
24.00 Дискотеката на Адриан Георгиев
3.00 Разговора водите вие
Неделя
6.00 Уикенд Радио 99
13.00 Златните хитове на Адриан Георгиев
14.30 Уикенд Радио 99
16.00 Раздумки в неделя със Силвия Лулчева и
Мариан Маринов
20.00 Тъмната страна на Луната с Ангел Андонов
22.00 Джаз и още нещо с Георги Борисов
23.00 Телефон на доверието
24.00 Нощни мистерии
3.00 Разговора водите вие

I

Отскучник

24 - 30 май 1993 г.

От 24 май

до 30 май

Овен
(21.111-20.17):
Чувство, че сте заре
дени с енергия ще е
предпоставка да бъ
дете по-самоуверени и предприе
мчиви. Не е изключено някъде да се
самоизтъквате. Една нова интимна
връзка би ви накарала да изпитате
позабравени трепети. В службата
търсите стабилност и е време, кога
то ще обръщате повече внимание на
кариерата.

контактите ви. Определено ще тър
сите поддръжката на близките си.

Рак

(22.71-22.711):

Възможно е да се поо1 / тпуснете и решите, че
е време за малко по
чивка. Едно неочаквано пътуване
би ви се отразило добре. По-активна
творческа дейност ще ви помогне в
значителна степен да снемете не
рвното напрежение. Трудно ще се
въздържате при некоректно пове
дение от страна на другите.

Телец (21.17-20.7):
Нагласа, която ще ви
кара преди всичко да
сте наясно със себе
си, да намерите солидна мотивиров
ка за бъдещи действия. Стремите се
да планирате така нещата, че те да
са сравнително независими от слу
чайни промени. Не разчитате на об
щността и е възможно да се дразни
те от обществена заангажираност.

Лъв (23.711-23.7111): в
седмицата влизате с
намерението да за
почнете уреждането
на съществени имуществени въпро
си, което да ви подсигури известна
независимост. Шансовете са на ва
ша страна, но не трябва да се главо
замайвате. Нетърпеливи сте да ви
дите резултата от вашата работа.
Не е изключено да се замесите в
конфликти.

Близнаци
(21.721 .VI): Склонни сте
да проявите по-висо
ка активност в дело
вата сфера, желаейки да постигне
те видима изява. Обмисляйте до
бре нещата, защото и малък неу
спех може да ви обезвери. В семей
ството присъствието ви е стабили
зиращо благодарение на вашето
умение да успокоявате обстановка
та.

Дева (24.7Ш-23.1Х):
Настроени сте по-пе
симистично и трудно
можете да подредите
мислите си, що се отнася до мате
риалната страна на всекидневието.
Способни сте да генерирате нови
идеи, но тяхната реализация оста
вяте на други. Не бъдете немарливи
към себе си.

Везни (24.1Х-23.Х):
< По-уверени, вие в зна
чителна степен може
да разчитате на собст
вените си сили. Все още сте пред
разположени към самовнушение и
зависимост от чуждо мнение, което
понякога ще ви разколебава. Не се
очертава да имате проблеми с реа
лната оценка на нещата и рядко ще
грешите в избора на ответната реа
кция.

Скорпион

(24.Х-

Л-. /

Козирог
(22.ХП20.1): Не сте наясно
дали усилията, които
влагате, дават жела
ния резултат и това донякъде може
да ви направи пасивни. Настроени
сте да обръщате по-голямо внима
ние на себе си и с удоволствие бихте
приели някакво ласкателство. Съ
средоточете се върху добре познати
неща, нямате нагласа за импровиза
ции.

Водолей (21.1-19.11):

23.XI): През седмица
та се откриват астрологически възможнос
ти за реализация, разчитайки както
на добрата си интуиция, така и на
своя опит и концентрация. Следвай
те стриктно предварително подгот
вен план. Сега е необходимо да не
прибягвате до прибързани действия,
макар и да ви притискат условията.

Астрологични предпо
ставки за сравнител
но активна седмица с
желание да решите доста пробле
ми, което може да доведе до неже
лано разпиляване. Предпочитание
може би ще дадете на деловата
сфера, където стремежът ви е да се
покажете като стабилен партньор.

Стрелец
(23.Х121 .XII): Влияние, кое
то може да доведе до
доста поляризирано
поведение и понякога постъпките
ви биха изглеждали немотивирани.
Вътрешна напрегнатост и несигур
ност ще ви кара да бъдете по-подозрителни и това вероятно ще се
изрази в известно ограничаване на

Риби (20.11-20.111): Вероятно вниманието ви
ще е насочено към ду
ховната област. Това
ще даде възможност да се отдадете
на творчество и да търсите контак
ти на тази плоскост. Склонни сте да
проявите нетърпимост към опонен
тите си, когато те изказват нелепи
мнения.
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ВОДОРАВНО: 1. В древния Египет статуя на духа-пазител, с лъвско
тяло и глава на човек. 7. Опера от Маестро Г. Атанасов. 8. Разказ от А. П.
Чехов. 9. Роман от Д. Фучеджиев. 10. Белгийски историк и икономист
(1822-1892). 14. Държава в Северна Америка. 17. Дума с еднакъв звуков
състав с друга, но различна по значение. 18. Отрицателни електрически
полюси. 19. Най-простият първичен ароматен амин.
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Кръстословица
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ОТВЕСНО: 1. Холандски живописец, архитект, хуманист (1495-1562)
- „Мария Магдалина“. 2. Френски композитор (1845-1924). 3. Руски ад
мирал, военноморски историк и писател (1894-1967). 4. Италиански химик-органик (1903-1979). 5. Гърмяща змия. 6. Героиня на А. П. Чехов от
пиесата „Иванов“. 11. Казашки предводител. 12. Етилов алкохол. 13.
Рядка тъкан за бродиране. 14. Тропическо растение, от което се извли
ча кокаин. 15. Условни знаци за графическо означаване на музикални
тонове. 16. Бразилски футболист, национал от миналото, двукратен
световен шампион.

Минчо КИРИЛОВ
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РАБОТНА РЕДКОЛЕГИЯ
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ТинаТърнър ще получи
3 млн. долара за ролята
си в трилъра на Арнолд
Шварценегер „Героят от
последното сражение“.
Английската
актриса
Жоан Плорайт също ще
участва във филма, но е
дала твърдо обещание да
не разкрива подробнос
тите за своята героиня.
Барбра Стрейзънд ра
боти върху сценарий на
филм, посветен на СПИН.
В него има само една жен
ска роля — на лекарка, с
която Стрейзънд би мог
ла да се справи така до
бре, както и с режисура
та. Заглавието на филма
е „ТНЕ ИОНМАС НЕАЯТ“.
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Ник Нолт, носител на
наградата „Оскар“ за та
лантлива актьорска игра,
се подготвя за новия си
филм „Нищо няма да пра
вя“. Той взема уроци по
пеене при учителя на Ма
дона Сет Ригс, за да е си
гурен, че ще може да до
стигне изпълнението на
най-високите тонове, зву
чали досега в мюзикълите на Холивуд.

V/ \

Една звезда за
Ален Делон бе първият, който поздрави Джина Лолобриджида, на която в салоните на Елисейския дворец френският
президент Франсоа Митеран връчи отличието „Кавалер на
почетния легион“ с думите: „Поздравявам една актриса от
класа, която обича своята професия.“ След церемонията в
чест на звездата бе дадена официална вечеря в парижкия
хотел „Монсо“.

Експлозията в Светов
ния търговски център в
Ню Йорк през февруари и
акцията на ФБР срещу
сектата на Дейвид Кореш
през април - две от найголемите събития през
годината в САЩ, ще бъ
дат пренесени на телеви
зионния екран от Ей Би
Си. По всяка вероятност
снимките ще започнат
още този месец.

Костенурките нинджа
ще бъдат отново главни
герои в трети приключен
ски филм „Костенурките
пътуват назад...
във
времето“, където те ще
се озоват във феодална
Япония. Досега по целия
свят са произведени иг
рачки, сувенири, други
стоки и реклами с образа
на костенурките на стой
ност над 2 билиона дола
ра.

Боб Хоскинс режисира
отново „Тайният агент" филм за оператор, който
като таен агент успява да
проникне в състава на
международна група ана
рхисти. Краят им, както
се очаква, е трагичен.
Главната роля е повере
на на Жерар Депардийо.
Арнолд
Шварценегер
се ползва с голям успех
сред децата, въпреки че
повечето от филмите, в
които участва, са с много
насилие и само за възрас
тни. Арни е провъзгласен
за любим актьор в про
веждащата се вече трета
година класация „Награ
да по избор на децата“ по
един от английските ка
белни канали.
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Рожден ден

24-30 май 1993 г.

Първото цветно студио на БНТ стана на 20
<
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Туй,
'й, казват, е гордост...
Да пълниш ефира,
денем и нощем да нямаш мира!
II само това ли! Майчице мига!

■мн рез 1973 година в наI чалото на май екип
И от шесто студио осъи ■ ществява първото
цветно излъчване у нас. Та
зи година, отново през май,
екипът на същото това сту
дио заедно с първите тонрежисьори, тонтехници, инже
нери и говорители, много
млади техни колеги, шефо
ве и приятели отпразнуваха
своя юбилей. Все хора, вло
жили много труд, енергия и
умение, за да я има телеви
зията - Славка Пенева, Ни
колай Антонов, Лидия Гео
ргиева, Георги Ламбрев, Ни
кола Филипов, Александър
Алексиев, който от 1959 го
дина до днес работи тук. Ин
женер Иван Ибришимов ве
че е напуснал шесто студио,
но специално за него е напи
сал поема. „И даже е доста,
доста чудно (след 20 години
на такъв хал) да имаме сили
за коктейл и бал!“ - гласи
едно стихче от нея.
За хал на празник не се го
вори. Още повече при нали
чието на много красиви тоа
лети и прически, широки ус
мивки, развълнувани реплики, прожектори и камери,
шведска маса с всевъзмож
ни деликатеси и питиета със
и без алкохол. Но по стар
български обичай на праз
ник може да се говори за ра
бота. Затова искам да’ раз
бера от Николай Антонов,
един от техническите шефо
ве тогава, как е станало „чу
дото". „Първи опит за цвет
но излъчване направихме
през 72-а. Тогава за първи
път работихме и с подвижна
телевизионна
станция.
Следващата година купихме
техниката за шесто студио и
през май първи от балкан
ските страни въведохме
цветна телевизия. В Запад
на Европа тя съществува от
септември 67-а, така че
всъщност ние не изостанах
ме толкова много.“
Никола Филипов е рабо
тил в телевизията 32 години
и, както той казва, сърцето
му е останало в нея. „Щас
тлив съм от това. Работата
тук е колкото интересна,
толкова и напрегната. Има и
смешни и тъжни моменти.
Едното върви с другото.
Имало е случаи след емисия
да излизам толкова уморен,
че механично тръгвам пеш
към къщи, а колата ми е
пред телевизията. Работата
тук е такава."
А как се работи в шесто
студио - питам Диляна Грозданова. „Благодарение на
общите усилия на колегите
се справяме. Обикновено
гостите, които са за първи
път в студиото, намират пан
томимата, която се разигра
ва в него, за много интерес
на. Защото животът в сту
диото тече непрекъснато с
мимики и знаци, микрофо
нът трябва да се оправи, ка-
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ГОДИНИ

Това са хората от
шесто студио па БНТ и
техните колеги и прия
тели. Заедно и в делник,
и в празник. Работят,
но и празнуват. Така е,
когато студиото е с
традиции!

белите трябва да се издър
пат. Така че колегите рабо
тят в много тежки условия и
трябва да им се отдаде за
служеното."
Димитър Цонев не се е
чувствал много комфортно,
когато преди две години е
влязъл в шесто студио за
първи път като водещ, защото е бил много напрегнат,
„Всичко друго беше о’кей.
Трябва да ви кажа, че от хо
рата, които стоят зад стък
лото, зависи изключително
много - 90% от това, което
излиза на екран. Те безре
зервно работят. Без тях ние
просто сме загубени."
А тези хора са само 17 видеоинженери и видеотехници и осигуряват ежедневно
работен цикъл от 6.30 сут
ринта до 1.30 часа след по
лунощ. Само трима от тях са
от по-силния пол, останали
те - от нежния. Ако попитате
Юлия Киндалова, ръководи
тел на студиото, каква е
причината за това „женско
нашествие“, отговорът едва
ли ще ви изненада: жените
са по-издръжливи. Същото
може да се каже и за техни
ката. „След първото ком
плектно оборудване със сту
дийна техника и телекино
през 1973 г. през 1982-а бе
направена частична подмя
на на някои апаратури. Сега
ръководството на БНТ е
обещало цялостно преоборудване на студиото и всич
ки ние, се надяваме да аботим с нова, модерна техника
още тази година.“
Животът започва едва
след 20-ия рожден ден, се
пееше в един стар шлагер.
Сигурно става въпрос за хо
рата. Както знаем, техника
та значително.се различава
от тях. Всъщност това би би
ло валидно и за шесто сту
дио, ако ръководството на
телевизията изпълни обе
щанието си.
Екатерина ПАВЛОВА
Тв пресфото
на I и XVI стр.: Любомир
МИЛОВАНОВ
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