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Понеделник - четвъртък
6.00- 9.00 .Доброутро"
990-11.(6 .Сега'

12.00 -1215 Обеда осведмяел» бием на БНР
1215-1230 Забава иуига
1230-13.00 Музика
13.00- 15.00 Обеден вариант
15.00-19.00 Лея следда‘
19.00 -19.30 Вечерен таедаигела бюлетин на БНР
19.30 - 6.00 Прогргке на БНР

Петък
600 - 9.00 Добро утро?
9ХЮ-11Л0.Сега'

1200-1215 Обеда осавдмпелен билет та БНР
1215-1230 Забава арка
1230-15.00 М/зитагаоасу
1500-Шй Предаване заклето
17.00-19.00 .Песента х/ е празнен..’
19.00 -19 30 Ваерен ождаипв» белели та БНР
19.30- 600 Прярактга БНР

Събота
6.00 -11.00 Дбро утро'с Ажа Хздиеа 

(9.00 - Сутрам тгае/уттигетвт бюлетин та БНР)

11.И -1200 .Музикален нагази' с Полина Куюадива 
1200-1215 Обеден осведомителен бюлетин на БНР 
1215-1230Забава музика 
1230 -13.00 Народна иузика
13.00-14.00 Астросилует
14.00 -16.00 .Много верояпю* - предаване на Цветана Черло- 
коаа
16.00 -19.00 .Титакик" - предазане на Валери Начев
19.00 -19.30 Ветеран осеедоиттелея бюлетин на БНР
1930- 6.00 Програма на БНР

Неделя
6.00 -10.00 Добро утро!' с Веселин Пеева

(9.00 - Сутрешен каедоиителен бюлетин на БНР)
10.00-1200 Джаз партис Веселина Пеева, Стефан Велев и Ве
селия Койчев
1200-1215 Обеден кеедшителев бюлетин на БНР
1215-1230 Забавна музика
1230-13.00 Художествена музика
13.00-15.00 Шоу на Марнета Алегадааа
15.00 -18.00 Дйюитно петите' с Валя Колева и Тома 
Слрктраттов
1800 -19.00 .Златни твдмт' с Христо Пенев
19.00-1930 Веучерен осведотителен бюлетин на БНР 
1930- 6.00 Програма на БНР

и ® шр
транстоото на ефира. Те произвеждаха програма и полу
чаваха пари за това, а не за да ги слушат. Промяната е в 
самостоятелността - програмна, пък и финансова. А и кон
куренцията им диша във врата.

Сега Радио Пловдив излъчва 13-часова програма (с 
бюджет за 7 часа). Остарелият модел на монотемни пре
давания е вече минало, изградена е нова информационно- 
музикална радиостанция. Ако някога държавната поръчка 
е била за Пловдив, Пазарджик и Смолян, днес ги чуват от 
Ихтиман до Стара Загора.
- Заварих радио с три емисии новини дневно. Вече има

ме новинарски екипи, разработваме собствена репортер
ска мрежа, която да покрива целия регион. Не защото не 
вярваме на колегите от .Хоризонт“, а защото по-бърза е 
реакцията ни да дадем топлата, истинската новина по вся
ко време. Понякога хората от Ихтиман например имат по
вече полза от нас.

Около 60 души работят и тук няма млади и стари, просто 
защото всички са под летвата „зряла“ възраст. А десети
ната нови гласа, които се чуват, са на хора под 25 години.

Млади, но всички работещи на принципа получаваш па
ри це за~да прбизвеждаш програма, а за да те слушат.

- ?1бволен ли си от 10-те месеца директорство?
- Естествено, има още за дооправяне по програмите. 

Това обаче, че все повече ни харесват, а и ние започнахме 
да си се харесваме, ме притеснява.

Димитрина ХРИСТОВА

Седмична радиопрограма
Информационни емисии нарадио Пловдив: 6.00,6.55 (преглед на пе

чата), 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00 часа.
Емисии на програма „Хоризонт“: 6.30Новини и преглед на столич

ния печат; 8.00 и 9.00 Новини; 10.00- Преглед па чуждестранния пе
чат, 11.00 и 13.00 - Новини; на БНР 7.00, 12.00, 19.00, 24.00

литически трилър е посветен на 
малцината, които правят опит 
да разрушат стената от мълча
ние, заобикаляща корупцията 
на най-високо политическо ни
во. Другото дръзко и ярко изоб
личение на корупцията, но този 
път в медицината, бе американ
ският филм „И музиката да сви
ри“ (Специалната награда). В 
тази сага за зараждането, раз
пространението и борбата сре
щу СПИН режисьорът Роджър 
Спотисууд прави мрачни прог
нози за бъдещето на човешкия 
род. Тук вземат участие цяла 
плеяда от звезди: Матю Модин, 
Алън Алда, Ричард Гиър, Фил 
Колинс, Анджелика Хюстън, и 
за всички е ясно, че не го правят 
за пари, аза да отправят посла
ние. И успяват.

„Като бях дете, баща ми ми 
разрешаваше да гледам само 
филми, които ще променят све
та към добро" - сподели с ус
мивка Роджър Спотисууд. Това, 
което разбрах до днес, е, че 
филмите не могат да променят 
нищо, но могат да станат част от 
диалога."

Не бива да се остава с впечат
лението, че фестивалът даде 
шансове само на младите. Мар- 
гарете фон Трота спечели прес
тижната награда на А1г Сапаба 
(главен спонсор за фестивала) 
за най-популярен филм - 
„ Дългото мълчание“, а Карла 
Гравиня - наградата за най-до

там, където атавистични инстинкти и разрушителни сили мотиви- бра актриса.-Този по форма по- 
рат постъпките. Впечатляващ образец в тази тенденция бе „Мър
твата майка“, награда за режисура (разделена с Клод Льолуш - 
„Всичко това') заради това“) на 27-годишния испанец Хуанма Вайо 
Улоа. Друг сериен убиец е в центъра и на американския филм „Ка
лифорния". Режисьорът дебютантДоминикСена получи наградата 
на ФИПРЕССЙ „за новаторския и артистичен подход при интерпре
тиране на доброто и злото в контекста на американската действи
телност.“ Любопитен и провокиращ филм бе канадският „Полът на 
звездите“ (награда за мъжка роля наДени Мерсие) за екзистенциа
лните търсения на едно 13-годишно момиче, което разбира, че баща 
му е транссексуален.

За северноамериканците е признак на добър вкус да се сравня
ват с европейците. Етикетът Еигореап 81у1е е знак за изисканост, 
качество и, разбира се, за повече пари. В този смисъл съпоставката 
на монреалския световен кинофестивал с този в Кан се налага от 
само себе си. Освен прецизната селекция на филмите и тук, както и 
в Кан, най-много разчитат на звездите. Но ако Джило Понтекорво - 
директорът на тазгодишния венециански фестивал, бе подложен 
на доста критики, че напълнил списъка на поканените с янки, то в 
Монреал най-скъпите гости бяха тези от Стария континент. Присъ
ствието на Маргарете фон Трота, Орнела Мути, Клод Льолуш, Кен 
Лоуч, актрисата Джейн Биркин (която участва в програмата като 
режисьор на чудесната камерна творба „О, пардон, ти спиш?“) бе 
истински празник не само за киноманите, но и за цялата културна 
общественост. По начало тук обичат фестивалите и особено тези 
на киното (около двайсетина за годината). Монреал е своеобразен 
космополитен филмов център и едно от най-привлекателните му 
лица е неговата очарователна и ентусиазирана публика. Тук хората 
влизат в салоните не само заради някое нашумяло заглавие, но и 
заради желанието да направят своето откритие. Единствените 
опашки, на които бях свидетел за едногодишния ми престой тук, 
бяха тези пред фестивалните кина. Програмата беше изключител
но богата и разнообразна, показаха се около 250 филма в 6 основни 
секции от около 50 страни, без България и Албания. За да подсилят 
европейския аромат и за да ограничат влиянието на киното на 
САЩ, организаторите на фестивала бяха съставили програма „Съ
временно британско кино“, която предизвика изключителен инте
рес. Дори акредитираните журналисти едвам смогвахме да се добе
рем до залите през тълпите от хора, търсещи повече билети за ин
телектуалната черна комедия „Оголен" на режисьора Майк Лаит, 
за филмовата адаптация на романа на Кафка „Процесът“ (сц. Ха- 
ролд Пинтьр, реж. Дейвид Джоунс) или за „Циментовата градина“ 
на реж. Андрю Биркин по нашумялата книга на Ян Макевън. Но, раз
бира се, вниманието на всички бе най-заострено към конкурсната 
програма, която включваше 19 филма от 17 страни. Тук трябва да 
спомена, че монреалският световен фестивал е единственият ки- 
нофорум с конкурсен характер в Северна Америка, признат от Све
товната филмова асоциация. Журито с председател Бен Кингсли 
присъди Голямата награда на Америка на румънския режисьор Ра- 
ду Михайлеану за неговия дебют „Предателство“. Ако някой търси 
политически момент в това, ще сбърка. Времето на румънската те- 
левизионна революция отмина, ветровете на промяната поотшумя- 
ха и източноевропейското кино престана да е интересно само защо-

ве - Радио Пловдив

Две национални програми - „Хоризонт“ и „Хр. Ботев“, и 
пет регионални радиоцентрове - това е Българското на
ционално радио. Един от тези центрове е Радио Пловдив.

Не е'важно-кой на кого гостува тази седмица - в. „Теле- 
визия-Радйо“ на Радио Пловдив или радиото на вестника. 
Просто това са те - запознайте се, четете и слушайте.

„Драматична“ нарече ситуацията директорът Ал. Мом
чилов. Тук са три откровено частни и комерсиални радио
станции - „Веселина“, „ТНН“ и „Канал Ком“. Освен тях - 
„Атлантик“ и „Свободна Европа“. Естествено изниква въ
просът:
- Кой ви слуша?
- Аудиторията ни, както и на националното радио, е 

възрастна и изучена. Нормално! И аз, когато бях на 17 го
дини, не желаех никой да ме занимава с новини. Ние обаче 
имаме амбицията да бъдем най-бързият и най-точен ин
формационен източник в Южна България. Не можем обаче 
да се абстрахираме от това, което става около нас. И за да 
имаме шанса да ни слушат и младите, акцентираме върху 
съвременната музика. Не можем да забравим, че в Плов
див има радио само за най-нова музика. Има и радио, съоб
разено с „универсалния“ вкус, и това, което правят, бих 
нарекъл кич, но то много върви, харчи се. Радио Пловдив 
не бива даТо прави. Длъжни сме, а и можем да си позволим 
да правим демонстрация на добрия вкус.

Трудно е било началото, защото доскоро регионалните 
радиостанции работеха неизвестно закъде и кога в прос-

радиоцентро
Визитна картичка

Александър Момчилов - 
директор на Радио Пловдив 
Водолей, на 29 години, откровен. В ра

диото работи от 1978 г., но в радио- и тв 
среди е почти от детска възраст, Знае що е 
радио, без да има претенциите, че го прави 
най-добре. С Живко Желев откриват пър
вата частна радиостанция в Пловдив - 
„Канал Ком".

Когато Иван Обретенов тръгна да сфор
мира „отбора“ на новото радио, т.е. онези 
хора, които трябва да мислят в една посо
ка и да оформят новото лице на национал
ния ефир, Сашо бе поканен да „играе“ в не
го.

„Известно време чувството да си дирек
торе нелепо, защото в един момент се оказа, 
че съм един от най-младите тук. Това обаче 
не е мой проблем. А и въпросът не е в години
те!“

Монреал. Специално за вестник „Телевизия — Радио“ — Мира Няголова 

Седемнадесети световен кинофестивал в Монреал
то е източноевропейско. Голяма част от представилите се на-фес- 
тивала режисьори от бившите социалистически страни се обръщат 
към горещото й на места кървящо недалечно минало и настоящето, 
дискутирайки темите родина, саможертва, патриотизъм, измяна 
(„Сталинград‘гг „Една много вярна съпруга“, „Ангели в рая“, „Убий
ства на деца“).

Фестивалната програма очерта и една друга линия на авторски 
тежнения. Напоследък кинематографистите проявяват подчертан 
интерес към изследване на тъмната страна на човешката природа,

-----------
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Вдясно:
Седефчо Андреев - „кметът“ на 

предаването.
Кирил Насилен - ветеран между 

операторите и дядо в живота.
Режисьорът на пултЛараЛоза

нова — балансиращото спокойст
вие.

Операторът Владимир Коцев — 
човекът, който не говори, а рабо
ти много.

Режисьорът Николай Стоянов 
— нервният барометър на предава
нето, и редакторът Наля Николо
ва - ретранслаторът между пре- 

Синна Ковачева - най-младата • даването и зрщрелите.
репортерка - хала. Снимки: Любомир МИЛОВАНОВ

На снимките:
Вляво:
Албена Михнева - номер 166 на 
„Добър ви ден“, и Величко Скорчев 
— човекът всичко: и шеф, и колега, 

и автор, и водещ, и дидо
Иван Колев — музикалната съ

вест на предаването.
Кап. Георги Игнатов - пътният 

полицай на , Добър ви ден“. Затва
ря си очите само пред светкавица
та на фотографа.

Галипа Шопова - терапевт на 
вестниците и здравето.

Александър Кулеков - будното 
око на потребителите — зрители.

Българинът знае две и двеста, 
а „Добър ви ден

Точно толкова ще станат на 
11 ноември т.г. излъчените 
програми на сутрешния тв мага
зин. Един юбилей, достоен за 
празнуване, защото „Сърце по
дир сърце върви“. Още от пър
вия септемврийски ден преди 
три години, когато „акушерът" 
Кеворк Кеворкян и „родите
лят" Величко Скорчев създа
доха предаването. Останалите 
отеговорната „дружина“, които 
планини повдигат, за да е до
бър денят, вижте на снимките. 
За съжаление по понятни при
чини не можем да ви покажем 
зрителите, повечето от които 
също са от самото начало с „До
бър ви ден“. От онзи хубав пе
риод, за който Величко Скор
чев и до днес тъгува. Когато 
предаването е било истински 
сутрешен тв вестник от цяла 
България. Когато за първи път 
районните тв центрове стават 
пълноценни информационни 
източници на живо. За първи 
път в телевизията „Добър ви 
ден" започва и редовни преки 
включвания от Си Ен Ен, за да 
бъдат задоволени по-пълно ин
формационните потребности на 
сутрешната аудитория - дома
кини, пенсионери, млади майки, 
безработни и бизнесмени, деца 
и юноши. Всички, които се нуж
даят от информация и развле
чение, от утеха, помощ и прия
тели в началото на деня, които 
харесват доброжелателната и 
искрената атмосфера на „До
бър ви ден“ и вярват в неговите 
създатели. Тогава случайната 
телефонна връзка се превръща 
в приятелство, чиито знаци не
прекъснато се множат. От сти
ховете, които зрителите са пос
ветили на „Добър ви ден", ре
дакцията може да издаде томо
ве - Черният Петър на децата 
от едно столично читалище ще 
продължи да им носи щастие, 
сурвачката, изработена от дя
до и внучка, краси стаята им 
през цялата година, „тяхното" 
бебе, малката „дама", на която 
те са кръстници, вече е на цели 
2 години, песента на предава
нето, дар от композитора Ан
дрей Дреников, #ще звучи на 
всеки юбилей. В скоро време 
редакцията ще има и галерия 
„Добър ви ден“, в която ще бъ
дат изложени подарените 23 
картини от видни наши худож
ници, а пенсионерите от Люлин 
- кафене със същото име, къде- 
то те до обяд ще могат да пият 
кафе безплатно.

Какво още ще има „Добър ви 
ден“? - повече информация и 
помощ за безработните, полез
ни съвети за семейния бюджет, 
атрактивни предложения за 
свободното време, нови рубри
ки, като „Човек сред хората", 
за да разберем как да се дър
жим в обществото, „АБВ на дип
ломацията", за да се запознаем 
с каноните на тази древна нау
ка, повече хубави и любими 
анимационни филмчета за де
цата. Единственото, което няма 
да се промени в „Добър ви ден", 
е тяхната връзка и приятелст
вото между екипа и зрителите. 
Защото тези, които са стигнали 
до 500, знаят, че ние - това е по
вече от аз и ти. А българинът 
наистина знае две и двеста, но 
винаги иска повече.

Екатерина ПАВЛОВА

И
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задава въпроси
Канал 1,19 ноември, 17.45 часа и 20 ноември, 10.30 часа

2.

3.

4.

3.

4.

5.

Радио

//

деща съвместна дейност - тя не може да бъде 
осъществявана само на основата на лични 
контакти.

Това ще бъде „идеята с две остриета“, която 
ще обсъждаме във вторник. Естествено, тема
та няма да се ограничи с младежкия организа
ционен живот, защото важното е и друго: как
ва е равносметката на младежите след раз
граждането на тоталитарната система - за на
чина им на мислене, общуването, отношението 
към историята.

сезираме институциите или да 
отваряме очите на хората да не 
се заблуждават.
- Ваша ли е идеята за „Час

тен случай"?
- Ни най-малко. В телевизия

та нещата са колективни. Преди 
да се появи някакво предаване, 
много хора са работили за него, 
напластили са много неща, под
готвили са всичко. Непочтено е 
да се изправиш и да кажеш, че 
ти си го измислил. Но аз съм мно
го взискателен и към творче
ския, и към техническия екип, за 
.да стават нещата. Защото рабо
тата ни няма нищо общо с изку
ството. Тя е една тежка индус
трия за промиване на мозъци, но 
може да отговори на потребнос
тите на обществото. Така че на
шето желание е, ако успеем, 
пряко и бързо да отговаряме на 
увиснали във въздуха въпроси.

Екатерина ПАВЛОВА

Музикална борса
„Класация 7+7“ 

от 3 ноември 
„Хоризонт“, всяка неделя, 

14.00-16.00 часа <

I
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„Хр. Ботев“, 
16 ноември, 21.00 часа

Преди години отбелязвахме по план датите 
10 и 17 ноември - Международен ден на мла
дежта и Международен студентски ден. След 
политическите промени в Източна Европа 
през 1989 г. те като че ли минаха в графата „то
талитарни празници“. А това са дати, свързани 
с важни младежки политически събития от 
най-новата история. Как се отбелязват те 
днес? Каква е в наши дни съдбата на междуна
родни младежки организации, като Междуна
родния студентски съюз и Световната феде
рация на демократичната младеж? Наистина 
те бяха свързани със социалистическата сис
тема, но не осъществяваха ли и полезна връз
ка между младежите от различни' страни? 
Какво спечелиха младежите от бившата со
циалистическа общност след разформирова
нето на действително тоталитарни организа
ции, без на тяхно място да се създаде нещо 
друго? Истината е, че западноевропейската 
младеж, която има свои организационни 
структури, е изправена пред затруднения в 
контактите си с връстници от Източна Европа, 
защото често няма с кого да преговаря за бъ-

Привита миене
„Хр. Ботев“, 19 ноември, 21.00 часа

В поредното предаване „Младежта среща Ев
ропа“ ще продължим разговора, започнат във 
вторник, 16.Х1, за така наречените „тоталитар
ни“ младежки празници. Четири години след 
промените в Източна Европа започна ли форми
рането на европейско мислене у младежите от 
бившите социалистически страни? Чувстват ли 
се европейци младите жители на Балканите?

В предаването ще включим интервюта с мла
дежи от Гърция, Унгария, Чехия. Имат ли проб
леми е усещането, че са истински европейци, и 
някои представители на западни страни ще ста
не ясно от разговорите е млади хора от Испания 
и Италия.

От проф. Иван Папазчев, ректор на ВИАС, ще 
научите и нещо повече за форума „Столиците на 
обединена Европа“.

За връзка със студиото, както винаги, ще раз
полагате с телефони: 66-53-42 и 66-13-11.

Гергина ДВОРЕЦКА

Неизхвърляйтесвоитеспомени!
Канал 1, 21 ноември, 11.00 часа

Ако сте гледали няколко 
„частни случая“, положител
но ви е направило впечатле
ние, че това е коментарна руб
рика с позиция на водещия 
журналист по наболели проб
леми, които интересуват ши
рок кръг от хора. Нейният про
дуцент Васил Ат. Василев е на 
мнение, че съществува обек
тивна потребност за появата 
й, тъй като хората не се задо
воляват вече единствено с 
официалното или тяхното 
собствено становище, а искат 
да чуят и други мнения и отго
вори.
- Ще се опитваме да даваме 

отговор на злободневни нере
шени въпроси с колектив от пе
тима души. Амбицията ни е да 
имаме предаване от понеделник 
до петък включително с времет
раене пет минути, но още не мо
жем да излизаме всеки ден, за-

Поп:
1. „Слънцето на войника“ 

Дони и Момчил 
„Няма те“ 
Красимир Аврамов 
„Ела“ 
Мария Попова 
„Ти нищо не разбра“ 
Алеса Налбантова

5. „На стъпка любов“ 
Дует „Шик“

Нови предложения: 1. ,Не се сърди* - Саша Васева 
2.,Спомени’-Ивайло Петров Нона

Концерт от авторски песни на актрисата Нона Йотова по сти
хове на Теодор Траянов, Николай Лилиев, Елка Недкова и Луи 
Арагон по Ефир 2 на 15 ноември от 21,40 часа.

Тв пресфото: Любомир МИЛОВАНОВ
През тази седмица Ефир 2 е включил и изпълнения на Ми

хаил Белчев в „Щурче по паважа“, на Шер, „ЮТу“, „Дженезис“ 
и „Ар.И.Ем“., на Валя Балканска и майстори гайдари в „Живи 
сме, мъдри сме".

Рок:
1. „Как се казваш?“ 

Стенли
2. „Гето щастлив живот“ 

„Клас“ 
„Музикантска съдба“ 
„Стари муцуни“ 
„Еретик“ 
„Айсберг" 
„Прах“ 
„Смут“

Дали е истина, че „който не работи, не трябва да яде“? А кой 
може да каже със сигурност какво е труд? Само на хубави неща 
ли може да ни научи неволята, ако я извикаме? Кой има по-го- 
пяма полза от ласкателството - ласкателят или ласканият? 
Отговор на тези и други въпроси може да намерите, ако гледате 
всеки първи и трети петък тийнейджърското предаване „Оба
че“ по Канал 1. По замисъла на своите автори Ралица Филипова 
и Иван Стамболов то е „призвано“ да подложи на съмнение поу
чителните приказки и поговорки, с които всеки един от нас е 
отгледан. В своите 25 минути всяко от предаванията предлага 
четири гледни точки върху поставената тема—тази на оптимис
та, на песимиста, на релативиста и на влюбения. За зрителите, 
които не приемат нито една от тях, в края на всяко предаване 
има насочващи към размисъл въпроси.

Всичко, дотук написано, е вярно обаче има и още нещо - в 
предаването ни няма да откриете и намек за дидактика. Вместо 
нея ще видите чудесната актьорска игра на почти тийнейджъ
рите актьори Лара Златарева, Евгени Бързински, Невена Калу- 
дова и професионализма на режисьорката Зоя Касамакова и 
операторската група на Марин Карамфилов.

И тъй като не е прието екипът да хвали своята работа, оставя
ме на зрителите да преценят дали си заслужава да гледат на
шето предаване, обаче ние им го препоръчваме...

Екипът на „ОБАЧЕ“

■

Чжа арв и зре рй
Ефир 2, понеделник, сряда, петък, 20.15 часа

щото нямаме хора. „Частен слу
чай“ кореспондира с известната 
в миналото „Актуална антена“, 
на която също бях ръководител. 
Разбира се, нещата много са се 
променили. Тогава се искаше 
смелост да говориш открито за 
някакъв недъг на обществото. 
Днес по-интересно е да отгово
риш на конкретен въпрос, да да
деш вяра на хората. Това изис
ква от нашите репортери да бъ
дат добре информирани, серио
зно да са се готвили, за да бъдат 
убедителни, да уважават зрите
лите, за да спечелят тяхното до
верие.
- Смятате ли, че бихте мог

ли да помогнете за решаване
то на някои въпроси?
- Журналистът е тръба, той 

не е пръчка. Той не решава ни
що. Просто трябва да извика, за 
да го чуят онези, които решават. 
Нищо друго. Ние можем само да

„Обаче“

„Гага“

Какво е споменът? Харесвате ли всички свои спомени? Трябва ли 
ца се забравят лошите? С какво сте запомнили първата си среща? 
Гова са част от въпросите, които се задават в новия „Лексикон“.

От работата по това предаване у мен ще остане само приятен спо
мен. Защото наистина беше приятно, когато виждах как режисьо
рът Румен Рачев надгражда и дообогатява визуално литературния 
материал, как талантливите актьори Жени Пашова и Георги Митев 
усещат и най-тънките нюанси на текста. Това е второто режисьор- 
ско предаване при нас на актьора Румен Рачев („Връзката“) и аз се 
радвам, че той се справя чудесно. Не е лесно да си едновременно 
зад камерите и пред тях.

Приятен спомен ще оставят у мен и сигурната колегиална ръка, 
която ми подаде редакторката Марина Росенова, и „железният“ 
професионализъм на оператора Олег Иванов и асистент-режисьо
ра Димитър Петров, и творческото сътрудничество с видеомонта- 
жистите Коста Такучев и Станислав Славов.

Надявам се, че всички ние, които създадохме този „Лексикон“, 
ще запазим един общ спомен: удоволствие от съвместната работа и 
удовлетворение от постигнатото.

Правда ДАЛЕКОВА, 
автор на предаването 

Тв пресфото: Биляна СТАНИЛОВА --------------------------------

Тийнейджърското предаване
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„Английски за тийнейджъри“
„Христо Ботев“ от 17.00 часа на 9 ноември

РЬАУ ТНЕ САМЕ

| Поп драма
а вечер

Последвай 
любовта

Когато ти е докривяло 
и съпротивата ти намалява, 
запали цигара, 
отпусни се, 
животът ти е само твой- 
не се прави на недостъпна, 
освободените света владеят. 
Последвай любовта, момиче, 
последвай любовта.

Превод: Катя МИХАЙЛОВА

Спомняте ли си един период, 
в който липсваше прясно мляко 
в магазините? Тогава водещият 
на най-популярното предаване 
на „Хоризонт" - „12+3“, Георги 
Папакочев ме попита нямам ли 
някъде в колекцията си от пло
чи песента „N0 тПк Юбау“ - 
„Днес няма мляко”, на „Хър- 
манс хърмитс“. Намерих му пе
сента и от дума на дума стана 
ясно, че той много обича песни 
от типа „Стари, но златни" - не
що, за което в продължение на 
години му помагаше колежката 
Маргарита Градева. Накрая по
лучих покана както от него, та
ка и от другите водещи на 
„12+3“, по-специално от проду
цента на предаването Чавдар 
Стефанов. В продължение на 
десетина месеца се появявах в 
сряда, носех по три редки, нечу- 
ти песни и, разбира се, им пра
вех анонс. Ус1 гнх да о I крин ааииьи на „оии 
били издавани на плоча, записи на „АББА‘

Пейте е -
Детски радиоконкурс 

„Хоризонт“, 14 ноември, 14.00 часа
За десети пореден път ще съпоставят виждания

та си за това „що е детска песен и има ли тя свои 
слушатели“ автори на песни за деца от различни по
коления, утвърдили (или още търсещи) свой стил в 
този жанр. Сред имената на Б. Карадимчев, 3. Попо
ва, Ф. Павлов, Ю. Ценова ще се мярнат и по-нови, 
като Р. Карагьозов, А. Тошева, С. Тодорова, Кр. Ми- 
летков. Конкурсът обещава да бъде не само стило-

!■ ■, й?
„Хоризонт“, сряда - „12 + 3“

во пъстър. Различно „оцветяване“ на песните ще 
привнесат аранжиментите (Л. Денев, Ст. Рибаров, 
Кр. Гюлмезов, Е. Платов), както и изпълнителите - 
големи и малки: актьорите Вл. Люцканов, Мая Ба- 
бурска, детските вокални групи „Пим-Пам“, „Кам
банките“ от Елин Пелин, „Смехоранчета“ и, разби
ра се, групата „Радиодеца“ със своите очаровател
ни солисти Димитър Донев, Велина Нинова, Лили 
Маринова, Петко Стефанов и много други.

В неделя, когато се излъчват песните, резултати-

5
[родио]

Още един шанс за вас - 
курсът за брокери отново в ефир 

„Хр. Ботев", всеки делничен ден, 8.40 часа
От 4 октомври 1993 г. започна двумесечен курс за брокери. Той дава кон

кретна информация за бъдещата професия - тази на брокера, за работата 
на борсите и в частност на софийската стокова борса. Много слушатели се 
записаха по-късно и не успяха да чуят първите предавания, затова от 23 
ноември т. г. програма „Хр. Ботев“ ще повтори основните лекции от курса. 
Обучението е комбинирано. Но освен радиото се предвиждат и други фор
ми. Какви са те и как ще се реализират? Повече информация потърсихме от 
изпълнителния директор на Софийска стокова борса Васил Симов.
- На практика това са очни занятия в няколко присъствени дни. Ще за

почнем с видеообучение. Разполагаме с 4 учебни филма от Чикагската сто
кова борса, преведени на български език, които са едно чудесно помагало 
за допълнителна информация на курсистите. Следва така нареченият пси
хотренинг, в който се разкриват тайните на комуникативността и контак- 
тността в деловото общуване на отделния брокер. Тези занятия се провеж
дат с психолог при доста приятна обстановка. Прави се също и учебно прои
граване на борсова и тьржищна сесия с основни участници курсистите. На
ред с това, естествено, следват заключителни дискусии и индивидуални 
консултации по разгледаните вече теми. Очните занятия ще се проведат в 
борсовата зала на Софийска стокова борса -13 зала на НДК. Това ще ста
не по отделни групи в средата на месец декември. Секретариатът на борса
та ще уведоми лично, чрез писмо или по телефона всеки един курсист. Ще 
му предоставим и пълен набор от печатни материали. Това са седемте 
книжки от поредицата „Борсова библиотека“, както и някои публикации на 
експерти от ССБ.

След 20 декември ще се проведе изпитният тест. Всички успешно пред
ставили се курсисти в навечерието на Нова година ще получат удостовере
ние за брокерска правоспособност. То е валидно за стоковите борси в стра
ната. Желаещите ще могат да се включат в борсовите сесии, провеждани в 
различни градове на България. Ще имат шанс и тези курсисти, които не взе
мат теста на първо явяване, да положат изпит повторно. Но ако не издър
жат и него, тогава трябва да изкарат курса отново. Това е в правилата на 
нашата игра. Надявам се всички записали се да положат успешно още пър
вия изпитен тест и да получат необходимия сертификат. Така те ще могат 
да стартират през 1994 г. с нова професия. Пожелавам на нашите слушате
ли успешен бизнес с помощта на радиолекциите.

Не пропускай своя шанс, слушателю! Адресът на Софийска стокова бор
са, където можеш да се запишеш, е площад „България“ № 1, администра
тивна сграда на НДК. Това можеш да направиш и по телефона. Избери кода 
на София и след това 80-20-26 или 54-33-21.

Цвета ШОПОВА

Фреди Мъркюри/ „Куин“
Със дух обърнат към света бъди 
и просветлението ще те осени.
Покой умът ти търси, душата следва 
своя път.
Повярвай, неусетно идва, 
когато правилата знаеш, 
повярвай, неусетно идва... 
любов - едничка твоя грижа. 
Последвай любовта, момиче, 
последвай любовта.

М/Ьеп уои’ге ТееНпд с1ошп 
Апб уоиг гез!51апсе 1о» 
идй1 апоНтег сгдагеПе 
Апд 1е1 уоигзеИ до 
ТЖ8 13 уоиг 1Ие - 
□оп’( р1ау Иагс! 1о де1 
1Гз а 1гее коНс! -
АП уои Ьаме 1о бо !з Та 11 !п 
1оме.
Р1ау №е дате, емегуЬобу 
Р1ау 1Ье дате о11оме.

Ефир 2,19 ноември, 18.05 часа
„ТЕ“ ще бъде онова, което ви липва и което очаквате! „ТЕ“ ще 

бъде програма за хората и градовете, пустините и водопадите, ре
ките и планините! „ТЕ“ ще са цветята и парфюмите, банкерите и 
бизнесмените! „ТЕ“ ще са българите в чужбина, спортистите и мо
дистите, а защо не и журналистите!

Възможно ли е в дома ви да изригне вулкан или пък да ви госту
ват тибетски номади, възможно ли е да получите необходимата ви 
паспортно-визова информация, ако сте решили да пътувате за ня
коя държава (в случая Бразилия)? Искате ли да видите най-новото 
от автомобилния салон във Франкфурт или пък да наблюдавате ат- 
ракционна борба? Възможно е. Но само ако гледате новия брой на 
програма „ТЕ“ в петък.
_______________________________________ Вихра ХАДЖИЙСКА

РгеПШе Мегсшу/ „<^иееп“
Ореп ир уоиг т!пб апб 1е1 
те 8(ер 1П31бе
Нез1 уоиг иеагу Ьеаб апб 
1е1 уоиг Ьеаг1 бесюе 
11’8 80 еазу
МЖеп уои кпош 1Ье ги1ез; 
11’8 80 еазу -
АП уои Ьауе 1о бо 181а11 т 
1оуе.
Р1ау 1Не дате, ецегуЬобу, 
Р1ау 1Ье дате о1 1оуе.

I ■ _ к
вех анонс. Успях да открия записи на „Бийтълс“, които никога не са 
били издавани на плоча, записи на „АББА" на шведски език, които 
също са много редки, кънтри песни, издавани в много ограничен 
тираж, в изпълнение на краля на джаза Луис Армстронг и краля на 
соул музиката Рей Чарлз, с други думи, колекционерски ценности. 
Въобще настана голяма радост всяка сряда, когато предаването 
имаше почитатели не само сред публиката, но и сред колегите в 
радиото. Миналата Коледа Чавдар Стефанов ме помоли да озвуча 
едно цяло предаване с подходяща музика и въобще да бъде праз
нично и весело. Последва покана от Георги Папакочев да си напра
вим също една весела сряда с песни от най-хубавите групи от 60-те 
години, които самият той много обича. Беше ми радостно да го виж
дам как си тананика песните и как предава хубавото си настроение 
и на слушателите. Още по-интересно стана, когато една сряда се 
случих с другата водеща на „12+^3“ - Гита Минкова. Както знаете, 
тя беше една от квартета „До-ре-ми-фа“ и като певица и музикан- 
тка тя познава нашата естрада, и то от най-златните й години. Така 
разговорите тръгнаха. Не само си говорихме за нашите певци и му
зиканти, но започнахме и да им се обаждаме. Аз „събуждах“ все 
повече от старите златни български песни. При абсолютния поток 
от англоезична попмузика, особено по частните радиостанции, то
ва е едно голямо предимство на националното радио. Ние имаме 
най-богатата фонотека и всичко се пази. Въобще така се получи, 
че „12+3“ в сряда започна да се отличава малко от другите дни, аз 
бях първият музикален редактор, на който се дава думата. Песни
те не си стоят като безлични поплънки, а музиката не е пълнеж към 
журналистиката. Мисля, че експериментът на Чавдар Стефанов 
като главен продуцент на това предаване се оказа сполучлив, за- 
щото заваля дъжд от писма и слушателите превключваха на на
ционалното радио в 12.00 часа на обяд не само да чуят новините и 
интересните материали от първа ръка, но и да се поотпуснат в спо
мените с хубавите песни. Мнозина ме питат какво търся на обяд в 
„12+3“. Пуснете радиото си в сряда и ще намерите отговора.

Тома СПРОСТРАНОВ

те от класирането им вече ще бъдат известни, но са
мо на посветените: на журито с председател С. Пи- 
ронков и неговите членове - композитора Г. Генков, 
поета Ат. Цанков, Петя Павлович (диригент) и Елка 
Андреева - главен специалист по музика в Минис
терство на образованието. След анонимно прослуж
ване те ще са определили I, II и III награда в двете 
категории: „Дребосъчета" (песни за най-малките) и 

„Малчугани“, както и специални
те награди на фондация „Св. св. 
Кирил и Методий", на СБК и на 
спонсорите - ДЗИ и фирма „ВАН- 
ТОТРЕЙДАУТО", генерален вно
сител на „ФИАТ". Но... най-прес- 
тижните - наградите на радио- 
слушателите - ще определите 
вие, наши уважаеми дребосъчета 
и малчугани. Коя от песните, съ
здадена от авторите с фантазия и 
обич към вас, ще получи голямата 
награда, ще се хареса най-много? 
Това ще научим от писмата ви, из
пратени до БНР, редакция „Музи
ка за деца“, за радиоконкурса 
„Пейте с нас“.

Жребий ще определи и кои от 
слушателите, чийто избор съвпа
да с окончателния резултат, ще 

се сдобият с аудиокасета (издание на фирма „МЕ
ГА“) с песните от конкурса. Жребият ще бъде изтег
лен по време на Галаконцерт в НДК на 25.Х1 (зала 
№ 2, начало 19.00 часа), когато ще се връчат и наг
радите на авторите. Ако пропуснете този концерт, 
можете да научите кои са наградените песни и на 
28.Х1 от 14.00 часа по програма „Хоризонт“.

Доротея ПЕТРОВА

I

Някой чука
Радиопиеса от Янпш Пенцкофер 

Превод: Гизела Шоршич
„Хр. Ботев“, 20 ноември, 23.30 часа

Премиерната продукция на екип 
„Драматургични форми“ е дело на 
един 34-годишен унгарски автор с 
доста кръстопътно житие. Роден е 
в градче, известно под наименова
нието Виноградов, на територия, 
населена с унгарци, която принад
лежала на Съветския съюз. Сега 
преподава унгарски език и литера
тура в малко украинско село, а пое
мите и късите му разкази са печата
ни в много украински и румънски 
вестници. „Какво ли му е минало 
през главата?“ е въпрос, който въз
никва спонтанно при размисъл въ
рху параметрите на тази биогра
фия, и този въпрос като че ли кон
центрира замисъла на радиопиеса- 
та. Какво ли ни е минало през гла
вата? Какво ли ни минава през гла
вата тук, в източната половина на 
Европа?

Кръстопътна среща на политика
та със семейния космос, поднесена 
с всички нюанси на смеха, парадок
са и гротеската. Кой ли не е чукал 
на нашата врата, защото думата 
„защита“ е с магическо значение. 
Тя предполага и доброжелателно 
внимание, и грижа, и братска опека, 
затова е спрягана от всяко полити
ческо движение, партия или власт, 
дори от всяка „независима“ органи
зация. Младият унгарски автор ни 
предлага една вариация на тема 
„защита“, която определя жанрово 
като... акустичен кошмар и държи 
жанровото определение да се въз
приеме напълно сериозно. С леко
тата на свободно монтажно мисле
не той пренася действието като в 
истински радиофилм от банята на 
улицата, от прозореца на отсрещ
ния прозорец, от едната страна на 
външната врата и от другата, от 
улицата отново в банята и т.н. „Аб
сурдът е вкоренен в действител
ността, той пониква от нея и ни за
владява напълно.“ Това е пак ра- 
диопиесата „Някой чука.“

Режисьор: Илия Атанасов.
Участват артистите Ивайло Хрис

тов, Елена Кънева, Пламен Сира
ков, Ангел Георгиев и др.

Даниела МАНОЛОВА
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Неделна киновечер

изпълненията си в постановка
та на Пинтьр „Пазачът на му
зея“, в телевизионната драма 
„Руини“ и във филма „Вал- 
монт" на Милош Форман.

Кенет Бранаг(Археологът) е 
актьор с международна извес
тност. Той е режисьор и изпъл
нител на главната роля в „Хен-

I

ЙШи »ят

Кино,

Криза на средната възраст преживява Рита. Болезнено понася 
смъртта на майка си, не желае да продаде старата семейна фер
ма заради сантиментални спомени, кара се с дъщеря си, страда, 
че синът й, хомосексуалист, е напуснал семейството. Чувства 
страх, привиждат й се умрели. Но с помощта на нежния си съпруг 
тя слиза на земята, престава да живее с миналото и поглежда 
настоящето с нов поглед. Това е филм, адресиран към по-възрас
тното поколение. Може би малко ще ви подразнят старомодните 
прически и облекло (премиерата му е през 1973 г.), но затова пък 
ще се насладите на играта на Джоан Удуърд, обявена за най-до
бра актриса от Общността на нюйоркските критици, и на Мартин 
Болсам. Режисьор - Гилбърт Кейтс. Петя ИГНАТОВА

редена с творческа енергия лич
ност. В тези откраднати за нас 
мигове може би ще ни липсват 
героите на Скорсезе или нео
тменният му актьор и добър 
приятел Де Ниро. Защото сред 
канонадата от монолози и диа
лози, оформящи представата ни 
за твореца, съвсем ненатрапчи- 
во се прокрадват само няколко 
кратки епизода от „Страшните 
улици“ (1973), „Алис вече не жи
вее тук“ (1975), „Разяреният 
бик“ (1980). За сметка на това 
ще узнаем лично от него някои

Месец на село
Английски игрален филм 

Ефир 2, 20 ноември, 20.25 часа

ри V“, носител е на наградата 
на Британската академия.

Наташа Ричардсън играе съ
пругата на пастора. В театрал
ния репертоар на актрисата се 
открояват ролите на Нина в 
„Чайка“ и на Офелия в „Хам
лет“.

Маргарита ГАРВАНОВА

През лятото на 1920 година в 
едно тихо селце се озовават 
двама млади мъже, оцелели от 
войната - реставратор и архео
лог. Работата им ги сближава 
чрез докосването до едно ми
нало, което са смятали за без
възвратно погълнато от голя
мата касапница. Великолепие
то на природата, вълнуващата 
хубост на съпругата на пастора, 
доброжелателството и очаро
вателната провинциална екс- 
травагантност на селските жи
тели - всичко това помага на 
двамата герои да възвърнат 
вкуса си към живота. А разкри
ването на един неочакван де
тайл ги обвързва и с обща тай
на.

За основа на филма е послу
жил едноименният роман на 
Джеймс Лойд Кар - издател, пи
сател, скулптор и картограф. 
Произведението му е отличено 
с няколко престижни награди, а 
след първото издание през 
1980 г. претърпява още девет и 
е преведено на девет езика.

„Месец на село“ е адаптиран 
за големия екран през 1987-а, а 
една година по-късно на 
Международния кинофестивал 
в Брюксел получава наградата 
за най-добър европейски филм, 
превъзхождащ конкурентите 
си с отличен сценарий, безуп
речна актьорска игра и опера
торско майсторство от най-ви
сока класа.

В ролята на Реставратора ще 
видим Колин Фърт, прочул се с

Хувър срещу Кенеди
Игрален филм от САЩ

Ефир 2, 21 ноември, 18.15 и 22.20 часа
Филмов разказ за „войната“ между основателя на ФБР Дж. Едгар Хувър - човека, „опаковал“. 

в продължение на половин век в досиета цяла Америка, и братята Кенеди - президента и минис
търа на правосъдието. Документалните кадри допълват картината на американското общество 
по онова време и я правят по-достоверна.

тайни от замисъла на един от 
шедьоврите му - „Ню Йорк, Ню 
Йорк“. А своеобразният портрет 
на Скорсезе се дооформя от 
спонтанно споделените мисли и 
на неговите родители. Френ
ският екип, осъществил този 
стойностен филм,предназначен 
предимно за синефилми, пред
видливо е съхранил оригинална
та фонограма на английски 
език. За съжаление субтитрите 
на френски са едно препятствие 
за нас да сторим същото.

Надя ПАНЧЕВА

котката
Френски игрален филм 

Ефир 2,14 ноември, 18.35 часа

Игрален филм от САЩ 
Канал 1, 21 ноември, 20.35 часа

Мартин Скорсезе
Един документ за „киното на нашето време“

Ефир 2,20 ноември, 22.20 часа
Убедена съм, че никак не им е 

било лесно на тези, които са се 
захванали да представят имен
но този гениален и своеобразен 
творец на съвременното кинои
зкуство. Във филма-портрет, 
твърде точно назован „Машина
та Скорсезе", авторите му Жа- 
нин Базен и Андре Лабарт не са 
тръгнали по познатата схема 
към внушителното творчество 
на италиано-американеца, тър
сейки в хронологията върховете 
и падовете на една интензивна 
кариера. Те са избрали подхода 
на съзерцанието отстрани на ед
ва ли не скритата камера, която 
ни прави свидетели на десет 
делника от интензивното все
кидневие на Мартин Скорсезе. А 
сред тях дори има и един по-осо
бен -17 ноември, рождения ден 
на режисьора, отшумяващ като 
другите и с нищо ненапомнящ 
празник. В този ден той навлиза 
в 48-ата си годишнина и довър
шва филма „Последното изку
шение“. Около него са неизмен
ните му сътрудници и съмишле
ници и кучето Зое. А Марти е все 
така динамичен, все така неспо
коен и приказлив. И мислещ...

Взирайки се в проницателния 
му поглед, слушайки неподреде
ните му размисли, следейки ек
спанзивните му действия, ние, 
зрителите, като че ли прониква
ме във философската същност и 
търсещата природа на една за-

Симон Синьоре и Жан Габен в една психологическа кинодрама 
на режисьора Пиер Грание-Дефер, адаптация по едноименната 
творба на Жорж Сименон.

Очаквайте още два филма на същия режисьор, отново по Симе
нон и отново с незабравимата Симон Синьоре.

А в един от следващите броеве на нашия вестник четете подроб
ности за плодотворното сътрудничество на тези именити френски 
творци.
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4.00 ..Нощно видео'

Събота
9.00 МТУ уикенд

12Л0 „Йо“ - • МТУ рап
"2.22 Са първи път по

Понеделник
8.00 Събуждане 

другата страна 
11.00 Видеоклипове 
Марийн
14.00 Най-големите хи
тове на МТУ - един час с 
класически 
пове
15.00 Видеоклипове 
със Симоне 
16.30 МТУ 
репортаж 

23.00 Най-големите хи- 21.30 Най-търсените по 
тове на МТУ МТУ
24.00 МТУ 
репортаж 

18.00 МТУ новини

реклами на филми 
0.30 МТУ новини 
0.45 „ЗотТ“

Кока-кола 23.00 Най-големите хи- 
, {  тове на МТ\/
^0.15^ С МТУ на кино - 24.00 МТУ 
реклами на филми 
0.30 МТУ новини
0.45 „Зот1“
1.00 .Хайде на купон“

с - със Симоне
3.00 Видеоклипове

Марийн
4.00 Нощно видео

10.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
14.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
14.10 „Словения"
- магазин
14.40 „Съвети 
тенеденции“
15.10 „Раппелкис- 
те“ - предаване за 
децата
15.40 „Цвикелбах 
& Ко“ - 13 сериен 
телевизионен 
филм, VIII епизод 
16.05 „Добър апе
тит“ - кулинарни 
рецепти от Пол Бо- 
кюз
16.30 Концерт по 
желание - коктейл 
от оперети
18.00 „Миникар- 
тина на съвремие
то“ - новини за де
ца
18.20 „Бродуей- 
ска мелодия 1940“
- американски иг
рален филм от 
1940 г.
20.00 „Днес“ - но
вините на деня
20.20 „Студио 
ЗзаГ - актуално 
интервю на живо
20.30 „Фоайе“ - 
филм за политика
та на свободните 
театри
21.15 „Натан“ - 
пиеса от Лесинг
23.15 „Интер си
ти“ - поглед към

: Пресбург
23.45 „Култура“ - 
магазин
0.15 „Главоблъ- 

сканиците на Ма-
• ри“ - забавно пре
даване

1.05 Актуално 
спортно студио

Марийн 
14.00 Най-големите хи
тове на МТУ

17.30 Кока-кола репор- 15.00 Видеоклипове 
таж със Симоне

- --------------------- - 17.30 МТУ
реклами на филми репортаж
18.00 МТУ новини 17.45 С МТУ на кино - тове на МТУ 

потанцува- 18.15 .3 от 1“ реклами на филми
12 "С Игб“”? "? 18.00 МТУ новини
19.00 МТУсоул-сРичи 18.15 „3 от Г

МТУ
15.00 МТУ уикенд
18.00 Танци, танци

кока-кола 19.00 Големият екран
19.30 МТУ новини-спе-

17.45 С МТУ на кино - циално съботно издание 
реклами на филми

Неделя
9.00 МТУ уикенд 

репортаж 11-30 МРУ новини “
0.15 С МТУ на кино - специално неделно из- 

реклами на филми 
0.30 МТУ новини 
0.45 „3 от 1“
1.00 „Бевис& Бътхед“

- анимационен филм 
1.30 Видеоклипове 

Марийн
4.00 Нощно видео

Вторник 
8.00 Събуждане 

вйдеокли- другата страна 
11.00 Видеоклипове 
Марийн . ..
14.00 Най-големите хи- другата страна 

кока-кола тове на МТУ — клипове 11.00 Видеоклипове 
( ____ от архивите на МТУ
16.45 С МТУ на кино - 15.00 Видеоклипове 
реклами на филми с Пип със Симоне 
Дан 
18.00 МТУ18.00 МТУ новини
Стив Блейм и Лиза л'Ан- 17.45 С МТУ* на *ино “ 
сон
18.15 „Зот1“
18.30 „Да г-------„
ме“ - най-нови танцу- 
вални песни
19.00 Хитпарад на Ве- Рич
ликобритания 1—-

15.00 Видеоклипове 
със Симоне 
17.30 МТУ

18.30 Пожелахте да ви- репортаж
„™иии„, 19.30 Музика нон-стоп дите   17.™ 2 "
21.00 В МТУ на живо -
Ани Ленъкс 2400 -

10.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
10.30 Метеороло
гична панорама 
14.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
14.10 Обеден мага
зин на ОАЕ
15.45 „Мол-раятза 
купувачите“ - доку
ментален филм от 
поредицата на 20Е 
„Репортажът“
15.15 „Млади талан
ти“ - изпълнения на 
оперни певци
15.55 „Класическа 
музика“ - творби от 
Шуман
17.15 „Клуб на ста- 
рейшините“ - ранде- 
ву за младите по дух 
18.00 „Миникартина 
на съвремието“ - но
вини за деца
18.10 „Хайди“ - се
риен анимационен 
филм за деца, XII 
епизод
18.35 „Критикът“ - II 
епизод от 6-серийния 
филм „Гардеробът 
на театъра“ 
19.00 „Картини 
Австрия“ - живот, 
природа и култура 
20.00 „Днес“ - нови
ните на деня
20.20 „Студио ЗзаГ 
- актуално интервю 
на живо
20.30 „ХАЙТЕХ“ - 
магазин, който съ
здава знания
21.00 „Х-ларж“ 
младежки магазин
22.10 „Клип“ - ви
деоклипове с Фреди 
Меркюри, ” 
Джон и др.
22.45 Културен жур
нал
22.51 „Време 
спорт“ - новини 
23.00 „Картина 
съвремието“ - 
черно студио
23.30 „Шоуто на Ин- 
стербург & Цо“ - за
бавна програма от 
1972 г.
0.30 „Джоли Джо

кер“ - магазин
1.15 „Рер.“ - прог

рамата за телеви
зионния зрител

2.05 Информацио
нен магазин на Швей
царската телевизия: 
10 за 10

10.00 „Картина на съ
времието" - новини
10.30 Метеорологич
на панорама
14.00 „Картина на съ
времието" - новини
14.10 Обеден магазин 
на ОАЕ
14.55 „Култра 23/93“ 
- между авангар- 
дността и ежедневна
та култура
15.25 „Джазклуб на 
2ОЕ“ - за почитатели
те на джаза
17.00 „Лирика за 
всички" - първата ли
тературна история на 
лириката по телеви
зията
17.10 „Фоайе“-филм 
за случая Фрьолихер 
18.00 „Миникартина 
на съвремието“ - но
вини за деца
18.10 „Дивите живот
ни в Швейцария“ -13- 
сериен документален 
филм, X епизод
18.35 „Операция „Ок
топод“ - приключен
ска игра
19.00 Време за спорт 
20.00 „Днес“ - нови
ните на деня
20.20 „Студио 3 за!“ - 
актуално интервю на 
живо
20.30 „Спорен слу
чай“ - пряко предава
не от Дюселдорф 
21.00 „Смъртоносей 
четириъгълник“ - епи
зод от криминалната 
поредица „Един слу
чай за двама“
22.00 „Срещи" - Пе 
тер Хартлинг в разго
вор с Енгелберт Зау- 
тер
22.45 Културен жур
нал
22.51 „Време 
спорт" - новини 
23.00 „Картина на съ
времието“ - вечерно 
студио
23;30 „Гняв и тъга“ - 
чехословашки игра
лен филм от 1969 г.

0.40 „Филмова пано
рама“ - представяне 
на филмите от пореди
цата произведения на 
Чехословакия
0.50 Информацио

нен магазин на Швей
царската телевизия: 
10 за 10

10.00 „Картина на съ
времието“ - новини
10.30 Метеорологична 
панорама
14.00 „Картина на съ
времието“ - новини
14.10 Обеден магазин 
на ОАЕ
14.55 Спорен случай
15.15 „Студентът" 
оперета от Карл Ми- 
льою-.ер
16.55 „Римски пинии"- 
симфонична поема от 
Оторино Респиги
17.20 „Телемотор“-ав
томобилен магазин 
18.00 „Миникартина на 
съвремието" - новини за 
деца
18.10 „Хайди“ - сериен 
анимационен филм за 
деца, XIII епизод 
18.35 „Държавническо 
посещение“ - III епизод 
от 6-серийния телеви
зионен филм „Гардеро
бът на театъра"
19.00 „3 еа1-борса“ - 
лихви, числа, цикли 
19.25 „Съвети и тенден
ции“ - магазин за потре
бителя
20.00 „Днес“-новините 
на деня
20.20 „Студио ЗзаГ - 
актуално интервю на 
живо
20.30 „Чужбина“ - ко
респондентите на 20Е 
от цял свят съобщават 
21.00 „Като Феникс от 
•пепелта" - документа
лен филм М
21.45 „Портрети на жид. 
вотни“ - филм за гра-. 
динскйте животни-- . г
21.55 „Големият Рай;
бах“ - комедия в 8 час
ти, V епизод |
22.45 „Време за спорт“ .
- новини
23.00 „Картина на съ
времието“ - новини
23.30 „Поглед отстра
ни" - култура и култ на 
съвместния живот
23.55 „Любовни пробля- 
съци" - 6-сериен късо
метражен филм, II епи
зод

0.05 „Любовта е по- 
студена от смъртта“ - 
немски игрален филм от 
1969 г.
1.30 Информационен 

магазин на Швейцарска
та телевизия: ЮзаЮ

1.55 „ЗзаЬборса" 
лихви, числа, цикли

10.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
11.40 „Ерих Фрид: 
живот под знака на 
съпротивата" 
филм на Криста Хау- 
зер от поредицата на 
ОАЕ „Спектрум“
12.25 „Класическа 
музика" - творби от 
Франц Шуберт
14.00 „Картина на 
съвремието“ - нови
ни
14.10 „Седмичен 
преглед“ - измина
лата седмица през 
погледа на 3 за!
14.45 „Преди 25 го
дини. ..“ - обзор на 
8АО
15.00 „Разочарова
ща свобода" - разго
вор с унгарския исто
рик Петер Ханак 
16.00 „Това отпуска 
ли е?“ - II епизод от
3- серийния игрален 
филм „Берлинско 
бяло“
17.00 „Пееща Авс
трия“ - между Инс- 
брук и Щерцинг 
18.00 „Фотопанора- 
ма“ - 12-серийна по
редица, II епизод 
18.30 „Дневник“ 
19.00 „Миса Могун- 
тина“ - запис от ка
тедралата в Майнц 
20.00 „Днес“-нови
ните на деня
20.10 „Маса за пос
тоянни клиентки“ - 
разговор на актуа- 
лни теми
21.15 „В кръга на 
ириса- - телевизио
нен филм от Петер 
Патцак
22.50 „Градовете на 
света“ - Лисабон
23.45 „Бестселър“-
4- серийна поредица, 
III епизод
0.15 „Миконос“ - 

епизод от криминал
ната поредица „Ко
мисарят“

1.15 „Лирика 
всеки“ - първата ли
тературна история 
на лириката по теле
визията

1.25 „Джаз"-Тони 
Лакатош

2.20 „Спортна не
деля“

дание
12.00 Големият екран
12.30 Европейска 
класация „Топ 20“
14.30 За първи път по 
МТУ
15.00 МТУ спорт - с 
Дан Кортезе
15.30 „Реалният 
свят“ - сериен филм 
16.00 МТУ уикенд
19.30 МТУ новини - 
специално неделно из
дание
20.00 „Топ 20 “ на 
САЩ
22.00 „120 минути“ - 
развлекателен мага
зин

Петък 
8.00 Събуждане 

1400 Видеоклипове с другата страна - мага-
зин ...

14.00 Най-големите хи- 11.00 Видеоклипове с 12.00 Големият екран
Марийн 12.30 „Ис“ **’”*
14.00 Най-големите хи- 1430 За 
тове на МТУ 

кока-кола 15.00 Видеоклипове 
, г  със Симоне
17.45 С МТУ на кино - 17.30 МТУ 

ш  19.00 „МТУ соул“ с Ри- реклами на филми
* ’  2400 МТУ спорт -с Дан чи Рич 10.00 МТУ ::г“
99 пп Музика нон-стоп Кортезе 19-30 Музика нон-стоп 18.15 „3 от 1
22.00 Музика нонстоп Най_търсенит0 по _сПипДан 18.30 Пожелахте да ви- 18.00 МТУ новини

МТУ - с Рей Кукс 21.00 „Реалният свят“ дите 18.15 „3 от 1“
23 00 Най-големите хи- -сериен филм 19.00 „МТУ соул" с Ри- 18.30 Пожелахте да ви- живо
тове на МТУ 21.30 Най-търсените по чи Рич дите 22.30 В МТУ на живо
24 00 Кока-кола репор- МТУ-с Рей Кукс 19.30 Музика нон-стоп 19.00 „МТУ соул“ с Ри- 23.00 „МТУ соул“

А мт\/ оо  тяж 23.00 Най-големите хи- - с Пип Дан чи Рич 24.00 За първи път по
панами наЛилми 0Л5 С МТУ на кино - тове на МТУ 21.00 „Бевис & Бътхед" 19.30 Музика нон-стоп МТУ .
Рп^п мт^ мпдими пеклами на филми 24.00 Кока-кола репор- - анимационен филм -с Пип Дан 1.30 МТУ уикенд
0.30 МIV новини 0 30 Нощни новини - таж 21.30 Най-търсените по 21.00 „В МТУ на живо“ 3.00 Видеоклипове е
1.00 МТУ рок-блок -е последните събития в 0.15 С МТУ на кино - МТУ - с Рей Кукс -с Ани Ленъкс Марийн

10.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
10.30 Метеороло
гична панорама 
14.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
14.10 Обеден 
газин на ОАЕ
14.45 „Хайтех“ 
магазин, който съ
здава знания
15.15 „Попшоуто 
на Рони“ - с Нена, 
„Юритмикс“, „Бу
левард“ и др.
16.00 „Рокпоп“ - с 
Ян Гилън, Боб Ле
нъкс, Хедбойс и др.
16.45 „На кон
церт“ - Нена в До
ртмунд през 1983 г.
17.15 „Мона Лиза“
- магазин за жени
те
18.00 „Миникарти
на на съвремието“
- новини за деца
18.10 „Зигзаг“ - 
младежко пре
даване
19.00 „Картини ‘от 
Германия“ - мага
зин
20.00 „Днес“ - но
вините на деня 
20.20 „Студио
3 за!“ - актуално 
интервю на живо
20.30 „Култра“ - 
магазин
21.00 „Марлене- 
кен“ - телевизион
на пиеса в 2 части, I 
част
22.30 „Книги на ме
сеца“ - за прияте
лите на книгата
22.45 Културен 
журнал
22.5“ „Време 
спорт“ - новини 
23.00 „Картина на 
съвремието“ - ве
черно студио
23.25 „Картина на 
съвремието" да са- 
ро
23.30 „Клуб 2“; Ин
формационен мага
зин на Швейцар
ската телевизия: 
10 за 10

20.00 Европейска ви-
деокласация „Топ 20“
22.00 Събота вечер на 24.00 „Бевис & Бът

хед“
0.30 „Фойерверки“ - 

хардрок
3.00 Видеоклипове с 

Марийн
4.00 Нощно видео - 

нови клипове

10.00 „Картина на 
съвремието" — но
вини
10.30 Метеороло
гична панорама 
14.00 „Картина на 
съвремието“ - но
вини
14.10 „Обратно 
към Нарвик“ - до
кументален филм 
на Харалд Грас
14.40 „Малкият 
Париж на Елстер и 
Плайсе“ - филм за 
град Лайпциг
15.10 „История на 
пианото" - доку
ментален филм, III 
епизод
16.10 „Нещо оби
чайно“ - амери
кански игрален 
филм от 1986 г.
17.40 „Примаба- 
лерина" - филм за 
балерината Джойс 
Куоко
18.00 „Миникар
тина на съвремие
то“ - новини за де
ца
18.35 „Съдбата 
остава няма“ - до
кументална пиеса 
от Барбара Пошин- 
гер
19.00 „Зза! актуа
лно“
20.00 „Днес" - но
вините на деня
20.10 „Марлене- 
кен“ — телевизион
на пиеса в 2 части, 
II част
22.15 „Копнежът 
остава"—дискусия 
за любовните чув
ства и желания на 
възрастните хора
23.30 „Страхът 
подяжда душата“
- немски игрален 
филм, 1973.Г.

1.00 „Аз не искам 
вие да ме обичате“
- документален, 
филм за Райнер 
Вернер Фасбиндер

1.35 Информа
ционен магазин на 
Швейцарската те
левизия: 10 за 10
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лен репортаж; отговори на зрителски въпроси 
седмицата; култура; предстоящо; музика.

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува" - семейна 

сага, 164 епизод
17.55 Телешопинг
18.00 Днес
18.05 „Светът, гледан от Космоса" - 

научнопопулярен филм от поре
дицата „Дейността на НАСА“

18.35 „Въртележка" - детски тв филм 
(Мексико, 1989 г.). 9 епизод

19.00 Днес
19.05 Телешопинг
19.10 „Далас" - тв сериал, втори филм, 

18 епизод
20.00 Днес
20.15 „Третото око" - предаване за па

ранормалните явления
20.45 „Погледът на вдовеца" - тв нове

ла (Германия, 1983 г.)
21.00 Полицейски новини
21.10 Хронометър
22.00 Днес +
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Законът на Лос Анжелес" - аме

рикански филм по криминални 
случаи,12 епизод

23.25 „Снимки от Америка" - епизод от 
документалната поредица

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

12.30 По света
17.10 По света
17.15 „Океаног[ 

научнопог 
„ЕНЦИКЛ01

17.45 Детски св 
чнопопулз

19.25 Твсправо
19.45 Лека нощ, 

вите прия 
филм (40

20.00 По света I
20.35 Отзвук 
21.10 Високо №

посвещен! 
(Франция), 
фман, в рс 
Александ: 
тон и др.

22.45 „Хит мину 
даване от

23.35 По света г
23.45 „Върховни 

тв филм ((
0.35 Само за и 
1.05 Край на г?

филм; 19 а
20.00 Днес
20.15 Частен слу
20.20 „На концер 

зис“ и „Ар I
21.00 „Наблюдат!

17.15 По света и у нас
17.20 Телешопинг
17.25 Детски свят: „Мидите“ - нау

чнопопулярен филм, „Зеленото 
квадратче“: „Това, на което 
стоим“ и „Плодчетата“-анима
ционен филм (XXIV епизод)

18.25 Телешопинг
18.30 „Пътеводна светлина“ - сериен 

тв филм (115 епизод)
19.15 Спортна мрежа
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Амиго и него

вите приятели“ - анимационен 
филм (36 епизод)

20.00 По света и у нас
20.35 „Пълна къща“ - 22-сериен тв 

филм (XI епизод)
21.05 „Нуба“ - забавно-музикално 

предаване
21.30 „Двойка кари“ - 22-сериен тв 

филм (САЩ), XIV епизод
22.25 Театрални меридиани: „Слу

чаят с неудовлетворения вой
ник“ - по произведението на 
Агата Кристи, тв адаптация Бо- 
дуен

23.20 По света и у нас
23.30 Тв бизнесвестник
23.40 Край на програмата

Добър ви ден 
Телешопинг 
Тв справочник
Курс по испански език (X урок) 
Детски свят: „Плодчетата“ - 
анимационен филм (XXV епи
зод)
Народна музика: „Една съдба" 
„Двойка кари“ -тв филм (САЩ), 
XV епизод
По света и у нас
По света и у нас
Детски свят: „Плодчетата“ - 
анимационен филм (XXVI епи- 
ЗОД)
Баскетбол: България - Фран- 
ция, квалификационна среща 
за Европейско първенство - 
пряко предаване от Ямбол 
В паузата: Телешопинг 
Тв справочник
Лека нощ, деца!: „Амиго и него
вите приятели" - анимационен 
филм (38 епизод) 
По света и у нас
„Пълна къща" - 22-сериен тв 
филм (XII епизод)
Футбол: Франция - България, 
квалификационна среща за 
Световно първенство - пряко 
предаване от Париж
В паузата: Тв справочник 
Магазин „Полицай" 
По света и у нас 
Край на програмата

17.00 „Днес“
17.05 „Докато свят светува“ - семейна са

га, 162 епизод
17.55 Телешопинг
18.00 Днес
18.05 „Войаджър 2“ преминава Сатурн“ - 

научнопопулярен филм от поредица
та „Дейността на НАСА“

18.35 „Въртележка“ - детски тв филм 
(Мексико, 1989 г.), 7 епизод

19.00 Днес
19.05 Телешопинг
19.10 „Книжна борса“ - културно-инфор

мационен журнал за литература и 
книгоиздаване

19.35 „О, спомняте ли си, госпожо?“ - ста
ри песни за млади сърца

20.00 Днес
20.15 „Корените на злото“ - единайсети

ШИ

Тв канал „Пловдив“
Излъчва по Канал 1 на БНТ 

8.00 - 9.00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК: новини; преглед на печата; Тв 
борса; рекламен експрес; импресия; за децата; 
сутрешен гост; обзор на седмицата; спорт; ак
туален репортаж; музика; открита камера. 
ВТОРНИК: новини; преглед на печата; Тв бор
са; рекламен експрес; импресия; за децата: 
„Две-три неща за..- музикална класация с 
Евгений Гринберг; пътна полиция; детско фил
мче; актуален репортаж; култура; музика; от
крита камера.
СРЯДА: новини; преглед на печата; Тв борса; 
рекламен експрес; импресия; за децата - I; от
близо; актуален репортаж; за децата - II; стара 
градска хроника; сутрешен гост; култура; музи
ка;
ЧЕТВЪРТЪК: новини; преглед на печата; Тв 
борса; рекламен експрес; импресия; за децата 
-1; гледна точка; музикална рулетка; нови кни
ги; сутрешен гост; актуален репортаж; култура; 
за децата - II; музика.
ПЕТЪК: новини; преглед на печата; Тв борса; 
рекламен експрес; импресия; за децата; кон- 
курс-приказка с продължение „Барби“;ак ту а-

Тв ирограм 
(вторник, сР8я^о'/9.з

Вести:
КПП „Дунав 
нашите кораб11 - 
времето днес. ь 
информация, ма 

КГре^.^ 
минути за дец’”' 1,1

района. Валутни курсове;
7.45 Детски филм. Гимнастика;
8.00 Спорт;
8.15 „Ти си колега!“ - рубрика на журналиста с 
избрана от него тема.

ЧЕТВЪРТЪК
7.30Новини. Прогноза. Морето. Вестниците от 
района. Валутни курсове.
7.45 Детски филм. Гимнастика
8.00 Спорт.
8.15 „Кметски стол“ - гостуване на кметове от 
различни селища и квартали с анкета и въпро
си по телефона
8.20 „Как ще почивам в събота и неделя“ - ан
кета с предложения на зрители

НЕДЕЛЯ
8.05 Новини. Времето. Морето. Валутни курсо
ве
8.15 Детски филм. Гимнастика8.30 Музика - обзорна рубрика
8.45 „Телевизионен магазин“ на Ламбрин Со
тиров
9.00 Спорт
9.10 „Седмият континент“ - океанското дъно
9.15 „Илия Пенев - звездата на Варна“ - ак- 
туална реплика на варненския район

Днес
„Докато свят светува“ - семей
на сага, 163 епизод

17.55 Телешопинг
18.00 Днес
18.05 „Още щрихи от портрета..- 

документален филм
18.20 Новини за хора с увреден слух
18.35 „Въртележка“ - детски тв 

филм (Мексико, 1989 г.), 8 епи
зод

19.00 Днес
19.05 Телешопинг
19.10 „Далас" - тв сериал, втори 

филм, 17 епизод
20.00 Днес
20.15 Частен случай
20.20 „Огъване на метал, магия и ум 

над материята“ - дванайсети 
епизод от поредицата на Артър 
Кларк „Свят на странни сили“

21.00 „Планета“ - проблемите на Зе
мята вследствие на човешката 
дейност

21.10 „ Ексцентричното шоу на Шер от 
зала „Мираж“

22.00 Днес +
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Законът на Лос Анжелес“ - 

американски филм по крими
нални случаи,11 епизод

23.25 „Щурец на паважа“ - изпълне
ния на Михаил Белчев

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

16.00 Футбол: „Ц 
ща за пъо 
(репортаж) 

17.00 Днес 
17.05 „Докато св 

на сага, 16 
17.55 Телешопин 
18.00 Днес 
18.05 „Те“-маГЕ 
18.35 „Въртел еж 

(Мексико, •
19.00 Днес 
19.05 Телешопин 
19.10 „Далас“ -

18.15 Телешопи
18.20 „Страсти" 

(Италия),

17.00 Днес
17.05 „Докато свят светува“ - семей

на сага, 161 епизод
17.55 Телешопинг
18.00 Днес
18.05 „Пражка пролет ’93“ - симфо

ничен концерт
18.35 „Въртележка“ - детски тв 

филм (Мексико, 1989 г.), 6 епи
зод

19.00 Днес
19.05 Телешопинг
19.10 „Далас“ - тв сериал, втори 

филм, 16 епизод
20.00 Днес
20.15 Частен случай“
20.20 „Послания от мъртвите“ - десе

ти епизод от поредицата на Ар
тър Кларк „Свят на странни си
ли“

21.00 „Планета“ - проблемите на Зе
мята вследствие на човешката 
дейност

21.10 ШОК: „Социалният патронаж“
21.40 „Нона“ - концерт от авторски 

песни на актрисата Нона Йото
ва

22.00 Днес +“
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Трето полувреме“
23.30 „Безболезнено лечение“ - тв 

новела (Германия, 1983 г.)
23.45 „Елегия“ - балетна миниатюра 

по музика на Пламен Джуров
24.00 Днес
0.05 Край на програмата

9.00 Добър ви ден
10.00 Телешопинг
10.05 Тв справочник
10.15 Курс по английски език за деца (X 

урок)
10.40 Детски свят: „Мидите“ - научнопопу

лярен филм, „Зеленото квадратче“: 
„Това, на което стоим“ и „Плодчета
та“ - анимационен филм (XXIV епи
зод)

11.40 „Двойка кари“ - тв филм (САЩ), XIV 
епизод

12.30 По света и у нас
17.20 По света и у нас
17.25 Детски свят: „Дивата коза в Татри- 

те“ - научнопопулярен филм, „Плод
четата“ - анимационен филм (XXV 
епизод) и „Зоро“ - тв филм (XIII епи
зод)

18.35 Телешопинг
18.40 Екокамера
19.10 С камера на село
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Амиго и неговите 

приятели" - анимационен филм (37 
епизод)

20.00 По света и у нас
20.35 Отзвук
21.10 „Двойка кари“ - 22-сериен тв филм 

(САЩ), XV епизод
22.05 Концерт за пиано и оркестър във фа 

мажор от Шопен
22.40 „Мостове на духа“ - документален 

филм
23.00 Формула 1 за Голямата награда на 

Япония - репортаж
23.50 По света и у нас
24.00 Край на програмата

Излъчва се по Канал1 на БНТ всекиден 
без понеделник и събота 
Вторник - (7.15-8.15 часа)

Детска анимация, аеробна гимнастика;
Новини; Пресечни точки; „На кафе 
със..Минути за общините; За старт на 
деня ви

Сряда-(7.15-8.15 часа)
Фолклор от района; Новини; „През просо
то ; Тема в аванс; Летописи

Четвъртък-(7.15 - 8.15 часа)
Събудихте ли се, деца?; Новини; Ретро- 
бизнес; Бизнескантора; Бизнесинформа- 
ция; Моята оферта

Петък - (7-1$ 

Уикенд маршрут.^ 
Благоевград: Нови и

Неделя - И 

100 секунди; 
нистративни Пре 
Червен картон:»

епизод от поредицата на Артър 
Кларк „Свят на странни сили“

20.45 „Чао, Чарли“ - тв новела (Германия, 
1983 г.)

21.00 Полицейски новини
21.10 „Жилет - суперспорт“ - най-атрак- 

тивното от световния спорт
21.40 „Червено, горещо и студено“ - джаз- 

концерт с участието на „Ес Ай Комю- 
никейшън“

22.00 „Днес +“
22.30 Тв справочник 2
22.35 „Законът на Лос Анжелес“ - амери

кански филм по криминални случаи, 
10 епизод

23.25 Концерт на Гилермо де Фео - китара
23.45 „Последният ден на Анди Уорхол“ - 

епизод от английската документал
на поредица

24.00 Днес
0.05 Край на програмата

даваненаТ 
Иванов

22.00 Днес +
22.30 Твсправоч!
22.35 „Звезди в Е
23.05 .Чартшоу - 

за поп и ро|
24.00 Днес
0.05 „Хроника Н; 

ужасите

9.00 Добър ви ден
10.00 Телешопинг
10.05 Тв справочник
10.15 Курс по английски език: „Семеен 

албум от САЩ" (X епизод)
10.40 Хиляда как: „Стрес за мен, стрес 

за теб"
10.45 „Боженци" - документален филм
11.05 Детски свят: „Плодчетата“ - ани

мационен филм (XXVI епизод) 
.„Зоро" - тв филм (XIII епизод)

11.55 „Великият реформатор" - музи
кално предаване

12.30 По света и у нас
17.20 По света и у нас
17.25 Детски свят: „Плодчетата" - ани

мационен филм (XXVII епизод) 
„Зоро" - тв филм (XIV епизод)

18.15 „Страсти" - сериен тв филм (Ита
лия), 57 епизод

18.50 Телешопинг
18.55 „За Земното и Небесното"
19.25 Тв справочник
19.45 Лека нощ, деца!: „Амиго и негови

те приятели" - анимационен филм 
(39 епизод)

20.00 По света и у нас
20.35 Отзвук
21.10 „Момичетата от Найтингейл хаус“

- 12-сериен тв филм (САЩ), XI 
епизод

22.05 Плюс-минус
22.55 „Новата музика" - епизод от тв 

поредица „Виена - краят на импе
рията“

23.50 По света и у нас
24.00 Край на програмата

Информационно-музикална 
програма „Море“

Излъчва се на честотите на Канал 1
Покрива бившите Бургаски, Шумен

ски, Добрички и Варненски окръг
ПОНЕДЕЛНИК

7.30 Новини. Прогноза. Морето. Вестниците от 
района. Валутни курсове.
7.45 Детски филм. Гимнастика
8.00 Спорт
8.15 Сигнална информация от ХЕИ. Обзор на 
културните прояви от края на седмицата.

ВТОРНИК
7.30Новини Прогноза. Морето. Вестниците от 
района. Валутни курсове.
7.45 Детски филм. Гимнастика

8.15 Сигнална информация от ХЕИ. Социална 
тема.
8.20 „Седмият континент". Океанското дъно.

СРЯДА
7.30 Новини. Прогноза. Морето. Вестниците от

9.00 Добър ви 
10.00 Телешоп; 
Ю-05 Твсправ) 
10.15 Курс пои 
10.35 Детски св 

рите--Н; 
„Плодчет 
филм (XX 
тв филм
.оорховн)
(САЩ), V)



зия

10.55

С3>

0.30 Край на програмата1.00 Край на програмата

ПРЕДСТАВЯ

-Събота Неделя 21 .XI

г

окоп

Тъмната 
Половина

Вестник „Телевизия-Радио“ не се нуждае 
от реклама. Той е необходимост!

В световния океан от радио-телевизионни 
предавания вестник „Телевизия-Радио“ е 
най-сигурният пътеводител.

Затова ние не рекламираме, а само уточ
няваме.
Нашият каталожен номер отново е 832.

Ако искате да участвате в приятните из
ненади, които сме подготвили за своите або
нати, изпратете копие от вашите абонамен
тни квитанции.

8.30
10.30

-Стивън Кинг отново се 
вглежда в „тъмната поло
вина“ на човешката душа, 
където се крият неподози
рани зли сили.

Вестник „Телевизия - Радио“ - 
предизвикателство за 
самочувствието на всяка фирма! 
Бизнесдами, бизнесмени, 
вашата фирма, 
вашата личност, 
вашите успехи 
могат да стигнат до сто хиляди семейства 
чрез вестник „Телевизия-Радио“!
Шансът да бъде прочетена вашата реклама 
е 49 от 49.
Защото вестник „Телевизия-Радио“ се чете 
7 дни по 7 пъти 
от цялото семейство!

20.00 Панор
21.15 „Алф‘

(11П1М1К I II 1'1 Л1И М.1Г 

ДЖОРДЖ \ РОМЕРО

ПОМНИ \Н1Н

(ТПВЪНКПН!

„ТЪМНАТА ПОЛОВИНА“ 
е смразяващ психотрилър с 
елегантния почерк на режи
сьора Джордж Ромеро.

832- вашето щастливо число
мнозина се занимават с нумерология и вестниците предлагат на 

своите читатели индивидуалните числа, които им носят щастие.
Вестник „Телевизия-Радио" откри онова универсално число, което 

може да направи всеки щастлив.
Числото е 832!
Опитайте и ще спечелите!
Идете в първата пощенска станция Пошушнете на служителката това 

число и подайте 204 лева Идете си спокойни вкъщи - вече сте под знака 
на 832!

А това число носи щастие, защото от Нова година всеки четвъртък 
във вашия дом ще идва всичко онова, което можете да I ледате и слуша 
те от националния, частния и световния ефир. Плюс много приятни изне
нади. ..

С 832 вашето щастие е гарантирано!
С 832 вие печелите1

представят 
от 12 ноем
ври в цялата 

страна
Шон Конъри и Уесли Снайпс в

„ИЗГРЯВАЩО СЛЪНЦЕ“

17.00 „Думай, гайдо, думай!“ - от фолклор
ната поредица „Живи сме, мъдри 
сме“

17.25 Телешопинг
17.30 „Прасенцата от Прасоград“ - анима

ционен филм, 1 епизод
17.55 „Куче“ - епизод от американския се

риал „Животни, животни, животни“
18.10 ИВА - професионален баскетбол от 

САЩ
19.10 „Ах тези муцуни“ - предаване на 

журналистката Екатерина Генова, 
гост в студиото: Стефан Цанев

20.00 Днес
20.20 Телешопинг
20.25 „Месец на село“ - игрален филм (Ан

глия), режисьор Пат 0'Конър, в роли
те: Колин Фърт, Кенет Бранъг, Ната
ша Ричардсън и др., с надписи

22.00 „Днес +“
22.20 „Машината Скорсезе“ - документа

лен филм-портрет _

1!₽

^.Шумен" - ЦСКА - сре- 
^рвенство на „А" ПФГ

г-:
л вят светува" - семей- 
,-65 епизод
ГНГ

газинно предаване 
\ жка“ - детски тв филм 
•< 11989 г.), 10 епизод

•“ !НГ
'I.- тв сериал, втори 
-.епизод

г" учай
Ърт с „Ю Ту“, „Джене- 
. ' I и Ем“
.',!тел" - авторско пре- 
/ .Тома Томов и Димитри

г
(7'.)ЧНик 2

■ Ефира"
‘-седмичнакласация 

.-Юкмузика

г-‘- |На злото“ - филм на 
Испания), 11 епизод

4 рограмата

23.35 На концерт с Тика Търнър и Сузана 
Хофс

0.15 .Пипе" - политическо куклено шоу
0.30 .Плейбол“ - еротичен сериал, режи

сьор: Пол Рейчмън. участвуват: Ели
забет Джагьр, Джийн Момбъргър. 7 
епизод

В АМЕ
РИКА 
СЛЪНЦЕ
ТО ИЗ
ГРЯВА 
ОТ ИЗ

ТОК
Не пропу
скайте и 
еднои
менния 
роман на 
Майкъл 
Крайтън 
- изда
ние на 
„Хемус“

'5-8.15 часа)
»Р* дини; От фонда на РТЦ 

. уй в аванс; „На гости

И5-9.45часа)

, "Сто метРа с адми- 
/Лп*ВИЯ ' Седеи ПЛ|оо;
/т'

4Ма „Север“
!>МЪчТа)ИП™07

ЕкспРес 300: 
/ЙвЧ^СКа хроника' ■’./ пь™а полиция,
Х спРав°чна

-

17.00 Ретро хитпарад
17.25 „Прасенцата от Прасоград" - ани

мационен филм, 2 епизод
17.50 „Бик“ - епизод от американския 

серил „Животни, животни, живот
ни“

18.10 Телешопинг
18.15 „Хувър срещу Кенеди“ - двусе

риен игрален филм (САЩ), в роли
те: Джак Уорън, Робърт Пайн, Ва
ри Море и др., 1 серия

20.00 Днес
20.20 Телешопинг
20.25 Музикална класация „Бийт Ю 

Кей"
21.15 Хронометър
22.00 „Днес +“
22.20 „Хувър срещу Кенеди" - двусе

риен игрален филм (САЩ), 2 серия
24.00 „Плейбой“ - еротичен сериал, 8 

епизод
ПОП

Добро утро
Детски свят: „Медузите“ - научнопо
пулярен филм и „Обаче“
Световна купа по ски: гигантски сла
лом (I манш) - пряко предаване от 
Вейзоннас, Швейцария

12.00 Еврожурнал
12.30 По света и у нас (съботно издание)
12.40 Телешопинг
12.45 Анонси
12.55 „Пътешественик - светьт на Нацио

налното географско дружество“ - 
научнопопулярен филм (VII епизод)

13.55 Световна купа по ски: гигантски сла
лом (II манш) - пряко предаване от 
Вейзоннас, Швейцария

14.35 Телешопинг
14.40 Кантора „Аз“
14.50 Концерт на ДФА „Загоре“, Стара За

гора
15.20 „Пълна къща“ - тв филм (XI епизод)
15.50 Събота, късен следобед
16.40 По света и у нас (съботно издание)
16.50 Теглене тиража на Тото „5 от 35“
17.00 „Вариант“
18.00 Супершоу „Невада“ - пряко пре

даване от зала № 2 на НДК
18.50 Чудният свят на Дисни: „Изгнанието" 

- игрален филм (II част)
19.45 Лека нощ, деца!: „Амиго и неговите 

приятели“ - анимационен филм (41 
епизод)

>рама
з“—тв филм (I епизод), първо из

лъчване
21.50 „Доктор Куин - лечителката“ - 17- 

сериен тв филм (САЩ), IX епизод
22.40 „Живей, нов свят“ - концерт на Пол 

Маккартни (I част)
23.40 По света и у нас (съботно издание)
24.00 „Последният удар“ - игрален филм 

(копродукция). Режисьор Гари Фрид- 
ман, музика Мишел Льогран

0.50 Край на програмата

/ден
1-Лнг
Дчник

«емски език (IX урок)
1ят: „Дивата коза в Тат- 

'• аучнопопулярен филм, 
,?>ата“ - анимационен 
». (VII епизод) и „Зоро“ -

(XIV епизод)
Л ченгета" - тв филм 
3|| серия

у нас 
Си у нас 
- фафията“ - епизод от 
с /пулярната поредица
■'педия“
аят: „Медузите“ - нау- 
ярен филм и „Обаче“

ГЛНГ
- сериен тв филм

• 58 и 59 епизод 
й.ЧчНИК
. I, деца!: „Амиго и него- 
Г Ители“ - анимационен 
Яйпизод) 
/и у нас

напрежение: „Пагубно 
<ие“ - игрален филм 
), режисьор Джим Кау- 

р-олите: Петер Дворски, 
■' ра Стюард, Ив Бени-

•’Чгс едно" - пряко пре- 
Г- зала № 11 на НДК

у нас
Ьи ченгета" - 27-сериен 
ПМСАЩ), VIII серия 
(- 1ъже ли...?!
I*:. рограмата

9.30 „Усмихни се" - предаване за ар
мията

10.00 Празнична Света литургия по слу
чай Въведение Богородично и Де
ня на християнското семейство и 
православната християнска мла
деж - пряко предаване от храм- 
паметник „Св. Александър Не
вски“

11.00 Детски свят: „Лексикон“
12.00 Народна музика: Свири оркестър 

„Родопи"
12.25 Телешопинг
12.30 По света и у нас (неделно издание)
12.40 Бразди
13.30 Световна купа по ски: слалом - I 

манш, репортаж и II манш, пряко 
предаване от Вейзоннас, Швейца
рия

14.30 Телешопинг
14.35 Народна музика: „Ханчето"
15.05 Атлас: „Завръщането на лешояди

те"
16.10 „Пълна къща" - гв филм (XII епи

зод)
16.40 Кантора „Аз" представя: „Аз, ко

пелето от телевизията“ - доку
ментален филм

17.20 По света и у нас (неделно издание)
17.30 Теглене тиража на ТОТО 2
17.40 Световна купа по уиндсърфинг
18.10 Форум
19.00 Уолт Дисни представя...
20.00 По света и у нас (неделно издание)
20.35 Неделна киновечер: „Летни жела

ния, зимни блянове" - игрален 
филм (САЩ), режисьор Гилбърт 
Кейтс, в ролите: Джоан Удуърт, 
Мартин Болсам, Силвия Сидни и 
ДР-

22.10 „Аз Съм Пътят и Истината, и Жи
вотът. . “

22.15 „Живей, нов свят“ - концерт на 
Пол Маккартни (II част)

23.20 По света и.у нас (неделно издание)
23.30 Спортна мрежа
24.00 Край на програмата

И»
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Уважаеми читателю

Неделя 21. XIСъбота 20. XI П
Петък 19. XIЧетвъртък 18. XIСряда 17 XIПонеделник 15 XI Вторник 16. XI

Иван ПОЛИМЕНОВ, 
сценарист и режисьор на филма

от
пряко

от 
пряко

1.40 Пресекс- 
прес
2.00 Край 

програмата

От екипа на 
направление „Религия"

от 
пряко

и
8.00 „Маратон-15*-за 

най-малките
8.30 Телерадиокомпа- 

ния .Мир* - в ефир
9.55 .Земята на хора

та* - екологична програ
ма
10.15 .Службата в име
то на тлузата не търпи 
суета*
10.45 .Веди*
11.25 „Приятен апетит*
- кулинарни съвети на 
Андрей Макаревич
11.40 .Институт на чове
ка“
12.10 „Разкол* - тв се
риен филм, VI и VII серия 
14.00 Новини
14.25 „Пипи Дългото чо
рапче“ - тв сериен филм 
за деца, X серия
14.50 .Пари и политика*
15.20 „Ултра-си*-спор
тна програма
16.00 „Червеният квад
рат*
16.40 „Тайната за убий
ството на Джон Кенеди“
- документален филм
17.30 „В света на живот
ните“
18.10 „Двама-на“
18.40 „Колумбия Пик- 
чърс“ представя: „Ум
ник“ - игрален филм, I 
серия (САЩ)
19.40 Лека нощ, деца!
20.00 Новини
20.45 „Умник“-продъл
жение
21.30 „Кога? Къде? Как
во?*
22.35 Студио „Резо
нанс“ представя...
23.00 Новини
23.25 .Последен кино- 
сеанс“: „Декалог*-игра
лен филм

0.20 Международен 
конкурс по спортни тан
ци „Русия'93*
1.00 Край на програма-

|родмо|

Новите издания на направление „РЕ
ЛИГИЯ“ - „ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОД- 
НЕ“, „АЗ СЪМ ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, И 
ЖИВОТЪТ“ и „ЗА ЗЕМНОТО И НЕБЕС
НОТО“, са замислени и предназначени спе
циално за теб. Приеми ги като подарък, 
предложен ти с чисто сърце от неговите 
създатели.

Сигурно ще ти направи впечатление, че 
предразсъдъците^ с чието опровергаване 
сме се заели, имат различен произход. Ед
ни от тях водят началото си от неверие- 
то — те са най-лошите, други се раждат 
от незнанието, а трети - от липса на сме
лост у човека да се изправи лице в лице с 
реалността. Ако ти, зрителю, си чужд на 
тези предразсъдъци, то нашите предава
ния биха могли да те предпазят успешно 
от пагубното им влияние. Дано с Божия 
помощ нашето послание да намери път 
към сърцето ти и да бъде полезно за теб.

Всички ние сме убедени от собствен

Мостове на духа
Документален филм

Канал 1,16 ноември, 22.40 часа

Културата винаги е била антитеза на насилието. Тази макси
ма бе изходната позиция да напомним за нещо, което е край нас 
и в самите нас!

Духът е, който дава живот, от духа остава следа. Тази следа 
ще откриете в документалния филм „Мостове на духа“ - твор
ческо изследване за корените на ислямската архитектура по 
нашите земи. Жаравата от поколение на поколение се пре
дава, докато стане пламък, голяма любов или смразяваща ом
раза. Сами разбирате какво е значението на темата, до която 
искахме да се докоснем.

При реализацията на филма висок професионализъм и вяр
но улавяне на атмосферата на времето показа операторът 
Емилиян Динов. Максималното използване на възможностите 
на филмовата камера довежда до зрителя духа на едно отми
нало време, оставило значителни архитектурни паметници из 
цялата страна.

14.00 Новини
14.25 „Телемикс“
15.10 „Бележник“
15.15 Анимацио
нен филм
15.40 Композито
рът Е. Дога
16.00 „Между нас, 
девойки“
16.20 „Клуб-700“
16.50 „Технод- 
рум“
17.00 Новини
17.25 Телерадио- 
компания„Мир“-в 
ефир
17.55 „Азбука 
собственика“
18.05 „Просто Ма
рия“ - тв сериен 
филм (Мексико)
18.55 „Обществе- 
иг> ниоиип“

нощ,

17.00 Новини на IV 5
17.15 Курс по френски 
език по метода „Виктор“ 
17.40 Телевизионно съ
стезание за юноши
18.05 Въпроси за шам
пион
19.30 Новини на ТУ 5 
20.00 Спорт: „Олимпий
ски магазин“
20.30 Новини от Швей
цария - пряко предаване 
21.00 „Геополис" - по
литическо предаване с 
актуални репортажи 
21.45 „Седем дни в Аф
рика“ - преглед на афри
канския печат
22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „Само от любов*- 
телевизионна поредица- 
трилогия в 10 епизода по 
романа на Мария Венту- 
ри.
„Клара* - първи епизод 
от първа част, режисьо
ри Андреа и Антонио 
Фраци

0.00 .Пале Роайал“ - 
документален сериал с 
водещ Леон Цитроне
1.00 Новини на Франс 3

но мнение“ 
19.40 Лека 
Деца!
20.00 Новини
20.45 „Обществе
но мнение“ - про
дължение 
21.00 Футбол 
квалификация за 
световно първен
ство: Гърция - Ру
сия
23.00 Новини
23.25 „Шахматни 
паралели“ 
23.55 МТВ
0.55 „Пресекс- 

прес“
1.05 Край 

програмата

17.00 Новини 
ТУ 5
17.10 Визион 5 
17.25 Как сте?
17.50 Кухнята на 
мускетарите
18.05 Адски рибо
лов
18.40 „Перфекто“ 
- актуални тен
денции в модата 
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Насоки" - 
социално-иконо
мическо предава
не
22.00 Новини 
ТР 1
22.30 „Специален 
пратеник“ - актуа
лни репортажи

0.00 Културен 
журнал на Бернар 
Пиво
1.30 Новини 

Франс 3

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5 
17.25 Как сте? 
17.50 Кухнята 
мускетарите
18.05 Адски рибо
лов
18.40 Археология: 
„Неандерталецът
- брат или братов- 
чед?“
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 Цифри и бук
ви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Сегашно 
време“-публицис
тично предаване 
22.00 Новини на 
ТЕ 1
22.30 „Толкова от
давна те обичам“ - 
комедия от Жак 
Дьовал, режисьор 
Раймон Жером, в 
гл. роли Клод Жад 
и Жан Барни
0.30 „Не трябва 

само да се мечтае“
- предаване за пъ
тешествия

1.30 Новини 
Франс 3

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.15 Визион 5 
17.25 Как сте? 
17.50 Кухнята 
мускетарите 
18.05 Адски рибо
лов
18.40 „Бягство“ - 
предаване за тури
зъм
19.00 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 Цифри и бук
ви
20.30 Новини 
Белгия - 
предаване 
21.00 „Север
Юг“ - канадско 
публицистично 
предаване
21.30 „Такъв, ка- 
къвто е“ - публи
цистично предава
не
22.00 Новини 
ТР 1
22.30 „Ходът на 
века“ - дискусион
но предаване на 
Жан-Мари Кавада
0.05 „Вива“ 

предаване за евро
пейската култура
0.50 Новини на 

Франс 3

14.00 Новини
14.25 „Делови 
вестник“
14.40 „Конверсия 
и пазар“
15.10 „Бележник“
15.15 „Дело“
15.25 Анимацио
нен филм
15.50 „Писма от 
Мелихов“ - доку
ментален филм
16.10 „Нови име
на“
16.50 „Технод- 
рум“
17.00 Новини
17.25 „Автоваз“ 
гарантира
17.45 „Документи 
и съдби“
17.50 „Азбука на 
собственика" 
18.05 „Просто Ма
рия" - тв сериен 
филм (Мексико)
18.55 „Тема“
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.45 Авторска 
програма на Е. Ря- 
занов
21.55 Музиката на 
Г. Свиридов
22.25 „Нощен жи
вот в градовете в 
света - Амстер- 
дам" 
23.00 Новини
23.25 НЛО
23.55 „Пресекс- 
прес“
0.05 Край 

програмата.

и
14.00 Новини
14.25 Телемикс
15.10 Музикална 
прогноза
15.40 Таланти I 
поклонници
16.20 Звезден час 
17.00 Новини 
17.35 „Гол“ 
18.05 Поетичен 
албум
18.25 „Документи 
и съдби“
18.40 „Ехо от сед
мицата“
19.10 „Как да ста
неш богат“ - тв 
викторина
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.45 „Дребните 
неща от живота“ - 
тв сериен филм, 23 
серия
21.15 „Новото 
студио“ предста
вя...
(В паузата - 23.05 
- Новини)
0.05 „Пресекс- 

прес“
0.15 Край 

програмата

14.00 Новини
14.25 „Телемикс“
15.10 „Бележник“
15.15 Анимацио
нен филм
15.40 „Госпожа 
Удача“
16.10 „Джем“
16.40 „...до шес
тнадесет и повече 
години“
(В паузата-17.00- 
Новини)
17.50 „Документи 
и съдби“
18.00 „Просто Ма
рия“ - тв сериен 
филм (Мексико)
18.50 „Миниатю- 
ра"
19.00 „История на 
любовта“
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.40 „Лото-ми
лион“
21.15 „Туин
Пийкс“-тв сериен 
филм, V серия 
(САЩ)
22.10 „Хит-парад 
„Останкино“
23.20 Новини
23.45 „Пен-клуб“ 
0.45 „Пресекс-

прес“
0.55 Край 

програмата

8.00 Център
8.30 .Сутрин по-ра- 

но*
9.00 .Докато всички 

са вкъщи“
9.30 Тираж на спорт- 

лото
9.45 „Утринна звез

да“10.35 .Полигон* 
11.05 .Маратон-15“
11.45 .Под знака пи*
12.30 .Аз-жената* 
КТВ-1 и Канал Франс 
Ентернасионал пред
ставят:
13.00 „Френска кухня 
за вас“
13.10 .Подводната 
одисея на Ив Кусто“ 
14.00 Новини
14.20 Телерадиоком- 
пания .Мир* - в ефир 
15.00 .Клуб на пъте
шествениците*
15.50 .Живото дърво 
на занаятите*
15.55 Анимационен 
филм
16.50 .Панорама*
17.30 Преглед на те
левизионната програ
ма за следващата сед
мица
17.45 Новини
18.00 „Болшой теа
тър. Дни и вечери* 
19.05 .Емигранти“ - 
игрален филм 
21.00 „Неделя“ - ин
формационно-публи
цистична програма
21.45 Спортен уикенд 
22.00 .Матадор“ 
23.00 Новини
23.25 „Нощни страс
ти“
23.55 .Без никакво 
съжаление“ - игрален 
филм (САЩ)
1.25 Край на програ

мата

И
14.00 Новини
14.25 „Бридж“
14.50 „Бизнес- 
клас"
15.05 „На гости 
при приказките“: 
„Вълшебната лам
па на Аладин"-иг
рален филм
16.40 „Музограф“ 
17.00 Новини
17.20 „Ехо от ру
ския избор"
17.40 „Човекът и 
законът"
18.15 „Вагон 03“
18.45 „Поле на чу
десата“
19.40 Лека 
деца!
20.00 Новини
20.45 „Личност на 
седмицата"
21.05 „Туин
Пийкс"-тв сериен 
филм, VI серия 
(САЩ)
22.00 „ВИД“ пред
ставя...
(В паузата - 23.00 
- Новини)

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5 
17.25 „Оксижен“
- дейности на от
крито
17.50 „Лакомст
ва“ - кулинарни 
съвети
18.05 Адски рибо
лов
18.40 Културни 
вести от Париж 
19.05 Въпроси за 
шампион
19.30 Новини 
IV 5 .
20.00 Цифри 
букви
20.30 Новини 
Швейцария - пря
ко предаване 
21.00 „Стрип
тийз“ - предаване 
на социални теми
22.00 Новини на 
ТЕ 1
22.30 „Таратата“
- забавно-музи
кално предаване 
на Наги
0.00 „Здраве“ - 

предаване на ме
дицински теми

1.15 Новини на 
Франс 3

17.00 Новини на IV 5 
17.15 .Светът е ваш* 
- забавно-музикално 
предаване на Жак 
Мартен
18.40 Аутовизион
19.00 .Приятен уи
кенд“ - забавно пре
даване
19.30 Новини на ТУ 5 
20.00 „Трийсет милио
на приятели“ - пре
даване за възпитание
то на домашните жи
вотни
20.30 Новини от 
Швейцария - пряко 
предаване
21.00 „Седем от се
дем“ - седмично поли
тическо предаване на 
Ан Сенклер
22.00 Новини на ТЕ 1
22.30 „За три дни щас
тие“ - телевизионен 
филм на режисьора 
Жак Отмезген, в глав
ните роли Максим Льо- 
ру и Терез Лиотар

0.00 .Таласа“ - пре
даване за морето

1.00 Новини 
Франс 3

и зрителю, 
опит, че истинското щастие на човека се 
състои в любовта му към Бога и ближни
те, в стремежа му да опознава, следва и 
слива Божията воля със своята собстве
на. И именно затова бихме искали ти съ
що да изпиташ това щастие и ако же
лаеш, да останеш завинаги съпричастен 
към него.

Затова те молим, когато гледаш и слу
шаш нашите предавания, не се отказвай 
да анализираш и обмисляш доводите, кои
то ти предлагаме. Особено настоятелно 
те молим да търсиш истината във всич
ко, което се опитваме да ти кажем, да 
настояваш за нея, да я приемаш чистосър
дечно, без предубеждение и да не н отхвър
ляш, когато тя заговори на твоята съ
вест. Защото, ако сърцето е искрено и 
търси истината, просветлението на ума 
ня.ча да се забави.

17.00 Новини 
ТУ 5 
17.10 Визион 5 
17.25 „Как сте?“ - 
практични здрав
ни съвети
17.50 „Кухнята на 
мускетарите“-ку
линарни съвети 
18.05 Адски рибо
лов
18.40 „Откритие" 
- наука и техноло
гии
19.00 „Въпроси за 
шампион“ - тв съ
стезание
19.30 Новини 
ТУ 5
20.00 „Цифри и 
букви“ - тв състе
зание
20.30 Новини от 
Белгия - пряко 
предаване 
21.00 „Залози 
гледни точки“ 
публицистично 
предаване 
22.00 Новини 
ТЕ 1
22.30 „Забавна 
вечер“ - тв варие
те на Жан-Пиер 
Фуко

0.00 „Големите 
дни на века“ - до
кументална поре
дица „Диктатори
те“ - III епизод

1.00 Новини на 
Франс 3



Реклама |РП911О|

Бълп шрвжа тел»м

тип

след
Вслед

СЪБОТА СЪБОТА

№

I

сек

Паблик Рилейшънс филм
КАНАЛ 1

а

а

е
Други рекламни форми

I

КАНАЛ 1
тип на

КроулI

30" I 1

а 
а

20 $
10 $

<
<

и
е
5

с 
в
А 
Р 
А

ЦЕНА за 30"
500 $
850 $

1 400 $
3 600 $
1 400 $

850 $

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
ТИП 

Е 
Р 
Е 
Р

'ЙГ“

НЕДЕЛЯ
ТИП

Е 
Р

ЦЕНА за 30"
500 $

1 000 $
500 $

1 000 $
500 $

0.46
0.49
0.52
0.55

20 $
10 $

7”
8”
9"

10"

Интервю 
с оекл. цел 

99 $ 
38~$ 
24 $ 
1зТ

ЦЕНА за 30"
1 400 $

850 $
3 600 $
1 400 $

ЦЕНА за 30"
850 $

1 400 $
3 600 $

1 400 $
850 $

72 $
28 $
17 $
10 $

сп
72 $
28 $
17 $
10 $

ЧАСОВИ ПОЯС 
17.00 - 18.50 ч.
18.50 - 20.20 ч. 
20.20 - 21.50 ч.
21.50 - 23.30 ч.

23.30 ч.

БП
118 $
46 $
28 $
16 $

34 $
17 $

от 10’1" до 15’
_________ 45 $
_________ 18 $
_________ 10 $
__________ 6 $

18 $
9 $

над 15'
90 $
35 $
21 $
12 $

ЦЕНА за 30"
500 $

1 000 $

ЦЕНА за 30"
500 $

1 000 $
500 $

1 000 $

18 $
9 $

ТИП
А
В
Р
А

ТИП
В
А
Р_
А
В

до 5’
63 $
25 $
15 $
9 $

Цена в щатски долара за 1 секунда 
от 5'1" до 10’ 

__________ 54_$ 
___________ 21_$ 
___________13_$ 
____________ 7 $

цена
0.88
0.90
0.92
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99

цена
1.10
1.16
1.21
1.26
1.31
1.36
1.41
1.44
1.47
1.50

ТИП
Е
Р
Е
Р

Цена в щатски долара за
Интервю

г. рекл. цел
28 $
ЙТ

цена
0.58
0.61
0.64
0.67
0.71.
0.74
0.77
0.80
0.83
0.86

Цена в щатски долара за 1 секунда 
от 5'1" до 10’ ....... "

__________ 14 $
____________7 $

Статична реклама 
ОП 
36 $ 
14 $ 
8 $ 
5 $

от 10'1" до 15’
_________ 12 $
__________ 6 $

Вместване 
на продукт 

59 $ 
_______ 23 $ 
_______ 14 $ 

8 $

над 15’
24 $

_______12 $

цена
1.80
1.82
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91

Цена в щатски долара за 1 секунда присъствие в ефир 
Информация 

с рекл. цел 
59 $ 

________ 23 $ 
________ 14 $ 

8 $

часовия 
пояс 

Р 
А 
В 
С 

ЕФИР 2 
тип на 

часовия 
пояс 

Р 
Е

тип на 
часовия пояс 

Р 
______ А

В
______ С
ЕФИР 2

тип на 
часовия пояс 

Р 
Е

*Р -означава най-гледаното часово време 
за съответната програма (Реак Пте)

сек
21”
22”
23”
24”
25"
26”
27"
28”
29”

сек
41”
42”
43”
44”
45"
46” 
47” 
48” 
49”
50"

сек 
51” 
52” 
53” 
54” 
55" 
56”
57” 
58” 
59” 
60"

сек 
11” 
12” 
13” 
14”
15" 
16” 
17” 
18” 
19”
20”

цена
1.53
1.56
1.59
1.62
1.64
1.67
1.70
1.73
1.76
1.78

- ----------------- ,, 1 секунда присъствие в ефир
П"кр»ул I Статична реклама 1 Информация I Вместване 

ОП СП | БП~~ с рекл. цел на продукт 
12 $ 
6 $

сек 
31” 
32” 
33” 
34” 
35" 
36” 
37” 
38” 
39”
40”

Коефициентна скала за определяне цената 
в зависимост от продължителността на рекламния филм 

цена

е 
н

н

ПИТ за първи път пре
достави изк.почете.шата 
възможност за предвари
телно закупуване на паке
ти рекламно време за 1994 
г. на обща стойност 
3 000 000 щатски долара 
при взаимно изгодни усло
вих.

Желанието за участие в 
търга потвърдете в ди
рекции „Маркетинг и про
дажби" на ПИТ. Търгът 
ще се проведе па 16 ное.иври 
1993 г. в залата на 12 
етаж в сградата на ПИ 1 - 
\л. „Сан С тефано" У 29. 
Иредложенинта си- ще за
щитите лично пред коми
сии, определена от Съвета 
па директорите на ПИТ.

до 5’
18 $
9 $

_____________ НЕДЕЛЯ
ЧАСОВИ ПОЯС 
9.00 - 14.50 ч.
14.50 - 19,50 ч.
19.50 - 22.10 ч. 
22.10 - 23.10 ч.
след 23.10 ч.

ЧАСОВИ ПОЯС
17,00 - 21.50 ч.
след 21.50 ч.

ЧАСОВИ ПОЯС 
17.00 - 17.50 ч. 
17.50 - 19.10 ч. 
19.10 - 21.50 ч. 
след 21,50 ч.

ЧАСОВИ ПОЯС 
9,00 - 11,00 ч. 
11.00 - 17.50 ч. 
17.50 - 23.10 ч. 
след 23.10 ч.

Плащания
, Плащания от контрагенти 
на територията на България 
са в български левове, по 
фиксинга на БНБ в деня на 
плащането, съгласно дейст
ващото законодателство.

Финансови положения
За всеки милион над

2 000 000 се получава 5% пре
мия, изразена в лимит за рек
ламно време за следващата 
година на база на тогавашни
те тарифи.

Отделните контрагенти 
(рекламодатели или агенции) 
натрупват количествен обем 
в течение на една календарна 
година - от 1.1.1994 г. до 
31.ХП.1994 г.

Количествените намаления 
се начисляват върху брутни
те суми по договорите.

Стойностите на договорите 
за бартер и спонсорство се 
признават за количествени 
натрупвания.

Комисионата, която БНТ ще 
изплаща за 1994 г. на реклам
ни агенции, ще бъде макси
мум 15%. Решението за това, 
на кои рекламни агенции и ка
къв процент да бъде изпла
тен, ще бъде взето от Съвета 
на директорите на БНТ до 
средата на септември 1994 г. 
по общовалидни критерии.

Общи положения
Всички рекламни материа

ли трябва да бъдат придру
жени с превод на български 
език.

Дирекция „Маркетинг и 
продажби“ има седем работ
ни дни подготвителен срок 
преди сключване на договор/ 
анекс с клиент (одобряване и 
разполагане на програмна 
схема за излъчване, удосто
веряване на техническо и ху
дожествено качество на пре
доставените рекламни мате
риали).

Забележка: За срок, по-ма
лък от 7 работни дни, но за
дължително включващ поне
3 работни дни, УВЕЛИЧЕНИЕ 
80% върху цената.

БНТ предоставя възмож
ност за предварително заку
пуване на пакети рекламно 
време за 1994 г. при взаимно 
изгодни условия.

Срок на действие
Тарифата е в сила до 

31.7111.1994 година, когато 
настоящите цени ще бъдат ак
туализирани до 30% увеличе
ние.

Цените за Ефир 2 са времен
ни до 31.111.1994 година, кога
то ще бъдат фиксирани.

Дяретьря 3Дартетав=ж ш ородажбя“ - Тетеро^мтете 
София, ул. „Сан Стефано“ № 29, тел. 44-63-29, факс 66 23 88, телекс: 22 972 

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 
ЧАСОВИ ПОЯС 
9.00 - 12.30 ч. 
17.00 - 18,30 ч.
18.30 - 19.50 ч. 
19.50 - 21,30 ч.
21.30 - 22.30 ч. 

22.30 ч.



Българско национално радио
ргадио]

УКВ
Селище „хоризонт" „Хр. Ботев"

„Христо Ботев“
Белоградчик 66,32

Връх Ботев

Бургас 66,02

Добрич 71,42 65,36

72,14

Кърджали 66,62

Кюстендил 66,20

Петрохан 101,40 3
6.05

Пловдив 94,00 з 68,36

Русе 66,44 •

Силистра 71,78

Сливен 72,8071,24

66,41Смолян

София

Шумен

68,09Варна

10.30

11.00

Дълги и средни вълни
ПрограмаСелище

програма

с

500747

София

15.45

50873
Шумен

18.20

21.00

Китова - ученичка

Сряда 17. XIПонеделник 15. XI Вторник 16. XI

гр. Гоце Дел
чев

Честота Мощност
кХц М

Пирин 
Петрич

Варна 
Шумен 
София 
Благоевград 
Самуил

67,68
104,30 5

70,88
72,44

100,90 5

67,58
102,50 5

67,74
102,10 5

67,22
103,00 5

68,06
103,00 5

72,92
100,30 5

67,19
101,605

71,00 
102,00 5

67,31
100,90 5
103,40 5

261
576
594
594

1017
1017
1143
1161
1161
1161
1161
1296
1296

648
702

774
774
828
828 
864 
864

963
963
963

66,50
92,90 5

72,56
87,60 5

60
500
250

10

50
40
50

500
40
10
10

150
30

30
40

50
40
40

67,40 5 
105,00

40
30 .

500
50
50
10

Сцфия
Пирин 
Кърджали

София 
Видин 
Плевен 
Добрич 
Пловдив

.Хоризонт* 

.Хоризонт' 

.Хоризонт" 

.Хр Ботев* 

.Хр. Ботев'

.Хоризонт' 
,Хр. Ботев“ 
.Хоризонт“ 
.Хоризонт“ 
.Хоризонт“ и 
регионална 
.Хр. Ботев' 
.Хоризонт' и 
регионална 
.Хоризонт* и 
регионална 
Регионална 
.Хр. Ботев* 
.Хр. Ботев* 
.Хр. Ботев" 
„Хоризонт" 

Стара Загора .Хр. Ботев“ и 
регионална 
.Хоризонт* и 
регионална 
.Хоризонт“ 
.Хоризонт“ 
.Хоризонт“ и 
регионална 
.Хоризонт* 
.Хоризонт“

Видин
Варна
Стара Загора .Хоризонт'
София
Дулово
Търговище
Кърджали
Плевен

фестивали в Каустинен - 
Финландия

4.00 В ранните утринни часове

„Христо Ботев“

ри Берлинската филхармо
ния, диригент Сейжи Озава. 
Творби от Бела Барток и 
Пьотр Илич Чайковски 
Радио „Гага": „Азбука“ - 
„Б“. Водеща Милена Върба
нова

21.30 Новини
23.00 „Джаз +“ с Людмил Фотвв

0.00 Нощен осведомителен I 
летин на БНР

0.15 Странници: Явор Дачков
2.00 Мистични звуци: Кантата 

„Блудният син“ от Клод Де- 
бюси, изпълняват солисти с 
оркестъра на Френското ра
дио и телевизия, диригент 
Дезире — Емил Енгелбрехт; 
Кантата за сопран, тенор, 
баритон, смесен хор и СО от 
Леош Яначек, изп. солисти, 
хор и СО на Чешкото радио в 
Прага, диригент Ярослав 
Кромбхолц

3.00 Нощно студио
3.30 Музика от 22-и фолклорни

„Христо Ботев“
бю-0.00 Нощен осведомителен бюлетин 

на БНР
0.15 Радиотеатьр: „Аз и той“ - драма

тизация по разкази на Алберто 
Моравия

0.45 „Звезден прах" - Адамо
1.15 Другият живот на музиката
1.45 „Мигове в звуци" - из архива на 

редакция ХСЗ
1.55 Из мюзикъла „Робин и седемте 

разбойника" от Джеймс ван Хан- 
сен

2.25 Минути с редакция ХСЗ: „Серио
зно за смешното“ - афоризми от 
австрийския сатирик Алексан
дър Рода-Рода

2.30 Забавна музика
3.00 Нощно студио
3.30 Фолклор на народите
4.00 Пьотр Илич Чайковски - Симфо

ния № 5 в ми минор, изпълнява 
Унгарски СО, диригент Коаяши 
Кен Икиро, запис на концерт, съ
стоял се на 30 април 1990 г. в Бу
дапеща

5.00 „Часът на петела" - фолклорен 
концерт и документална публи
цистика за селото и малкия град 

6.00 Кратки новини от изминалото де
нонощие
- 8.30 „Утро" - сборна сутреш

на програма с Михаилина Павло
ва

6.10 „Раз, два" - минути за воините
6.40 „На този ден“ - православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето ви през 

деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бюле

тин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна тема
7.20 Ставайте, деца!: „Жабокът са

мохвалко“ - приказка в изпълне
ние на Апостол Карамитев

7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандидати 

за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Необходими ус

ловия за офериране на тържище
то на контракти“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре

даване. Водеща Искра Банкова 
Новини

10.33 „Добър ден“ - продължение
- 16.15 „Въпреки всичко“ със 

Стефан Джамбазов
11.00 Музика въпреки всичко със 

Здравка Андреева
12.00 Осведомителен бюлетин на БНР
12.10 Коментар на програма „Христо 

Ботев“
12.20 Въпреки всичко - директни раз

говори в студиото по темата на 
деня

13.15 Фи, Оу, Ей, Ю, Ей, Ей - музика на 
народите с Илка Димитрова и 
Георги Генов

14.00 Гласове от вчера, днес и утре
14.30 Следобедна музика: Йохан Се- 

бастиан Бах - Концерт в ре минор 
за флейта, цигулка и камерен ор
кестър; Мишел РишарДюлалан- 
Симфония за кралския обяд

15.00 „Соло за сам“ - интересна твор
ческа личност споделя гледната 
си точка за себе си и света

15.30 Новини
15.35 Заедно въпреки всичко: Запазе

но за вас
16.15 Хоров свят с Мануела Манчева
17.00 Всезнайко: Езиково огледало - 

английски език за тийнейджъри - 
„Спорт на хапки“ - „Спорт- 
снакс“

17.30 Новини и репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен час: 

Радиоуниверситет: „Управление 
и маркетинг в международния 
бизнес“ - „Организационно-уп
равленски структури“. Автор до
цент Бистра Боева

18.20 Курс по разговорен френски език 
за начинаещи - 13-и урок

18.35 Екожурнал
19.00 Вечерен осведомителен бюле

тин на БНР
19.15 Вечерен коментар
19.30 Камерни творби от композитори- 

романтици: 1. Соната за цигулка 
и пиано в ла мажор от Цезар 
Франк; 2. Клавирно трио № 1 в ре 
минор от Феликс Менделсон- 
Бартолди; 3. Клавирен квинтет 
от Роберт Шуман

21.00 Радио „Гага“: „Идея с две ос
триета“ - Международните мла
дежки организации отпреди по
литическите промени през 1989 г. 
и днес. Водеща Гергина Дворецка

21.30 Новини
23.00 Музиката, която обичам: Милена

творби от Сен-Санс и Двор- 
жак

5.00 „Часът на петела“ - фолкло
рен концерт и документална 
публицистика за селото и 
малкия град

6.00 Кратки новини от изминало
то денонощие

6.05 - 8.30 „Утро“ - сборна 
сутрешна програма със 
Светла Милчева

6.10 „Раз, два“ - минути за вои
ните

6.40 „На този ден“-православен 
и граждански календар

6.45 Биопрогноза за здравето ви 
през деня

6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен 

бюлетин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна 

тема
7.20 Ставайте, деца!: из „Пати- 

ланско царство“ от Ран Бо
силек

7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и канди

дати за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Информа

ционни източници в борсова
та търговия“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно 

предаване. Водеща Паулиа- 
на Новакова

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 17.00 Българска тради

ционна и нова култура - с Ли
ли Хинова и Юлия Цанкова

11.00 - 13.00 „По жицата" - фол- 
ксериал с Юлия Цанкова

12.00 Осведомителен бюлетин на 
БНР

12.10 Коментар на програма 
„Христо Ботев“

13.00 - 14.30„Магар експрес“ 
Лили Хинова

14.30 Следобедна музика-пее со
листът на Софийската опера 
Димитър Станчев - арии из 
опери на Моцарт, Верди и 
Пучини

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Джаз с Владо Гаджев

0.00 Нощен осведомителен бю
летин на БНР

0.15 Изкуство и бъдеще: „Чуж
денците“ - Аполинер и Камю

3.30 Старинни руски романси в 
изпълнение на Сергей Лей- 
феркус

4.00 Добро утро с музиката на Ту- 
рина, Родриго и Бизе

5.00 „Часътна петела"-фолкло
рен концерт и документална 
публицистика за селото и 
малкия град

6.00 Кратки новини от изминало
то денонощие

6.05 - 8.30 „Утро“ - сборна сут
решна програма о Ирен Фи- 
лева

6.10 „Раз, два“-минути за воини
те

6.40 „На този ден“-православен 
и граждански календар

6.45 Биопрогноза за здравето ви 
през деня

6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен 

бюлетин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна 

тема
7.20 Ставайте, деца!: „Езикът на 

децата“ - разказ от Методи 
Бежански

7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и канди

дати за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Правила и 

процедури за търгуване на 
тържището на контракти на 
ССБ“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно 

предаване. Водещ Вили Фин- 
ков

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 17.00 „От А до Си“-с На

дя Белчева и Аделина 
Александрова - културно- 
информационна програма с 
топкласация за класическа 
музика

11.00 Музикален афиш на седми
цата

12.00 Осведомителен бюлетин на 
БНР

12.10 Коментар на
„Христо Ботев"

12.20 Приказки в рамка - новини 
за кино, шоу, театър, литера
тура, изобразителни изкуст
ва

14.30 Златен звук в златна зала - 
за най-известните концер
тни зали и изпълнители в 
света на музиката

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Скъпоценна изневяра - за 

диапазоните на хармонията 
- писатели, философи, пое
ти, музиканти, разменили 
своя занаят

16.15 Солист, диригент, оркестър 
17.00 Всезнайко: Дядо Пънч
17.30 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен

час - Радиоуниверситет: 
„Теория на вземане на реше
ния“ -„Вземане на решения 
в организацията“ - първа 
част. Автор Димитър Тер
зиев

18.20 Курс по английски език на Би 
Би Си за делови контакти - 
20-и урок

18.35 „Родителството - стъпка по 
стъпка“

19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР

19.15 Вечерен коментар
19.30 На концерт в чужбина - сви-

- 16.15 От обратната стра-

16.15 Българско музикално твор
чество представя Янина Бог
данова

17.00 Всезнайко: Природа 
Новини- Репортерско студио

18.00 - 19.00 Образователен
час: Радиоуниверситет:
Правна култура - „Теория на 
договорите“ - „Продажба“. 
Автор Александър Велев 
Курс по английски език на Би 
Би Си за делови контакти - 
21-и урок

18-35 В света на науката
19.00 Вечерен осведомителен бю

летин на БНР
19.15 Вечерен коментар

2Т00
пп Е°дещ СеРгей Джоканов 

23.00 На сцената на времето: „Ра
дио, моя любов“ с Веселин 
Димитров и Здравка Андрее-



Българско национално радио

„Христо Ботев“ „Христо Ботев“ч

5.00

ВИ

на Во-

18.20 Курс по разговорен френски

Четвъртък 18. XI Петък 19. XI

Ефир София 
СВ 774 иУКВ 69,26 мХц 
13.10 Понеделник - „Големите“ тай

ни на „малкия“ бизнес; втор
ник - Строителна радиоборса
- прогнози, анализи, оферти; 
сряда - Контрол и цени в град
ския транспорт; четвъртък - 
Услугите в новите комплекси 
на Кремиковци; петък - Квали
фикация и контрол на водачи
те на градския транспорт; съ
бота - Самодейността в усло
вията на криза - опит за оцеля
ване

13.30 Новини от столицата (всеки 
ден без събота); събота - Со
фийска мозайка

13.45 Понеделник - Криминална 
хроника; вторник - Новият зе
меделски сезон - репортаж от 
селищата на голяма София; 
сряда - Актуален материал; 
четвъртък - Пред световния 
ден без тютюнопушене; петък
- Пътнотранспортната обста
новка в София - КАТ

Телефон на слушателя 
на Българското 

национално радио

Е ТЕЛЕФОН 
НА СЛУШАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАР

СКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 
Вашите мнения, оценки и препоръки 

за предаванията на програмите „Хори
зонт“ и „Христо Ботев“ се записват 
денонощно с телефонен секретар, а 
всеки работен ден от 9.00 до 20.00 ча
са директно може да разговаряте с де
журните редактори на телефона.

Вашите мнения са полезни за обога
тяване и подобряване на програмите 
на Българското национално радио.

При избирането на телефон 88-58- 
02 се представяйте още в началото по 
име и населеното място, откъдето се 
обаждате.
ПРОГРАМНО-КООРДИНАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР

на славата - „Ме- 
,Опоненти“, „Чуда-

0.00 Нощен осведомителен бюлетин 
на БНР

0.15 „Благодатен четвъртък“ с Аде
лина Александрова

3.00 Нощно студио
3.30 Руски народни песни в изпълне

ние на вокално трио „Рябинуш- 
ка"

4.00 Музикални шедьоври от неиз
вестни имена: 1. Сюита от Локе;
2. Концерт в до мажор за виола и 
оркестър от Ян Ванхал; 3. Из 
„Свещена история“ от Шютц

5.00 „Часът на петела" - фолклорен 
концерт и документална публи
цистика за селото и малкия град

6.00 Кратки новини от изминалото 
денонощие

6.05 - 8.30 „Утро" - сборна сутреш
на програма със Стаматина Ни- 
кова

6.10 „Раз, два“ - минути за воините
6.40 „На този ден“ - православен и 

граждански календар
6.45 Биопрогноза за здравето 

през деня
6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бюле

тин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна тема
7.20 Ставайте деца!: „Вятърко“ - 

разказ от Радой Киров
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандидати 

за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Специфика на 

металите като борсова стока и 
особености на тяхното търгува
не" '

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно пре

даване. Водеща Анелия Димит
рова

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 16.15 „Различни от всички“ 

със Станислав Цонев
12.00 Осведомителен бюлетин 

БНР
12.10 Коментар на програма „Христо 

Ботев“
12.20 Нови книги, филмови премиери, 

разговор по повод... актуална 
културна информация

13.15 „Само ново“ - българска народ
на музика

14.00 „Звездите са тук" - пред микро
фона известни творци

14.30 Следобедна музика
15.00 „Представяме ви..." - факти и 

проблеми от културния живот
15.30 Новини
15.35 Романтична въздишка с музика

та на Виенявски, Вебер и Шуман
15.50 Антология - композиция по сти

хове
16.15 Радиомагазин - музика за про

дан
17.00 Всезнайко: Обаче...
17.30 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен час: Ра- 

диоуниверситет: „Патентно и . 
авторско право" - „Промишлен 
образец“. Автор Михаил Коджа- 
башев

18.20 Курс по английски език на Би Би 
Си за делови контакти - 22-и 
урок

18.35 Кандидатстудентски курс по ис
тория на България: „Създаване 
на българската държава“.

19.00 Вечерен осведомителен бюле
тин на БНР

19.15 Вечерен коментар
19.30 На концерт в Мюнхен. СО на Ба

варското радио свири в Херку
лесовата зала под дири
гентството на Семьон Бичков. В 
програмата: 1. Симфония № 44 
„Траурна“ от Йозеф Хайдн; 2. 
Петер Ружичка - „Благослове
ното, прокълнатото“ - скица за 
оркестър; 3. Световна премиера 
и Дмитрий Шостакович - Сим
фония № 5

21.00 Радио „Гага“ - Тема с продъл
жение: „Младежта среща Евро
па“ - Европейско съзнание; Ев
ропейското съзнание на млади
те. Водеща Гергина Дворецка

21.30 Новини
23.00 Йехуди Менухин дирижира фил

хармония „Унгарика" - концерт 
в памет на Антал Дорати

0.00 Нощен осведомителен бю
летин на БНР

0.15 „Антон Митов шоу“ - про
дължение

3.00 „Неконтролируеми мечти" 
и „Спайро Джайра“

4.00 „Душата ми е зажадняло 
цвете“ - камерни творби 
от Моцарт и Вебер
„Часът на петела“ - фол
клорен концерт

6.00 „Неделя сутрин на село“ - 
фолклорна публицистична 
програма за българското 
село

6.40 „На този ден“ - правосла
вен и граждански кален

дар
7.00 Сутрешен осведомителен 

бюлетин на БНР
8.00 „На църква в неделя“
9.00 „Клуб7“-обзорнополити

ческо предаване на прог
рама „Христо Ботев“ с Ва
лентин Измирлиев

11.00 Детско радио в неделя - 
пряко от град Шумен

12.00 Осведомителен бюлетин 
на БНР

12.15 „На топа на устата“ - пре
даване

13.00 - 16.00 Неделен следобед 
със Светлана Димитрова

16.00 Радиотеатър: „Четвъртият 
закон“ - пиеса от Кольо 
Георгиев

17.00 „Звезди посред бял ден“ - 
забавна програма на ре
дакция ХСЗ

19.00 Вечерен осведомителен 
бюлетин на БНР

19.30 Йоханес Брамс - „Немски 
реквием“, изпълнява СО и 
Певческа академия Бер
лин, диригент Ахим Цимер- 
ман. Запис от концерта на 
22.11.1992 г. в Шаушпил- 
хауз - Берлин х

21.00 Театър „Бутик“: „За да се 
обичаме“ - издание, пос
ветено на личността и дра
матургията на Кольо Гео
ргиев

23.00 „Концерт 60“ - „Ю Би Фор- 
ти“

„Христо Ботев“
0.00 Нощен осведомителен бю

летин на БНР
0.15 Отвъд...
1.00 „Черна серия“ на редакция 

ХСЗ
1.30 „Нощнасеренада“-створби 

на Франц Шуберт
2.15 Псйхо крими: „Еднолична 

фирма „Ясновидец" - „Ма
гът" - премиера

2.30 Забавни мелодии
3.00 Нощно студио
3.30 Песни и мелодии от Австрия 
4.00 Утринна соната: 1. Мендел-

сон - Соната за виолончело 
и пиано № 1 в си бемол ма
жор, изп. Пол Тортелие и Ма
рия де ла По; 2. Фибих - 
Струнен квартет в ла мажор, 
изп. квартет „Талих“

5.00 - 6.00 „Живот в провинция
та - живот сред природата“

6.00 - 8.00 „И ловец съм, и рибар 
съм" - предаване за ловци
те, риболовците, спортисти
те, автомобилистите, до- 
нжуановците...

7.00 Сутрешен осведомителен 
бюлетин на БНР

8.00 „Събота в осем“ със Светос
лав Цветков

8.30 Детска програма: пригответе 
магнетофоните

9.00 „Семейна събота“ - сборна 
развлекателна програма за 
българското семейство и 
празниците с Таня Милева

11.00 - 16.00 „Вие сте луда, госпо
жо“ с Георг Краев

12.00 Осведомителен бюлетин на 
БНР

16.00 Академия „Комика“ - „Час 
на слушателя“ - предаване 
на редакция ХСЗ

17.00 „Събота седемнайсет“ - 
седмичник за култура, 
дещ Златко Стайков

19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР

19.30 Вечер с творчеството на Йо
зеф Хайдн: 1. Оратория „Съ
творението“ в изпълнение 
на Английските барокови со
листи, хор „Монтеверди“ и 
солисти, диригент Джон 
Елиът Гарднър; Симфония 
№ 12 в ми мажор; Концерт за 
тромпет и оркестър в ми бе
мол мажор и Концерт за вио
лончело в до мажор

22.30 Попдрама в събота вечер: 
„Някой чука“ - радиопиеса 
от Янош Пенцкофер, пре
миера

23.00 „Антон Митов шоу"

„Христо Ботев

език за начинаещи -14-и урок 
18.35 „Европейските институции“ - 

„Европейски парламент“. Во
деща Ингрид Шикова - пред- 

! седател на Българската асо
циация за изследване на ЕО 

19.00 Вечерен осведомителен бю
летин на БНР

19.15 Вечерен коментар
19.30 „Метроном“ с Мануела Ман- 

чева
21.00 Радио „Гага“ - „Насън и ная- 

| ве" - „Фобиите"
21.30 Новини
23.00 „Благодатен четвъртък" с 

Аделина Александрова - кон
церт на пианиста Малкълм 
Фрагер в Будапеща. Творби от 
Хайдн, Бетовен и Шуман

0.00 Нощен осведомителен бюле
тин на БНР

0.15 „На сцената на времето“ - 
продължение

3.00 Нощно студио
3.30 Музика на латиноамерикан

ски народи
4.00 Музикална утрин с увертюри 

от опери на Джоакино Росини 
5.00 „Часът на петела“ - фолкло

рен концерт и документална 
публицистика за селото и 
малкия град

6.00 Кратки новини от изминалото 
денонощие

6.05 - 8.30 „Утро“ - сборна сут
решна програма с ПетраТале- 
ва

6.10 „Раз, два“ - минути за воини
те

6.40 „На този ден“-православен и 
граждански календар

6.45 Биопрогноза за здравето ви 
през деня

6.55 Вести от изминалата нощ
7.00 Сутрешен осведомителен бю

летин на БНР
7.15 Репортаж по вашата важна 

тема
7.20 Ставайте, деца!: „Смелото ра

че“ - народна приказка
7.30 Преглед на бизнеспечата
7.40 За вас, бизнесмени и кандида

ти за бизнеса
8.00 Трудова борса
8.10 Правилата на играта
8.30 Новини
8.40 Курс за брокери: „Формален 

анализ на борсовата търго
вия“

8.50 Музика с усмивка
9.00 „Добър ден“ - дискусионно 

предаване. Водеща Соня Ди
митрова

10.30 Новини
10.33 „Добър ден“ - продължение
11.00 - 17.00 „Съзвучие“ с Катя 

Шавулева
11.00 Пролог със Светлана Димит

рова - музикални новини
12.00 Осведомителен бюлетин на 

БНР
12.10 Коментар на програма „Хрис

то Ботев“
12.20 „Вход свободен..." - личнос

ти, идеи, проблеми от култур
ния живот и от изкуството

13.15 Български градски песни и ме
лодии

13.45 Назад и обратно - народопси- 
хология: празничен календар, 
родословно дърво

14.00 „Родна стряха“ - детски фол
клорен концерт

14.30 Следобедна музика - из твор
чеството на Лудвиг ван Бето
вен: Увертюра „Прометей" и 
Алегро модерато из Концерт 
за пиано и оркестър в сол ма
жор № 4

15.00 Запазено за...
15.30 Новини
15.35 Кандидати на славата - 

ридиани“, „С-
ци"

16.15 Фолкпъзел
17.00 Всезнайко: Защо?
17.30 Новини. Репортерско студио
18.00 - 19.00 Образователен час: 

Радиоуниверситет: „Пазарна 
икономика“ - „Пазарно пове
дение на фирмите в условия
та на несъвършена конкурен
ция". Автор доцент Марчо 
Марков



Радиопрограми

Хори-

1

20.00

17.00

- Топ 10. Водещ Петър Гюзе-
9.00

НеделяПонеделник Вторник Сряда СъботаЧетвъртък Петък

«2? ак О

УКвЮЗ.бмНг

КТг-

1«Й
(радио;

С
Гео-

Първото частно радио в София 
94,9 МН2 УКВ

24.00 Нощен ос
ведомителен 
бюлетин на БНР 
0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт" 
3.00 - 4.00 Кла
сическа музика 
4.00 - 6.00 „По 
първи петли“ от 
Радио Стара За
гора
6.00 - 9.00 
„Преди всички" 
7.00 Сутрешен 
осведомитилен 
бюлетин на БНР 
9.00 - 11.00 
„Конкуренти" 
11.00 - 12.00 
Мини музикална 
стълбица с Йор
дан Георгиев 
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 
„Дванайсет 
плюс три" 
15.00 - 18.00 
„Три от шест" 
18.00 - 21.00 
„Нещо повече“ 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 22.00 
„Елит“ с Донка 
Стамболийска 
22.00 - 24.00 
„Музикална 
стълбица" 
Йордан 
ргиев

24.00 Осведоми
телен бюлетин на 
БНР
Новини на всеки 
кръгъл час (всеки 
Ден) 
0.15

12.00
16.00
19.00

зМомчев 
Тонкова

И. 543210

иютих" (неделя)

Тишо (събота)
- “ гара (неделя) 

■коо (неделя)

24.00 Нощен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
0.15 - 3.00

„Нощен 
зонт" 
3.00 - 3.30

Класическа му
зика
3.30 - 4.00 

Забавна музика
4.00 - 6.00
„По първи пет
ли" от Радио 
Пловдив
6.00 - 9.00 

„Преди всички“
7.00 Сутре

шен осведоми
телен бюлетин 
на БНР
9.00 - 11.00 

„Конкуренти" 
11.00 - 12.00 
„Хит купон“ с 
Христина Бел
чева
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 
„Дванайсет 
плюс три“ 
15.00 - 18.00 
„Три от шест" 
18.00 - 21.00 
„Нещо повече" 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 24.00 
„Супер“

1ване в 
:прес с

- хев) 
Пет 

зикален магази> 
____,/л мюзик с Таки 

- 24.00 Кино хит с Боби '■

24.00 Нощен ос
ведомителен бю
летин иа БНР

0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт“
3.00 - 3.30 

Класическа музи
ка
3.30 - 4.00 За

бавна музика
4.00 - 6.00 „По 

първи петли“ от 
Радио Варна
6.00 - 9.00 

„Преди всички“
7.00 Сутрешен 

осведомителен 
бюлетин на БНР
9.00 - 11.00

„Конкуренти" 
11.00 - 12.00 
„Фонотоп“ - му
зикално предава
не
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР 
12.15 - 15.00 
„Дванайсет плюс 
три“ 
15.00 - 18.00 
„Три от шест“ 
18.00 - 21.00 
„Нещо повече“ 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 23.00 
„Алегро виваче“ 
сОлгаКамбурова 
23.00 - 24.00 
„Джаз студио“ с 
Йордан Рупчев

24.00 Нощен ос
ведомителен бю
летин на БНР 
0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт" 
3.00 — 3.30 Кла
сическа музика 
3.30 - 4.00 За
бавна музика 
4.00 - 6.00 „По 
първи петли" от 
Радио Шумен 
6.00 - 9.00 
„Преди всички“ 
9.00 - 11.00 
„Конкуренти" 
(Ако не се пре
дава пряко пар
ламентарен кон
трол от Народно
то събрание) 
11.00 - 12.00 
Забавна музика 
12.00 Обеден 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
12.15 - 15.00 
„Дванайсет плюс 
три"
15.00 - 18.00 
„Разговор с вас" 
18.00 - 21.00 
„Нещо повече“ 
19.00 Вечерен 
осведомителен 
бюлетин на БНР 
21.00 - 23.00 
„Пулсиращи но
ти“ с Тома 
Спространов 
23.00 - 24.00 
„Джаз около по
лунощ“ с Йордан 
Рупчев

24.00 Нощен осве
домителен бюле
тин на БНР
0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт" 
3.00 - 4.00 „По 
първи петли" 
6.00-9.00 „Преди 
всички"
7.00 Осведомите
лен бюлетин
8.30 На спортни 
теми
9.00 Неделен сут
решен осведоми
телен бюлетин на 
БНР
9.30 - 12.00 „Не
деля 150“-седми
чен политически 
обзор
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР
12.15 - 14.00 „Тъ
пан бие, хоро се 
вие“ - фолкмага- 
зин
14.00 - 16.00 Му
зикална борса 
16.00 - 19.00 „Хо
ризонт за вас“
19.00 Вечерен ос
ведомителен бю
летин на БНР 
19.15
20.00 „Данс уи
кенд" - неделна 
дискотека с Йор
дан Георгиев 
20.00
21.00 „Клуб Дави- 
ДОф"
21.00
23.00 „Бис“ - му
зикално предава
не
22.00 — 24.00 „Бя
лата лястовица“- 
магазинно култур
но предаване

Всеки ден: 24.00 -• 6.00 - НОЩНО РАДИО 99 (музика за всеки вкус)
Понеделник:
6.00 Новини и времето
6.04 „Старт"
11.00 Новини - политика и спорт: най-паното до този час;
12.00 Последни пести
12.05-16.00 „Магазин 99"
16.00 Новини
16.03 Познай моето иие - радионюу на Катя Сунтарска
18.00 Радио-бинго със Стойко Влаховски
19.00 Информационен час - музика, политика и спорт: акцентите от деня о 99 секунди
20.00 .От вас - за вас" - 60 минути с пашите музикални поздрави
21.00 Новини - вечерен бюлетин за политика, спорт и времето
21.10 Поп рок шоу класация за български хитове на Румен Андонов
Вторник
6.00 Новини и времето
6.00 11.00 .Старт" - утринен музикално-информационен блок:
11.00 Новини - политика, спорт и времето о 10 минути
12.00 Последни вести
12.05 - 16 00 .Магазин 99" - следобеден музикално-информационен блок;
17.03 .Култура 99" - с Владимир Игнатовски
19.00 Информационен час - политика и спорт: акцентите на деня;
20,00 .От вас - за вас" - 60 минути с вашите музикални поздрави.

21.10 .Бейби чарт" - музикално шоу на Бсйби рскърдс и СЗ Стипън
Сряда
6.00 Новини и времето
6.04 - 1.00 .Старт" - утринен музикално-информационен блок
11.00 Новини - политика, спорт и времето в 10 минути
12.00 - Последни новини
]2-05 ” 1600 -Магазин 99" - следобеден музикално-информационен блок
16.03 .Тото-лото" - рздиошоу на Румен Андонов с големи награди 
18.00 .Час на класния" - с Радослав Яикулов
12-52 00 Инфорлмационен час- политика и спорт: акцентите на деня
21 00 Нопими " М МС' " 60 МИнуТИ с мши1° музикални поздрави
21.10 Диско шоу - хитове от световните класации с диджей Васко Ди 
Четвъртък:
6.00 Нссини и времето
9 ’100 -Старт* - утринен музикалсно-инфсрмационсн блок
11.00 Новини - политика, спорт и времето о 10 минути
12.05 16.00 .Магазин 99" - следобеден музикално-информационен блок
17 03 "" гогпа''1’ 0 казана" - кулинарно шоу с наи-вкуснито награди 
19.00 Информационен час - политика и спорт: акцентите на деня
21 00 НоТ М МС" " № МИН* Г" С “Н"-1'’0 “Узикални поздрави
21.10 .Резонанс’ - с Румен Бончев
Петък:
0.00 Новини и времето
6.04 - 11.00 .Старт" - утринен музикалмо-иифомационен блок
11.00 Новини - политика, спорт и времето в 10 минути
12.00 Последни вести
12.05 .Магазин 99" - следобеден музик.ално информациомен блок
17.03 .Мач" - рздиошоу .на големи врати' с Атанас Караиванов
19.00 Информационен час - политика и спорт, акцентите на деня
21 00 Н°Т 113С " М °ЛС" 60 ии"у™ С ваши,° музикални поздрави
21.10 .Музика за сърцето* - през историята на рока с Мартин Диков
Програмата в събота и неделя:
24.00-7.00 Нощно радио 99 (музика за всеки вкус) 
7.00 Новини и времето
7.03-12.00 .Уикенд-магазин 99"

12.10 „От пад - за пас170 музикални минути с пашите поздрави
16.03-20.00 Спортна събота
16.03-19.00 Доне кпоб .Мерне е 
20.00 Новини, спорт и времето 
21.00 Дискотека '99 - е диджеи 1___
19.10 Музика и още нещо . - с Коса, 
21.00 Мега найт шоу - с Георги Донке 
2X00 Класическа музика (неделя)

24.00 Нощен осве
домителен бюле
тин на БНР
0.15 - 3.00 „Но
щен Хоризонт“ 
3.00-4.00 Класи
ческа музика 
4.30-6.00 По пър
ви петли: „Добро 
утро, стопани"-от 
студиото на прог
рама „Хоризонт" 
6.00-9.00 „Преди 
всички на път" 
7.00 Сутрешен ос
ведомителен бю
летин на БНР
8.30 На спортни 
теми
9.00 - 11.00 „Бра- 
во на вас“ 
11.00
12.00 „Каста ди
ва" с Олга Камбу- 
рова
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР 
12.15
15.00 „Плюс, 
плюс, пляс" - ра- 
диошоу на Асен 
Сираков 
15.00
17.00 Спорт и му
зика
17.00 - 18.00 „Хо
ризонт у дома“ 
18.00 - 21.00 „За
бранено за поли
тици“
19.00 Вечерен ос
ведомителен бю
летин на БНР 
21.00-23.00 „Съ
бота вечер“ 
23.00-24.00 „Съ
бота 93“ с Гергана 
Лазарова

страна“ 
)ш избор 

>жеш ли да го усе-

Новини о 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: 

курс на БНБ: бизнесинформация; Инфотека спорт; програмата за де
ня

7.30 Заглавията от печата
9.00 Радиобазар
9.30 Хороскоп за деня

10.30 .Стомахът, моят приятел“ - кулинарна рубрика
13.00 - 14.00 .Гласът на заека*-рубрика, в която се представят автор

ски компактдискове
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; Свегът в действие; в 

празнични дни Осведомителен бюлетин
- 24.00 _А ла карт* - музика по избор на слушателите

24.00 - 7.00 Нощен .ЕМ+*
Авторски предавания

Понеделник -14.00 - 18.00 Мързелив следобед и радиорулетка с Петър 
Пунчев
18.00 -19.00 .Долче вита* - предаване за френска, италианска и испанска 
музика. Водещи Найден Стоянов и Никола Димитров
21.00 - 21.30 .Радиобалет* - половин час за балета и най-доброто в света 
на музиката - водещ Даниела Христова
Вторник-18.00 -19.00 .Радиоактивно (героите на рокендрола)* - водещ 
Петър Гюзелев
19.30 - 24.00 .За к'во ли не* - водещ Живка Атанасова
Сряда- 18.00 - 19.00 .Соса со!а 151Ье Мизгс* - водещ Георги Кушвалиев
20 00 - 24.00 .А ла карт* - водещ Олег Пери
Четвъртък -18.00 - 19.00 Радиоактивно ВС - Топ 10. Водещ Петър Гюзе
лев
21.00 - 22.00 .Новите килове* - загадки, хипотези
Петък - 14.00 - 19.00 Петъчно парти - водещ Константин Тилев
19.30 - 22.00 .За к’во ли не" - водещ Живка Атанасова
22.00 - 24.00 .Клуб на самотни сърца“ - водещ Бойчо Аетов
Събота - 7.00 - 10.00 Семейна закуска с Кирил Калев
14.00 - 17.00 Мързелив следобед с Петър Пунчев
17.00 - 18.45 .Топ поп фут шоу* - водещ Иван Ватахов
.Какво ново на площад .Славейков"? - нови книги. Водещ Христо Едрин 
Неделя - 18 00 - 19 00 .Калисто" - водещ Силвия Кавданска
20.00 - 24.00 „Джазландия" - водещ Владимир Дайнов

Основни водещи
Константин Тилев. Кирил Калев. Петър Пунчев. Георги Кушвалиев. Ива До
йчинова. Владимир Дайнов. Олег Пери

РАДИО „ЕКСПРЕС"
Всяка нощ от 0.00 до 6.00 часа: музикална програма на Радио 
Люксембург
От понеделник до петък:
6.00 - 9.00 .Добро утро с.Ескпрес“: музика, новини на кръгъл час. 

теми от печата, спорт (7.30). биопрогноза за деня, информация 
за времето, пътищата, .Валутен експрес* (7.45). софийски пес
ти. реклама

9.00 - 12.00 Темпо: музика, информация за филми, театри, кон
церти. изложби, валутна информация (10.45), магазини (11.30), 
.горещи* репортажи от София, новини от света, реклами 

12.00 - 171)0 Теми от деня; музика, реклама, новини, информация 
за времето и пътищата, разговори по теми от живота на столи
цата със слушателско участие

АВТОРСКИ ПРЕДАВАНИЯ: 
Понеделник:

17.00 - 19.00 .Само за мъже" - радиопарги на Соня Момчилова
19.00 - 21.00 .Ес-екслрес"- с Васил Новаков: Радиоигра .Можеш 

ли да го усетиш?"
21.00 - 24.00 .До границата на виреенето" - алтернативен рок с 

Ясен Петров
Вторник:

18.00 - 19.00 „Само за жени*-.интимно* радиошоу на Иво I 
21.00 - 24.00 .Ревю" - музика и поп-новини с Ана Мария *
18.00 - 19.00 .Слоу шоу" - с Александър Жеков
19.00 - 21.00 .Ес-експрес" - с Васил Новаков: .Можеш ли да го усе

тиш?" - радиоигра
21.00 - 24.00 Блус-експрес с Ивайло Кицов

Четвъртък:
- 20.00 .Търсете Сънчо* - сулершоу с големи награди. Най- 

софийското предаване в света!
20.00 - 22.00 Джаз-експрес с Александър Бакалов
2? по - 24.00 „Пауър Кик* - хеви мегъл шоу с Митко .Фънки* 

Петък:
17.30 - 19.30 Музикален магазин с ди джей Ради
19.30 - 21.00 Куул мюзик с Такис и Спирос
21.00 - 24.00 Кино хит с Боби и Заки 

Събота:
7.00 - 12.00 Добро утро с .Експрес": музика, новини, информация 

за времето, пътищата и планината, биопрогноза за деня, теми 
от печата, полезни съвети за уикенда, кина, спектакли, излож
би. магазини, реклами

----- ---- 9.30 .Що е то?“ - въпроси за малки .експреси* от Щотко 
Защотко
-15.00 .Поздрави б ефира* - с хитове по ваш избор
- 19.00 Спортна събота
- 20.00 Марлборо мюзик - .Легендите на рока* с Васил Нова

ков . _
20.00 - 22.00 Дискотека .Експрес" с ди джеи Ради и компания
22.00 - 23.00 Флаш Бек (стари, но златни) с Антонии Арнаудов 

Неделя;
7.00 - 12.00 Добро утоо с .Експрес“

, 9 оо - 9.45 С Бате Къцо в .Обърнатата наопаки с~ 
12.00 - 15.00 .Поздрави в ефира" - с хитове по ваш 
19.00 - 21.00 Ес-експрес с Васил Новаков: „Мо>

тиш?" - радиоигра
21.00 - 22.00 Джаз експрес с Дидо Бояджи 
22 00 - 23.00 Флаш Бек (стари, но златни) 
23.00 - 24.00 Музика без граници с !

-А

3.00 „Но
щен Хоризонт“ 
3.00 - 4.00 „По 
първи петли" от 
Радио Благоев
град
6.00-9.00 „Преди 
всички“
6.30, 7.30 и
8.30 Кратки нови
ни (от понеделник 
до петък)
7.00 Сутрешен ос
ведомителен бю
летин на БНР
9.00 - 11.00 Кон
куренти 
11.00-12.00 „Му
зикална шарения“ 
12.00 Обеден ос
ведомителен бю
летин на БНР
12.15
15.00 „Дванайсет 
плюс три" 
15.00-18.00 „Три 
от шест“
18.00-21.00 „Не
що повече"
19.00 Вечерен ос
ведомителен бю
летин на БНР 
21.00
22.00 „Бис“ е Ру
мяна Карадимчева 
22.00
24.00 „Тик-так“

. <иев 
златни) с Антонии Арнаудов 
Кирил Владимиров
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— Новото студио по своята съ
щност е уникално - първото у нас, 
строено специално за телеви
зионна работа. Единствено то 
има необходимите показатели и 
от сценична, и от акустична глед
на точка. Предстои още доста ра
бота, разбира се. Засега ще рабо
ти с подвижна телевизионна 
станция. Ще мине време, докато 
оборудваме с модерна техника 
целия комплекс, и тогава ще пос
тигнем пълен затворен цикъл на 
телевизионно производство. Но-' 
вото студио ни дава големи въз
можности и сега да правим запи
си на оркестри, постановки, шоу- 
програми. Акустиката му е вели
колепна, защото то е студио бокс 
в бокс, както се казва - кутия в 
кутия. Вътрешната кутия, която 
представлява самото студио, е 
отделена с въздушна междина от 
външната архитектурна кутия. 
Студиото е първата производст
вена мощност, която се открива 
на обекта на Националния радио
телевизионен център,откакто се 
направи първата копка през 1974 
година. През декември миналата 
година ни бе препоръчано от ев
ропейските групи, които го посе
тиха, да бъде замразено. Единст
вено германският конструктор 
каза, че може и трябва да се нап
рави. Повод за такова обсъждане 
бе мнението, че това студио е 
много голямо и неикономично. 
Мога да се съглася, ако говорим 
за информационни телевизии. Но 
ние сме културно-информацио
нен институт, просто имаме други 
задачи. Пък и народът съвсем ос
нователно би ни потърсил отго
ворност, ако го разрушим. Твърде 
малко сме градили, а много лесно 
рушим. Довършихме строежа. 
Уверен съм, че новото студио ще 
даде нови възможности за каче
ствени и по-евтини програми на 
БНТ.

Новата спътникова станция за 
връзка с Европейския съюз по ра
диоразпръскване е според мен 
най-сериозното технологично 
постижение в последните две го
дини в националната телевизия. 
Това са четири приемни канала и 
два предавателни, с които мо
жем да избегнем намесата на Ко
митета по пощите и далекосъо
бщенията, когато получаваме 
чужди предавания и изпращаме 
наши за европейските телевизии. 
Станцията е абсолютно автома
тизирана. Това е супермодерна 
технология от 90-те години. Из
градена е от американска фирма, 
която спечели конкурс. Ние сме 
една от първите с такова съоръ
жение сред новопостъпилите в 
Европейския съюз по радиораз
пръскване страни.

21 ноември

Малко по-късно същия 
ден беше и официалното от
криване на Земната прие
мно-предавателна станция, 
която използва системата 
ОЙТЕЛ-САТ. Чрез нея 
международният обмен на 
телевизионни програми ще 
се осъществява посредст
вом спътникова система, 
т.е. директно, а не с радио
релейни трасета, състоящи 
се от множество станции, из
ползването на които изис
кваше плащането на големи 
такси. Станцията може да 
предава едновременно две 
телевизионни програми за 
мрежата на Евровизия, как
то и да приема едновремен
но четири.

лиране. По-инвртни в мислите, си вие едва ли ще 
имате желание да захванете значими конкретни 
задачи. Бихте свършили някоя дребна работа, с 
която да доставите удоволствие на ваш приятел. 
Противоречив интимен живот.

ДЕВА (24.7П1-23.1Х): Необходима 
/.''..а ви е стабилност както в служебен, 

така и в семеен кръг. Считате, че 
у.// можете да импровизирате, само 
ако добре сте усвоили основните схеми. Не е из
ключено понякога да проявите нетърпимост 
спрямо другите или прибързано да правите край
ни квалификации. Ще страните от обществени 
ангажименти.

ВЕЗНИ (24.1Х-23.Х): В повечето 
случаи имате възможност да кон
тролирате чувствата си и да под
държате стабилно поведение. 

Инициативността ви нараства и вие ще искате да 
придвижите някои работи, за които считате, че е 
необходима вашата намеса. Старайте се да бъ
дете по-независими от чуждо мнение, разчитай
те повече на себе си.

СКОРПИОН (24.Х-22.Х1): Влияние, 
създаващо предпоставки за един 
активен период с желание да ре- 
шите доста задачи. Предпочита

ние вероятно, ще дадете на деловите си ангажи
менти. Често мислите ви ще са начочени към ин
тимния живот, връщайки се в своите спомени с 
известна носталгия. Не сте много наясно дали ре
зултатите отговарят на вложените усилия.

В понеделник, на 8 ноем
ври, в присъствието на гене
ралния директор на БНТ Ха- 
чо Бояджиев, шефовете на 
Канал 1, Ефир 2, главния 
секретар на БНТ, предста
вители на международния 
отдел, главния координатор 
на новините, гости и други 
ръководители на БНТ бе от
крито Първо студио, което 
се намира на територията на 
Националния радиотелеви
зионен център.

Новото студио е с площ 
720 квадратни метра. В него 
могат да се правят записи на 
внушителни постановки, 
шоупрограми. Оттук може 
да се излъчват всякакви 
предавания, за чиято реали
зация досега се плащаха го
леми наеми за зали и поме
щения.

■
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П₽и „Телеви,ия - Радио" е задължително съгласието редакцията
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що се повишава актив
ността ви. Желаете да 
подредите проблемите, 
което ще даде възмож
ност да бъдете доста
тъчно целеносочени. 
Предразположени сте 
към емоционално прие
мане на нещата, но ве-

СТРЕ- 
ЛЕЦ 
(23.XI- 
21 .XII):

Залагате преди всич
ко на собствения си 
опит. Склонни сте да 
приемете някаква 
подкрепа, но не като 
материален израз. 
Възможно е да проя
вите припряност в дей
ствията си, при което 

не е изключено разминаване между очаквания 
и резултати. Това сигурно ще породи у вас неу
довлетвореност и напрегнатост.

КОЗИРОК (22.ХП-20.1): Близо сте 
до състояние на по-висока възбу- 
димост, но това едва ли ще се от
рази на контактите вие околните. 

В интимните отношения търсите взаимност и 
бихте поели по-активна роля, ако сте сигурни, 
че партньорът ви желае това. Няма да изпуска
те от поглед собствените си интереси, способни 
сте да ги защитавате.

ВОДОЛЕЙ (21.1-19.11): Съмнения 
относно правилността на взети 
преди това решения ще са вероя
тната причина за известни коле

бания. Не ще се чувствате достатъчно сигурни, 
доколкото някои връзки убягват от вашия ана
лиз на нещата. Ще се стремите да не давате по
води за конфликти макар понякога доста да ви 
е накипяло.

РИБИ (20.11-20.111): Преобладава
щи са предположенията ви за 
благоприятен изход от вашите 
действия, но не залагате изцяло 

на тях, защото пак имате едно наум. Необходи
мо ви е време за размисъл и оценки. Ние винаги 
по адекватен начин можете да приемете отно
шението на другите към вас. Бъдете достатъчно 
внимателни при поемането на рискове, обосно- 
вайте ги добре.

ТЕЛЕЦ (21.17-20.7): Настроени сте 
\ да се доверявате повече на интуи- 

цията си отколкото на логиката и 
. поведението ви често ще изглеж

да странно за околните. Вероятно ще се въздър
жате от вземането на крайни решения, доколко
то бихте осъществили нова духовна връзка.

БЛИЗНАЦИ (21.7-20.71): Изнена- 
дите леко ви смущават, склонни 

/" ч- ' сте да допускате, че са причинени
от някакви нередности. По-чувст

вителни към отношението на другите спрямо вас, 
често ще се замисляте върху тяхни думи и пос
тъпки. Не бъдете прекалено мнителни. С успех 
можете да насочите усилията си в изпълнението 
на работи, изискващи добра концентрация.

РАК (22.71-22.711): Ако съумеете 
да подтиснете донякъде негатив- 

.. <? " ните си емоции, шансовете за пол- 
' зотворна седмица се очертават 

като добри. Вобществото бихте си позволили по- 
свободно държане, но ще ви дразнят тези, които 
лицемерно го приемат, а зад гърба ви правят на
меци. Предразположени сте към по-висока кон- 
сумативност. Подредете финансите си.

ЛЪВ (23.711-23.7111): Известна неу
довлетвореност от взаимодейст
вието ви с обществото може да е 
причина за определено самоизо-
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По сп. „Теле 7 жур"

пред-
все-

се разгневява, развиква се, че 
не иска тази кола. Иска да пийне 
едно кафе веднага, на минута
та. .. Търси пари. Никога няма в 
себе си. Пребърква джобовете 
си. После се решава да ми се 
обади. Хвърля се на телефона и 
тогава ми казва нежно: „Обичам 
те, Джулиета, обичам те.“

След това излиза от кафето и 
забравяйки, че е Фелини, реша
ва, ако движението е натоваре
но, да вземе метрото. Предста
вете си само папата в метрото. 
Абсолютно същото е. Той бързо

че се извинява всеки път, когато 
кажеше нещо. На мен самата 
често ми се е налагало да чета 
интервютата му или книгите му, 
за да разбера какво мисли.
- Беше ли той според вас ге

ний?
- Да, винаги съм си го мисли

ла, още от първия ден, цели пет
десет години. Но никога не съм 
му го казвала...

Ралица МИХОВА 
От сп. „Воаси“ 

(Интервю на Филип Кетс)

Голямото завръщане на Мирен Матийо
За своето завръщане и новия си компакт

диск Мирей Матийо избра тринадесет песни 
на Едит Пиаф, сред които: „Животът в розо
во“, „Под небето на Париж“, „Химн за любов
та“, „Милорд“, „Не, не съжалявам за ни
що". ..

„По този начин искам да отдам почит на та
зи певица, най-голямата, която Франция е 
имала, по повод на 30-годишнината от смърт
та й. Никога не забравям, че за мене всичко 
започна само благодарение на нея. От нейния 
репертоар бях взела песните, които изпълних 
по време на моя дебют в телевизията в пре
даването „Игра на късмет“ преди 28 години. 
Пиаф е уникална и незаменима, така както 
бяха Реноар или един Моне“ - казва Мирей 
Матийо.

Наистина често я сравняват с Едит. „Голя-

осъзнава грешката си. Разпоз
нават го, целият вагон го прити
ска с молби. Искат да го запоз
наят я с майка, я със сестра, я с 
братовчедка, за да ги пусне да 
играят в следващия му филм... 
За да избяга от тълпата, той нах- 
лупва докрай шапката си, опит
ва се да се скрие.

Хората мислят, че е приказ
лив. А аз винаги съм го познава
ла като затворен, интровертен, 
срамежлив човек. Говореше 
малко като всички велики твор
ци. И създаваше впечатлението,

Най-трогателното семейство на Чинечита трябваше да отпразнува златната си сватба на 30 октомври. Сбогом, Маестро...
С омъжването си за Фелини Джулиета Масина свързваше живота 

си с един мит: 50 години съвместен живот в разбирателство.

Когато Федерико Фелини се 
срещнал за първи път с Джулие
та Масина, той изобщо не по
дозирал, че ще се ожени завина
ги за това малко същество, те
жащо само 43 кг, при положение, 
че харесвал само едри жени с ог
ромни бюстове. Тя искала да бъ
де актриса, той - режисьор. Го- 
дината била 1942 - епоха, когато 
мечтите по принуда отивали на 
заден план. И тя наистина стана
ла актриса, невероятната Же- 
солмина от филма „Ла Страда“ 
(„Улицата“), за който мъжът й 
получи първия от петте си 
„Оскара“ като последният, връ
чен му през март 1993 г., бе за 
цялата му творческа дейност.

„ТОЙ ВИНАГИ СКУЧАЕШЕ В 
КИНАТА“- 
разговор с една 73-годишна же
на, влюбена завинаги в съпруга 
си.

Фелини имаше една съпруга, 
нямаше деца и не съжаляваше 
за нищо. Той изпитваше поня
кога нуждата да избяга от въ
ншния свят и да се скрие в своя 
апартамент на улица „Маргута", 
на две крачки само от пиаца 
„Дел Пополо“, в сърцето на ста
рия Рим: серия от малки буржаз- 
ни салони, по стените на които 
няма нито снимки, нито трофеи 
на славата. Именно там се срещ
нахме със спътничката на гения 
на италианското кино или „Фе- 
фе“, както тя го нарича. Ето не
йния разказ за човека, който, 
докато работел в Чинечита, й се 
обаждал по пет пъти на ден, за 
да й каже, че я обича.
- Спомняте ли си за първата 

ви среща?
- Стори ми се, че винаги съм 

го познавала. Спомням си всич
ко. Прекалено късия панталон, 
който носеше. Бежовия шли
фер, черната му шапка, бле- 
достта му. По онова време рабо
тех в радиото в една серия от 
предавания - „Чико и Палина“, 
написани от него, но никога не си 
бяхме говорили. Един ден той 
поиска да се срещне с мен. Иска
ше да прави филм. Уговори ми 
среща и като изискан и галантен 
мъж ме покани в един шикозен 
ресторант. Очевидно беше, че 
няма много пари. Срамувах се, 
защото беше зле облечен, но бе
ше нежен и свенлив. Бях потре
сена от интелигентността му... 
Трудно е да се говори и да се 
обясни онова, което се е случи-

ма чест е за мене да ме сравняват с най-голяма
та, но бих искала и аз да бъда призната като лич
ност“ - отговаря тя.

След поредица телевизионни участия през 
октомври, сред които „Звезди'90“ на Мишел 
Дрюкер и „Сватът ви принадлежи“, Мирей Ма
тийо се появи на 8 ноември в емисията „Утринна 
радост“ на Канал ТФ-1, а на 18 ноември по Ка
нал Франс-2.

„Окуражаващо е да констатирам, че след ед
но толкова дълго отсъствие получавам отвсякъ
де предложения за участие“ - споделя Мирей.

Ще се качи ли на сцената? Засега все още не е 
взела решение. Ще направи това след завръща
нето си от турнето в Австралия и Китай, предви
дено за следващата пролет!

ло между двама души, когато 
срещата е била от категорията 
на магиите. Един американски 
журналист му бе задал същия 
въпрос по отношение на мен и 
пред него Фелини беше изрекъл 
най-красивото любовно обясне
ние, което човек може да измис
ли. Той казал: „Не си спомням за 
първата ни среща с Джулиета. 
Струва ми се, че съм се родил с 
нея.“

Оженихме се осем месеца 
след дървата ни среща. Но пре
ди церемонията никога не изли
захме заедно вечер... Той идва
ше да вечеря у леля ми, при коя
то живеех... Очите му, това бе
ше погледът на влюбения, онзи 
вид очарован поглед, присъщ на 
децата и на поетите, които ся
каш преоткриват света всеки 
Божи ден. Очите на човек, кой
то, събуждайки се на сутринта, 
вижда света сякаш изцяло обно
вен.

Така живяхме с Федерико. Ка
то го държах за ръка и гледахме 
света с широко отворени учуде
ни очи. Всеки ден в продълже
ние на петдесет години. Журна
листите ни развеж
даха стотици пъти, 
но времето само от
съди. Нашият брак 
бе един истински съ
юз.
- Какво 

ставляваше 
кидневният ви жи
вот с него?
- Ние никога не 

сме се разделяли за 
повече от месец. Ни-. ■ ■■ 

какви почивки. Той •
не обичаше пътува- л;‘ /
нията. Неделите пре- 
карвахме във вилата вК 
във Фреджене, на “ 
брега на морето. Два
мата. Далеч от светските хрони
ки. Рядко с приятели. Повечето 
време си оставахме сами вкъщи, 
в Рим. За да отидем вечерта на 
театър. Никога на кино, където 
Федерико винаги е скучал. Но 
това не е толкова учудващо, ко
гато човек го познава добре. 
Животът на Федерико е истин
ска поема...
- Което ще рече?
- Отива при бръснаря в 8.30; 

след това, ако ще ходи в Чинечи
та, мерцедесът на студиата го 
чака пред къщата. Обикновено


