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Урок 03 – Пътуването към Берлин 
 
Филип потегля към Берлин. Но пътуването не протича така гладко, както очак-
вано. Лошото време се оказва малко препятствие. Докато Филип е на път, 
слушателите се запознават с някои от героите в историята. 
 
Филип пътува с колата си към летището в Мюнхен. Оттам той иска да лети за Бер-
лин. Но както предупреждават прогнозите за времето, силният дъжд и бурята удъл-
жават пътуването.  
 
В този епизод се представят екипа на Радио Д, Филип и неговата майка. Различните 
начини на представяне дават яснота как може да се представим приятелски или 
официално. 
 
 
Манускрипт към урок 03 
 

Ще чуете Радио Д, езиковият радиокурс на радио 
„Дойче веле” по телевизионния сериал „Редакция Д”. 
Съвместна продукция на радио „Дойче веле” и Гьоте 
Институт. Авторка – Херад Меезе. 

 
Водещ 
Добре дошли на третия ни урок от езиковия радиокурс 
Радио Д, драги слушателки и слушатели. Днес ще вВи 
запознаем по-отблизо с няколко лица от този курс и 
ще Ви информираме къде се развива действието. 
Чуйте още веднъж една вече позната Ви сцена. Спом-
няте ли си последния урок, в който в къща на село 
позвъни телефонът и някой поиска да говори с един 
младеж? А помните ли още малкото име на младежа?  

 
Frau Frisch 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
Philipp. 

 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 

 
Philipp 
Was? 

 
Frau Frisch 
Telefon. 
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Philipp 
Wer? 

 
Водещ 
И тъй, това беше Филип. Здравей, Филип. Моля, пред-
стави се на слушателите, та да се запознаят поне с 
един от главните герои в този курс. 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Philipp 
Hallo. 
 

Водещ 
Браво! Не можеш ли да си поразвържеш езика малко? 
 

Phillip 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Водещ 
Да го оставим на мира. Явно го занимават в момента 
други мисли и не е много разговорлив. При пристига-
нето си на село Филип поздрави една жена, обръщай-
ки се към нея на собствено име. 

 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

Водещ 
Когато се обади по телефона, същата жена се предс-
тави със собственото и фамилното си име. 

 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
 

Водещ 
Госпожа Фриш, Хане Фриш, също е героиня от нашия 
езиков курс. А какво свързва госпожа Фриш с Филип?  
Чуйте още веднъж сцената от поредица номер едно. 

Frau Frisch 
Hallo, Philipp. 
Tag, mein Junge. 
Willkommen. 

 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

Водещ 
“Здравей, момчето ми” - TAG, MEIN JUNGE, е типично 
обръщение за една майка, дори когато така наречено-
то “момче” е надхвърлило 20 години... 
И тъй, госпожа Фриш е майка на Филип. Доколкото я 
познавам, тя ще се радва да Ви се представи. Но от 
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любезност нека все пак я попитам. Госпожо Фриш, 
бихте ли се представили на слушателите? 
 

Frau Frisch 
Aber gern. 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

Водещ 
Филип се обръща към майка си на малко име – между 
другото това е обичайна практика в някои семейства в 
Германия. 
Едва когато Филип желае да сложи край на спора, той 
я нарича малко строго Mutter, на български “майко”.  
Това обаче не пречи на госпожа Фриш да продължи да 
се меси.  

 
Philipp 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 

 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 

Водещ 
Причината, поради която Филип е принуден тъй вне-
запно да прекъсне посещението при майка си, е поз-
въняването на Паула – една много симпатична лич-
ност от нашия курс. 
Здравей, Паула. Ще кажеш ли на слушателите нещо 
повече за себе си?  
 

Szene 2: in der Redaktion 
 
Paula 
Okay. 
Ich heiße Paula. Ich bin Redakteurin.  
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

Водещ 
Благодаря. Малко прекали с информацията. И тъй, 
младата дама се нарича Паула. 

 
Paula 
Ich heiße Paula. 
 

Водещ 
Тя ни съобщава също така, че е редакторка. 

 
Paula 
Ich bin Redakteurin. 
 

Водещ 
И още, че е редакторка в радио, което се нарича Ра-
дио Д. 
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Paula 
Redakteurin bei Radio D. 
 

Водещ 
Вие съвсем правилно сте съчетали информацията, от-
гатвайки, че редакцията на Радио Д е в Берлин. 

 
Paula 
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

Водещ 
Тъкмо там, при Паула в Радио Д в Берлин, бърза да 
отиде Филип. Нали точно за това го помоли тя. А Фи-
лип, струва ми се, доста харесва Паула. 
Най-напред трябва да стигне с колата си до Мюнхен, а 
оттам да вземе самолет за Берлин. Нека го придружим 
най-напред по пътя му към Мюнхен. Заварваме го, от-
даден на любимото си занимание – да слуша радио. 
Излъчваните по радиото новини по изключение на-
пълно съвпадат със ситуацията, в която понастоящем 
се намира Филип. Тъкмо по тази причина ще успеете 
да отгатнете за какво става дума в тях. 

 
Szene 3: auf der Autobahn  
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 

 
Водещ 
В новините става дума за времето. Винаги е така – ко-
гато човек бърза най-много, както Филип,  неизменно 
се появяват някакви пречки, например дъжд и бури, 
докато шофираш.  
Това е не само неприятно, но трябва да шофираш и 
по-бавно. В такъв момент дори и радиото не може да 
те утеши... 
Вслушайте се още веднъж коя радиопрограма е пус-
нал Филип. 
 

Аyhan 
Radio D ... 

 
Paula 
... das Wetter. 
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Водещ 
Радио Д. А тъкмо в редакцията на Радио Д се разигра-
ва и нашият езиков курс. Както вече знаете, Паула ра-
боти там като редакторка. А туку-що чухте и колегата й 
Айхан. Здравей, Айхан. Слушателите чакат да чуят 
гласа ти. 
 

Szene 4: in der Redaktion 
 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
Mein Name ist Ayhan. 
Ich arbeite auch bei Radio D. 
 

Водещ 
Айхан май има нужда от нов стол  - или поне трябва да 
смаже сегашния. Тогава не би му се налагало да се 
извинява... 
 

Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
 

Водещ 
В същата редакця работи и нашият Професор, който 
тъкмо... Момент, чувам някакъв шум... Това несъмнено 
е... 

 
Szene 5: in der Redaktion 
 
Josefine 
Professor, immer der Professor! 
Und ich? (niest) 
Und ich? Ich bin auch bei Radio D. (niest) 

 
Водещ 
Да, това беше Йозефине – още една героиня от на-
шия курс. Тя не работи в редакцията, задълженията й 
са други... 
По-късно ще я опознаете по-отблизо. Но вече е време 
да дадем думата на нашия Професор. Днес със сигур-
ност има много за обясняване, нали, Професоре? 
 
Професор 
О, да, дори не знам на какво да спра избора си. Смя-
тах обаче днес да не се занимаваме с немския език в 
детайли.  

 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
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Водещ 
Бих помолил нашите слушатели да се съсредоточат 
върху определени изказвания като цяло. И по-точно, 
върху това как се представяме на непознати. 
 
Добре, в такъв случай да чуем как се представиха от-
делните герои от радио курса. 
 
Професор 
Да, нека започнем с не особено разговорливия Филип. 
Най-напред той просто казва “Здравейте”. И после до-
бавя “Здравейте, аз съм Филип.” 

 
Sprecher 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Водещ 
“Здравейте” звучи доста разговорно. Ето защо е естес-
твено, че той се представя с малкото си име.  

 
Philipp 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Професор 
Правилно. Поздравът “Здравей” обикновено се изпол-
зва между приятели. От своя страна майката на Филип 
се представя със собственото си и с фамилното си 
име. 

 
Sprecherin 
Hanne Frisch. 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Frau Frisch 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

Водещ 
Но това, че тя се представя като “госпожа”, е твърде 
необичайно. 

 
Професор 
Имате пълно право. Обикновено се казва “Името ми 
е...” 

 
Sprecherin 
Mein Name ist ... 
Mein Name ist Frisch. 

 
Водещ 
След този израз можем да употребим както фамилно-
то, така и собственото си име. Айхан например се 
представя с малкото си име. 
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Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
 
Ayhan 
Mein Name ist Ayhan. 
 

Професор 
Същото се отнася и за формулировката “Казвам се...”. 
И към нея можем да прибавим само собственото или 
фамилното си име, или пък и двете. По-младите  
предпочитат малкото име, както Паула. 

Sprecherin 
Ich heiße ... 
Ich heiße Paula. 
 
Paula 
Ich heiße Paula. 

 
Водещ 
И тъй, Вие се запознахте с четири възможности да се 
представите. Чуйте ги още веднъж. 
 

Sprecher 
Ich bin Philipp. 
 
Sprecherin 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
 
Sprecherin 
Ich heiße Paula. 

 
Водещ 
В края на урока, Ви представяме още веднъж сцените, 
които чухте днес. 
 
Чуйте най-напред сцените, в които се представят ге-
роите от нашия курс. 
 

Philipp 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 
Frau Frisch 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 
Paula 
Okay. Ich heiße Paula. Ich bin Redakteurin.  
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
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Mein Name ist Ayhan. 
Ich arbeite auch bei Radio D. 
 

Водещ 
А сега нека придружим Филип по време на неговото не 
особено приятно пътуване с колата. 

 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 
 

Водещ 
Йозефине пък се оплаква, че не била спомената... 

 
Josefine 
Professor, immer der Professor! 
Und ich? (niest) 
Und ich? Ich bin auch bei Radio D. (niest) 
 

Водещ 
Ще се добере ли Филип до мюнхенското летище и по 
кое време, а най-вече, ще стигне ли изобщо до Берлин 
– това и много други неща ще узнаете в следващия ни 
урок.  

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

 Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и Радио Дойче Веле.  

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


