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Урок 02 – Обаждане от Радио Д 
 
Филип няма спокойствие. След досадните насекоми го мъчат шумните съседи. 
Неочаквано обаждане от Берлин води до внезапно прекъсване на гостуването 
на село. Филип тръгва обратно към Радио Д. 
 
Така жадуваната почивка на село като че ли не се полага на Филип. Електрически 
трион и тромпетист-дилетант му изпиляват докрай нервите. Обаждането на Паула, 
която работи в Радио Д в Берлин, идва точно навреме. За голямо съжаление на 
майка му Филип тръгва веднага за столицата.  
 
И тук може с малък запас от думи да се разбере какво се случва. Особено чуждици-
те и тонът на говорене спомагат за възприемането на информацията и тренират 
разбирането при слушане. 
 
 
Манускрипт към урок 02 
 

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 втория ни урок от езиковия радиокурс 
Радио Д, драги слушатели! С нас и този път е Профе-
сорът. Спомняте си навярно от предишното предаване 
за младежа на име Филип? Той се е засилил с ентуси-
азъм към село, но там не намира очакваната идилия. 
Преследван от крави, мухи и и една пчела, от градина-
та Филип се втурва отново в стаята, но и там не успява 
да се наслади на желаното спокойствие. Чуйте сега 
тази сцена. Какво дразни Филип?  
 

Szene 1: Philipp in seinem Zimmer 
 
Philipp 
Nein, bitte nicht. 
 
O nein! Bitte nicht. 
 
Sprecherin 
 
Surfen Sie jetzt mit Spider ins Internet, jetzt sofort, mit 
Spider ins Web. 
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Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin: Das 
Bundesgesundheitsministerium hat im Skandal um das 
Medikament Placebo forte erste Konsequenzen gezo-
gen.  
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 

 
Водещ 
Трудно е да се каже кое е по-неприятно – един вери-
жен трион или упражненията на тромпет. Очевидно 
Филип се дразни и от двете, затова се опитва да ги 
заглуши. Започва да върти станциите на радиото, но 
не намира нищо, което да е по вкуса му. В раздразне-
нието си дори не забелязва, че е включил радиопрог-
рама, която ще се окаже много важна за него. 
У Хане и Филип звъни телефонът. Слушайте внима-
телно и се опитайте да разберете кой се обажда и в 
кой град трябва да отиде Филип. 
 

Szene 2: Im Hausflur 
 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula.  
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula von Radio D. 
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Philipp 
Hallo, Paula.  
 
Philipp 
Was? Ist ja super! Okay, ich komme sofort. 
Tschüüüs. 
 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 
Philipp 
Ja, sofort. Zu Paula von Radio D. 
Sorry. 

 
Водещ 
И тъй, изглежда се е случило нещо важно. Обажда се 
жена на име Паула, която явно работи в някаква ради-
опрограма, наречена Радио Д и иска Филип да отиде в 
Берлин. Защо Филип трябва да замине за Берлин, как-
во е това Радио Д и какво общо има Филип с него? За 
съжаление ще нучите това чак от следващите уроци 
на този курс, тъй като сега е ред на нашия Професор. 
 
Професор 
И тъй, драги слушатели, днес ще Ви дадем още един 
съвет, който ще Ви улесни в разбирането на немския 
език. Чухте във втората сцена, че по телефона звъни 
жена на име Паула. Чухте също така, че Паула работи 
в Радио Д. 

 
Frau Frisch 
Paula. Paula von Radio D. 
 

Bодещ 
Нашите слушатели навярно са различили и думата 
радио, макар все още да не я знаят на немски. 

 
Професор 
И това се дължи на факта, че в немския език същесту-
ват думи, чието значение можете да предположите. 
Вероятно са Ви познати от Вашия роден език или пък 
от английски или френски. В повечето случаи на немс-
ки те се изговарят малко по иначе, но звученето им 
често е твърде сходно. 
Професор (Продължение) 
Чуйте думата радио още веднъж: произнесена на 
немски, английски и френски. Моля, обърнете внима-
ние на променящото се ударение. 
 

 
Sprecher 
Radio 
radio 
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radio 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 

 
Philipp 
Ja, sofort. Zu Paula von Radio D. 
Sorry. 

 
Водещ 
Разбирането на подобна международна дума естесве-
но се улеснява, ако тя е придружена от някакъв шум – 
както беше при трактора например. 
 

Sprecher 
Traktor – Traktor 
 
Philipp 
Na ja, der Traktor ... 
 

Професор 
Ако подобен шум отсъства, при някои изрази можете 
да се вслушате в тона на гласа. Така например Филип 
е въодушевен и изразява това с думата “супер”. 

 
Sprecher 
super – super 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. 
 

Водещ 
Само че при изказването с неутрален тон, каквото е 
например това на четящия новините, подобен съвет 
не помага много. 
 
Професор 
Имате пълно право. В такава ситуация, уважаеми 
слушатели, трябва особено да наострите слух. Хайде, 
опитайте веднъж. Можете ли да различите думата 
Konsequenzen, която на български означава “пос-
ледствия”?  
 

Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin: Das 
Bundesgesundheitsministerium hat im Skandal um das 
Medikament Placebo forte erste Konsequenzen gezo-
gen. 
 

Водещ 
В случая с новините обаче нашите слушатели несъм-
нено са чули и други думи. Защото всички новини 
следват определена схема: най-напред се обявява 
името на програмата, после часа, после идва съобще-
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нието, че това са новини, а накрая често и името на 
някой град. 
 
Професор 
Точно така. В последния случай Вие, драги слушатели, 
сте могли да съчетаете две стратегии. От една страна 
да се възползвате от знанието, че в новините често се 
появяват собствени имена, например на градове, по-
литици, спортисти и т. н. От друга страна да внимавате 
за думи, познати Ви от някой чужд или от Вашия мате-
рен език. И ето че вече сте малко по-близо до разби-
рането.  

 
Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin. 

 
Водещ 
Достатъчно за днес. 
 
Професор 
Извинете, само още едно кратко уточнение. Когато 
звъни телефонът, в Германия обикновено е прието да 
казваш името си, а не просто “Да?” или “Ало”... 

 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 

 
Philipp 
Was? 

 
Frau Frisch 
Telefon. 
 

Водещ 
В края на този урок чуйте още веднъж сцената с теле-
фонния разговор, разделена на няколко кратки части. 
 
Преди да чуете сцената, моля да отговорите на поста-
вената задача. При отговора можете да произнасяте 
думите по-тихо или по-силно, важното е само да ги 
произнасяте на немски. 
В къщата звъни телефонът. Хане Фриш вдига слушал-
ката и моли позвънилата да почака за момент. Какво 
точно казва Хане Фриш? 
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Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
 

Водещ 
Хане Фриш казва на позвънилата: „Einen Moment bitte“. 
На български: “Момент, моля.” 
След това вика Филип на телефона. Какво му казва? 
 

Frau Frisch 
Philipp. 

 
Philipp 
Ja? 

 
Frau Frisch 
Telefon. 

 
Philipp 
Was? 

 
Frau Frisch 
Telefon. 

 
Водещ 
Естествено, тя се провиква: „Telefon“. На български: 
«На телефона.» Филип, разбира се, иска да знае кой 
го търси. Какво му съобщава Хане Фриш за Паула? 

 
Frau Frisch 
Paula.  

 
Philipp 
Wer? 

 
Frau Frisch 
Paula von Radio D. 
 

Водещ 
Тя шепне на Филип, че го търси Паула от Радио Д. Как 
поздравява Филип Паула? 

 
Philipp 
Hallo, Paula. 

 
Водещ 
Филип използва непринудения поздрав „hallo“. На бъл-
гарски: “Здрасти.” 
И искрено е зарадван от новината, която Паула му съ-
общава. Коя е думата, която използва? 

 
Philipp 
Hallo, Paula. 
Was? Ist ja super! 
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Водещ 
Положително сте доловили, че Филип е въодушевен. 
Той смята, че новината, която му съобщава Паула, е 
супер. Хане Фриш от своя страна съвсем не е толкова 
въодушевена, когато Филип й съобщава, че трябва 
веднага да си тръгне. Как се нарича градът, за който 
заминава Филип? 

 
Philipp 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 

 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 

 
Водещ 
И тъй, Филип заминава за Берлин. 
Къде в Берлин трябва да отиде, ще се озове ли наис-
тина там и защо непременно толкова желае да зами-
не, както и коя е жената, позвънила по телефона – 
всичко това ще научите от следващите ни уроци. 
Дочуване и доскоро! 

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

 
 

Herrad Meese 


