Акценти от каналите на Допълнителен Филмов Пакет Глобус
АВГУСТ 2021
ТВ ПАКЕТ ГЛОБУС
Активирайте за 2 лв. на месец допълнителен ТВ
пакет Глобус и подкрепете каузата на Фондация
Заедно в час. Булсатком дарява 0.50 лв. от всеки
активен пакет месечен пакет на Фондацията.
За повече информация, моля посетете найблизкия бизнес център на Булсатком,
www.bulsat.com или официалната фейсбук
страница на Булсатком.

АКЦЕНТИ – LOVE NATURE HD/4K
„Училище за орангутани“
Нова поредица от 15 август, неделя, 20:30 ч.
 Документалната поредица представя лудориите,
триумфите и трагедиите на група осиротели
орангутани, които напредват в програмата на
уникално горско училище.
 Любопитните младежи още не знаят, че им
предстоят велики дела, ако завършат
необичайната школа... Ще имат шанс да заживеят
на свобода сред дивата природа.
 По пътя към целта те минават през трудностите,
сълзите, изблиците и тийнейджърската любов,
присъщи на израстването на орангутаните.

Видео на английски език
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Международен ден на орангутана
На 19 август, четвъртък, целодневен маратон.
 Всяка година на 19 август отбелязваме Международния
ден на орангутана в чест на най-емблематичното животно,
пострадало от обезлесяването! Събитието насърчава
обществото да опазва този удивителен вид, който от
десетилетия е застрашен от изчезване.
Тематичните предавания включват:
1. Училище за орангутани Сезон 1, Еп. 1,
2. Островът на маймуните,
3. Инициативи за природата: Маймунски дневници

АКЦЕНТИ – TRAVELXP
Travel XP няма премиери през юли и август
2021 - повторение на програмите.

АКЦЕНТИ – HISTORY 2
“Rouen To Hiroshima”
На 1 август, неделя, 22:00 ч.
 На 6 август 1945 г. бомбардировачът B-29 Superfortress „Енола Гей“,
пилотиран от Пол Тибетс, хвърля първата атомна бомба, използвана в
битка над Хирошима, Япония, с което допринася за края на Втората
световна война.
 Но историята започва три години по-рано - на 17 август 1942 г., във
френското небе над Руан - когато същият пилот ръководи първата мисия за
бомбардировки на дневна светлина срещу окупирана Европа.
 Скоро ще бъде дадена зелена светлина за повече въздушни нападения и
пейзажът на Европа и Втората световна война ще се променят завинаги.
 „Rouen To Hiroshima“ е документален филм със зашеметяващи архивни
изображения и невиждани досега доказателства. Разказва историята на
мащабната кампания бомбардировки, която трансформира лицето на
войната, от Руан до Хирошима.
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“WW2 Treasure Hunters”

„Ловци на чудовища”

Продължава всеки четвъртък, 22:00 ч.

От 6 август, всеки петък, 22:00 ч.

 Сериалът „WW2 Treasure Hunters“
продължава да представя търсенията на
исторически находки из цяла
Великобритания.



Тази поредица разследва от научна
гледна точка някои от най-страшните и
най-популярните чудовища, които дебнат
в сенките…

 Общата кауза на фронтмена на “Madness“ Съгс, и военния експерт по въпросите за
Втората световна война Стивън Тейлър е да
възкресяват забравени истории за войната,
откривайки реликви в бивши английски
военни обекти.



Голямата стъпка, чудовището от Лох Нес,
върколаци, зверове-убийци на сушата и в
морето – дали тези митични, легендарни,
фолклорни или реални чудовища дебнат в
света около нас?



Използвайки науката и технологиите,
разследващият екип на „Ловци на
чудовища“ търси истината за тези
ужасяващи създания.

АКЦЕНТИ – THE WORLD
„Великата природа”

„Дивата Африка”

2-6 август, 07:00 ч.

От 5 август, вторник-петък, след 15:30 ч.

 Всеки епизод от поредицата представя
предизвикателствата, с които се сблъскват
най-различни животни при
преселване/мигриране.



 Ще успеят ли триста милиона сьомги да
преодолеят армиите от хищници и да прекосят
водопада, за да се размножат в Аляска?

Епизодите от поредицата ви отвеждат на
пътешествия из изключителните планини
на континента - от древните Атласки
планини в Мароко до величествените
Етиопски планини и знаменитата
Килиманджаро.



 Хиляди пингвини, отправили се към морето, за
да започнат самостоятелен живот, дори не
подозират какво ги чака отвъд.

Пренесете се във вълшебния свят на
африканската савана и под палещото
слънце на африканските пустини.



 40 милиона прилепи, напускащи пещерата си в
Тексас, трябва да преминат през смъртоносен
коридор от змии и ястреби.

Станете свидетели на раждането на
Африка и опознайте забележителните ѝ
брегове.



Поредицата ви отвежда и из
величествените реки и езера на Африка и
зеленото сърце на континента джунглите.

 Близо един милион фламинга влизат в
драматичен сблъсък с неочаквани врагове
край езерото Богория в Източна Африка. Ще
успее ли ятото фламинга да преодолее
хищническите набези?
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„Митове и легенди“

„Митове и легенди: Ноев ковчег“

От 2 август, след 19:00 ч.

На 5 август (четвъртък), 21:00 ч.

 Четири епизода, които обхващат четири
различни митове и легенди.

С повторение на 23 август (понеделник),
21:00 ч.

 Историята за екзотичната и загадъчна
владетелка Савската царица се разказва в
Африка и Арабия от 3000 години насам. Но
дали е мит, или истинска личност?



 Дали фантастичната история за героя-воин
крал Артур се основава на истински събития,
или е художествена измислица, целяща да
възвърне гордостта на англичаните след
Норманското нашествие?
 Съществува ли митичната земя Шангри Ла в
Хималаите, или е просто една красива
приказка за райско кътче?
 От къде произлиза историята за
древногръцкия герой Язон, който е натоварен
с тежка задача – да открие вълшебното златно
руно, за да си възвърне престола?



От векове насам легендата за Ноевия
ковчег разпалва въображението на
хората. Но дали е истинска? Този филм
повдига воала на библейската история и
ни я показва през погледа на науката.

