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Autonomiczna organizacja non-profit TV-Novosti

RT DOC – nowy projekt ANO “TV-Novosti” – rosyjskiej firmy, która
uruchomiła znane na całym świecie kanały informacyjne - RT, RT
Español oraz Rusiya Al Yaum.
RT

DOC– kanał dokumentalny o Rosji w języku angielskim.

Zespół projektowy pracował od ponad pięciu lat tworząc
materiał dokumentalny o największym na świecie kraju i
zabierając widzów do najodleglejszych oraz mało znanych
zakątków.
Dzisiaj, gotowi są przedstawić wszystkie swoje wyniki. RT’s nowy
kanał będzie przedstawiał wykonane przez RT unikalne
dokumenty, które otrzymały wysokie oceny od profesjonalistów,
zostały wyróżnione przez Media Excellence Awards (The AIB)
oraz zdobyły nagrodę New York Festivals.

Jak oglądać RT DOC HD
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Co jest na...?
„Meeting with Nature” („Spotkanie z Naturą”) zabierze
widzów do unikalnych rezerwatów natury w Rosji.
Technology Update („Nowoczesna Technologia”) opowie
o postępie w dziedzinie nauki i technologii.
Faces of Russia („Oblicza Rosji”) wprowadzi publiczność
do świata kultury, sztuk i rzemiosł mniejszości
etnicznych Rosji.
Culture Fair („Kiermasz Kultury”) zda sprawozdanie na
temat kultury, sztuk i mody, z kolei miłośnicy historii
będą mogli dowiedzieć się wiele o historii Rosji, dzięki
seriom „the Historical Files” („Akta Historyczne”).

Zaplanowane serie:





Odkrywanie Rosji
Wojny i kataklizmy
20 lat postkomunizmu
I inne...

“ART FAIR”
(SALON SZTUKI)

 Akademia baletu
 Opera jako pasja
 Polunin, żółty klaun
 i inne....

Filmy łączy wspólny temat - sztuka. Najbardziej znane postaci
kultury rosyjskiej dzielą się swoimi historiami osiągnięcia
sukcesu oraz wizjami roli sztuki we współczesnym świecie.

“OFF TRACK”
(POZA TOREM)

 Jamał
 Gorączka złota
 Komi
 i inne…

Miejsca, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna walka
o przetrwanie. Mimo wszystkich, geograficznych
i klimatycznych, trudności ludzie żyją tam pełnią życia.
Filmy z tej serii demonstrują sposoby życia w miejscach
pozornie niemożliwych do zamieszkania.

“MEETING WITH NATURE”
Rezerwat natury w

Astrachanie: rajskie ptaki
 Niedźwiedzie w lesie

 i inne…

Natura ogromnej Rosji, od najbardziej na zachód do najbardziej
na wschód wysuniętych punktów. Najskrytsze zakątki naszego
kraju; zagrożone gatunki oraz niezbadane obszary Rosji. Ta
seria łączy filmy o tajemnicach rezerwatów natury oraz ludzi
powołanych do ochrony środowiska.

“WW2 CHRONICLES”
(WW2 Kroniki)

 Dzieci Stalingradu

 Kursk: płonące Ardeny
 Bitwa o Moskwę
 i inne…
II Wojna Światowa, karty 20-wiecznej historii. Sześć lat, które
wstrząsnęło światem. Sześć lat, które zgromadziło rodziny z
pięciu kontynentów w jednym wspólnym smutku. Sześć lat, które
całkowicie zmieniło mapę polityczną świata i przekształciło styl
życia wielu różnych krajów. Słychać echo tamtych lat, nawet w
naszych czasach. Sześć lat oczami osób, które przeżyły wojnę i
jeszcze ją pamiętają.

“FOR REAL”
(Na serio)

Eutanazja:

morderstwo

miłosierdzie czy

 Wewnętrzna wizja
 Dzieci Boga

 i inne...
Ta seria obejmuje najpoważniejsze problemy społeczne
współczesnego świata. Codzienne problemy osób
niepełnosprawnych, problemy adaptacji ludzi z wirusem HIV,
argumenty na temat eutanazji i pozbawienia praw matek
zastępczych.
Brutalne realia życia, jak to jest.

“HISTORICAL FILES”
(Akta historyczne)

Rasputin: między cnotą a

grzechem

 Ostatni cesarz
 Pojedynek zdobywców

przestrzeni

 i inne…
Według Cycerona, ludzie, którzy nie znajają historii
pozostają na zawsze dziećmi. Filmy z tej serii pomogą widzom
poczuć się jak naoczni świadkowie najwybitniejszych wydarzeń
w historii Rosji i świata. Dają wgląd w procesy historyczne i
motywy decyzji, które zmieniają życie i bezpośrednio wpływają
na współczesną politykę, gospodarkę i społeczeństwo do dziś.

“CULTURE FAIRE”
(Kiermasz kultury)

 Kiermasz kultury: teatr

 Kiermasz kultury: cyrk
 Kiermasz kultury: muzyka
 i inne…

Muzyka i teatr, cyrk i moda. Dynamiczny, niepokorny i krzykliwy
kiermasz kultury rosyjskiej oczami Sofiko Shevardnadze.

“FACES OF RUSSIA”
(Oblicza Rosji)

 Narody Rosji: Nanay i Ulchis

 Republika Chakasja
 Narody Rosji: Udehejczycy
 i inne…

Jakie grupy etniczne zamieszkują Federację
Rosyjską? Jaka jest różnica miedzy kulturą Seto a
Swanów? Jak wiele osób na świecie zna język Tubalarów?
Seria ‘Faces of Russia’ daje odpowiedzi na te i wiele innych
pytań dotyczących kultury i etnografii.

“WAYFARER”
(Podróżnik)

 Podróżnik: Psków

 Podróżnik: Nowosybirsk
 Podróżnik: Bajkał
 i inne…

Dziennikarze na drodze, gospodarze programu Martyn Andrews i
Mark Ames podróżują po rosyjskich miastach i miasteczkach
poznając lokalne zwyczaje i style życia. Zabawne, lokalne,
historyczne fakty, fascynujące oraz wybitne jednostki, tradycyjne
warsztaty i ogromne przemysły: żadne z nich nie umknie przed
ciekawskim wzrokiem dziennikarzy.

“HIGH-LIFE LAB”
(High life laboratorium)

 Rosyjskie piękno

 Wytnij i wklej
 i inne…

Dolce Vita czy rosyjski styl glamour? Filmy z tej serii ujawniają
prawdę ukrytą pod błyszczącymi okładkami oraz koszty
piękna. Rosyjskie piękności na wybiegu
i w codziennym życiu.

“TO THE MAX”
(Do maksimum)

Rosyjski wyczyn artystów:

zrobić albo umrzeć

 Uliczny wyścig w rosyjskim

stylu

 Moskiewskie świetliki
 i inne…
Ta seria jest dla ludzi żyjących na granicy ludzkich możliwości.
Dla tych, którzy nie boją się ryzyka i lubią przygody. Każdego
dnia starają się rozszerzyć normalność i wyjść poza granice
ludzkich możliwości. Nasza seria „To The Max” o ludziach
naprawdę oddanych swojej sprawie.

“TECHNOLOGY UPDATE”
(Nowoczesna technologia)

Przejeżdżamy przez największy kraj na świecie, żeby
opowiedzieć wam o najważniejszych
osiągnięciach
nauki i technologii na tej planecie i nie pozwolimy, by cokolwiek
nas powstrzymało. Od nowej generacji statków nuklearnych
znajdujących się na pełnym morzu do innowacyjnych sposobów
spacerowania, nasz program pokazuje kawałek jutra, już dzisiaj.
To my znamy tajemnice przyszłości.

“LITTLE BIT OF RUSSIAN”
(Odrobina rosyjskiego)

Dziennikarze i redaktorzy RT pomogą Ci
w opanowaniu podstaw języka rosyjskiego. Z pomocą
krótkich lekcji video nauczysz się zwrotów powitań,
pożegnań, paru słów o sobie potrzebnych w
spotkaniach z innymi. Będziesz również potrafił
zamówić posiłek w restauracji, poprosić o pomoc
w butiku i wiele innych rzeczy. Krótkie lekcje
prezentacyjne ze znanymi dziennikarzami pomogą ci
łatwo przełamać barierę językową.

Wysoka jakość bezpłatnie
dla operatorów sieci kablowych
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