
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Жан дар з 
Сен-Тра пэ».
12.15 Ка ме дыя «Ясь і Яні-
на».
13.20 «Ана толь». Дак. фільм.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
16.00 «Не ве ра год ная Бень-
ка». Дак. фільм.
16.40 Усё як трэ ба!
17.05 Ка ме дыя «М + Ж».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
20.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг».
21.00 Па на ра ма.
21.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». «Без ка мен та-
ры яў».
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». Ура чыс тае 
за крыц цё XXІІ Між на род на-
га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску-
2013».
0.20 Дзень спор ту.
0.30 «Зор нае жыц цё». «На ро-
джа ныя ў чу жым це ле».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Па ца-
лу нак Сак ра та».
10.15 На ві ны на двор'я.
10.50, 22.50 Дак. се ры ял 
«Будзь у то ну се».
11.25 Ка ме дыя «За ла ты 
клю чык».
13.55 «Мі ка лай Пі ні гін. Мя не 
ня ма». Дак. фільм.
14.40 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.15 Ка ме дыя «На шы су-
се дзі».

16.55, 23.25 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
19.00 Се ры ял «Лю дзі Шпа-
ка».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
мя жа».

8.00, 12.00, 16.00, 23.10 «Мой 
го рад». Лель чы цы.
8.15, 18.40 «Лю боў і жыц цё 
маё...». Дак. фільм.
8.45 «Ча роў ная па лян ка». На-
ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
9.00 «Мядз ведзь». Тэ ле-
спек такль Аль тэр на тыў на га 
тэ ат ра.
10.00, 17.35 «Каз ка пра Зор-
на га хлоп чы ка». Фільм-каз-
ка. 1-я се рыя.
11.05 «Скан да ліст, або Пісь мы 
пра ка хан не». Дак. фільм.
11.35 «Бу бен і ба ра бан». Дак. 
фільм
12.15, 21.00 «Крыж мі ла-
сэр нас ці». Маст. фільм. 1-я 
се рыя.
13.35 «Слуц кія па ясы — зна кі 
лё су». Дак. фільм.
14.05 «Сак рэт ны кі не ма то-
граф». Дак. фільм «Па вет ра-
ны бой ... на зям лі».
14.30 «...Штрых... пунк цір...». 
Дак. фільм.
15.10 «Да ро гі лё су». Дак. 
фільм.
16.15, 22.15 «Грун вальд». 
Гіс та рыч ны тэ ле фільм. Част-
кі 1-я і 2-я.
17.05 «Свет пры ро ды». Ба ло-
та Чар нец кі мох.
19.10 «Ве жы На ва град ка». 
Дак. фільм.
19.30 «Мі ка лай Мі ка ла е віч 
Яро мен ка-ста рэй шы. Пас ля-
слоўе». Дак. фільм.
20.00 «Свя ты ні бе ла рус кай 
зям лі. Брэсц кая крэ пасць». 
Дак. фільм.
20.15 «Ва ле рый Рач коў скі. 
Ляль кі і тэ атр». Дак. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.

6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
14.00 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Ва лян цi на Це раш ко ва. 
Зор ка кас мiч на га шчас ця».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». «З 
Мi ра ў свет. Гiс то рыя ад на го 
зы хо ду».
18.50 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад люст ра-
ван не».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.25 Дэ тэк тыў «Фаль кон».
1.15 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзi ны».
6.10, 17.20 «Мiн шчы на».
6.20, 7.45 «Ра нi ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лi кае сне дан не».
10.20 «Гля дзець усiм!».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мi: у по шу ках 
сма ку».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя». «Анi Жы рар до. Жыць, 
каб жыць».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг»: «Ме га-
хi ты».
15.35 «Iн шая кра i на». «Там, 
дзе Еў ро па су стра ка ец ца з 
AZiяй».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Пад аба ро най».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».

20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фiльм «Га вань».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 «Энiг ма». Се ры ял.

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла».
7.05 «Цiк-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кi».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.10, 3.15 Маст. фiльм «Ле кi 
су праць стра ху».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25 Се ры ял «Суд».
14.00 «Зла чын ства i па ка ран-
не».
14.30 «Агуль ны iн та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 23.55 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30, 0.45 Се ры ял «За кон i 
па ра дак».
21.25 «Су свет ная ка на па».
21.40 «На ро джа ныя пе ра ма-
гаць».
22.10 Дзён нiк Мiж на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скi ба зар 
у Вi цеб ску».
22.25 ХХII Мiж на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скi ба зар у Вi цеб ску». Дзень 
дру гi.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55, 22.35 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Пра цяг».

17.15 Мяс цо вы час. Вест-
кі—Маск ва.
17.30 Вест кі. Дзя жур ная 
часць.
17.50 Се ры ял «Тай ны ін сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
18.50 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
20.45 Се ры ял «Лед ні коў».
23.45 Фес ты валь «Сла вян скі 
ба зар-2013».
1.30 Се ры ял «Па ца луй це ня-
вес ту!».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.55 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.30 Се ры ял «Ву лi цы раз-
бi тых лiх та роў».
15.05 «Спра ва гус ту».
15.35, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
17.30 Се ры ял «Бра це нi кi».
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Мар скiя д'яб-
лы».
23.05 Сён ня. Вы нi кi.
23.30 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».

7.00, 11.55, 18.35, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лi га спра вяд лi вас-
цi».
7.40, 14.20 Се ры ял «Пу а ро 
Ага ты Крыс цi».
9.25, 17.45 Се ры ял «Дзён нi кi 
вам пi ра».
10.10 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Брад вей ская ме ло-
дыя».
12.00 Фан тас ты ка «Мар скi 
бой».
14.05 «Кi на блак нот».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Кам пань ё-
ны».

18.40 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Ме лад ра ма «Ган на i 
ка роль».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кі алі гар хаў».
10.00 Се ры ял «Ама зон кі».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 «Ад ны до ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч кі. 
Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзет ка».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На вi ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра нi ца з 
IН ТЭР ам.
9.10 Маст. фiльм «Ня хай га-
во раць».
10.50, 16.55, 1.35 Ся мей ны 
суд.
11.35, 22.50 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.20, 15.40, 0.35 Дак. се ры ял 
«Парт рэ ты дзi кай пры ро ды».
12.40, 18.30, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нiк».
13.25, 23.10 Па за во чы.
14.10 Дак. се ры ял «Га лi вуд-
скiя па ры».
15.00, 0.55 Су до выя спра вы.
16.00 Кан цэрт гру пы 
«Аквариум».
17.40, 4.20 Да вай па жэ нiм ся!
19.15, 2.15 Дак. се ры ял «Мес-
цы сi лы».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас цi.

20.30 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
21.15, 3.30 Се ры ял «Лю дзi 
i це нi-2».
22.00, 6.00 Се ры ял «Вя роў ка 
з пяс ку».
0.00 Кра i на смя ец ца.
0.15 Фе е рыя па да рож жаў.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Ка пі тан». Маст. фільм.
6.30 «Свя та ка ні кул». 1988 
год.
8.00 «Пес ня-81». 1 ад дзя лен-
не. 1981 год.
9.00 «Да ра гі хлоп чык». Тэ ле-
спек такль. 1973 год.
11.00 «Ра на ра ні цай». 1991 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «На агень чык». Юбі лей-
ны 100-ы вы пуск «Бла кіт на га 
агень чы ка». 1966 год.
13.50 «Фес ты валь у Сан-Рэ-
ма». Фільм-кан цэрт. 1991 
год.
15.00 «У ко ле сяб роў». Фільм-
кан цэрт. 1986 год.
16.30 «Па куль усе до ма». 
1994 год.
17.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
18.30 «Знак Са ла манд ры». 
Тэ ле спек такль з цык лу «Гэ-
ты фан тас тыч ны свет». 1984 
год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Аў тар скі ве чар Анд рэя 
Дзя менць е ва». 1983 год.
23.05 «Да вай це па зна ё мім-
ся». Тэ ле мост Вяр хоў ны Са-
вет СССР — Кан грэс ЗША. 
1987 год.
0.30 «Тэ атр». Маст. фільм.
1.45 «Ся дзі і гля дзі». 1994 
год.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1981 
год. 1-я част ка.

9.00, 12.45, 14.00 Уні вер сі я-
да.
10.45 Пры год ніц кі ча со піс. 
Ultra traіl.
11.15, 16.00, 0.00 Ве ла спорт. 
Тур дэ Франс.

17.45, 21.00, 1.00 Фут бол. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Жан чы-
ны.
23.30 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.
23.45 Вось гэ та дзі ва!!!
23.55 Sport Excellence.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 2.20 Се ры ял «Страх, 
стрэс і злосць».
6.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
8.00, 12.55, 16.10 Се ры ял 
«Пра па доб ны».
9.00 Ка ме дыя «Кур' ер».
10.40, 16.45, 23.50 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
11.15 Ка ме дыя «Міль ё ны 
Брус тэ ра».
14.10 Ме лад ра ма «Зой мем ся 
лю боўю».
17.20 Ка ме дыя «Ка роль ве-
ча ры нак».
19.20 Ка ме дыя «Ар лет».
21.00 Се ры ял «Маё вя лі кае 
грэ час кае жыц цё». 1-2 се-
рыя.
22.10 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі».
0.10 Ме лад ра ма «Пры га жун-
чык».
3.25 Ка ме дыя «Гэ та ня вы зна-
ча нае па чуц цё».

2.00, 8.00, 14.00 Фільм-каз ка 
«Па шчу па ко вым за га дзе».
3.00, 9.00, 15.00 М/с «Лю ты 
Бамбр», фільм 1. Збор нік м/ф 
«Што на што па доб на». «Дзяў-
чын ка і слон». «Пер шая зі ма». 
«Хто ў ле се гас па дар».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
М/ф «Цу доў ны зва нок». М/ф 
«Во да пра вод на ага род».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фільм 
«Каш тан ка». М/ф «Вы кра-
даль ні кі фар баў».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф «За-
па вет ная ма ра». «Ча ра дзей-
ная флей та».

6.00 М/ф.
8.00, 3.30 Се ры ял «Ка мi сар 
Мег рэ».
9.00, 18.30, 1.40 Се ры ял «Фат-
ма гуль».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж бiт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў нi чыя на пры вi даў».
13.30 Анi ма цый ны фiльм «Се-
зон па ля ван ня».
15.00, 23.00 Се ры ял «Мен та-
лiст».
20.15 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча «.
21.15, 4.15 Маст. фiльм «Дзiў-
ныя сва я кi».
23.55 Се ры ял «Кан ты ну ум».
0.45 Се ры ял «Па ляў нi чыя на 
чу жых».
5.40 «Тлу ма чэн не сноў».

5.00, 11.00 Ка ме дыя «Кот кi-
мыш кi».
7.00 Ме лад ра ма «Мае чар нiч-
ныя но чы».
8.45 Тры лер «Ад лiк за бой-
стваў».
13.00 Ме лад ра ма «Мiс Пе цiг-
ру».
14.40 Ба я вiк «Пры вiд ны гон-
шчык».
17.00 Ка ме дыя «Ге нi яль ны 
та та».
19.00 Ме лад ра ма «Свят ло 
ва кол».
21.00 Фiльм жа хаў «Пры вiд 
до ма на ўзгор ку».
23.00 Дэ тэк тыў «У чу жым шэ-
ра гу».
1.10 Тры лер «Вядзь мар-
ства».
3.00 Дра ма «Грын берг».

6.00 Мю зiкл «Ля ту чая мыш».
8.40 Ка ме дыя «Ту шы це свят-
ло!».
10.10 Ка ме дыя «Дач ка яку-
дзы».
12.00 Маст. фiльм «Пi ра ты ХХ 
ста год дзя».
13.40 Дра ма «Мi шэнь».

16.20 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
18.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
20.00 Ка ме дыя «Ма мы».
22.00 Дра ма «Каў каз ская ру-
лет ка».
23.50 Ка ме дыя «Чэ ля бум-
бiя».
2.00 Ба я вiк «Вы кра даль нi кi 
кнiг».
4.00 Дра ма «Кар мэн».

5.00, 21.00, 0.00 Лiх ту гi за мя-
жой.
6.00, 10.00 Гi е на, ца ры ца дра-
пеж нi каў.
7.00, 15.00 У по шу ках акул.
8.00, 16.00 Скар ба шу каль нi-
кi.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00 Гор шыя тур мы Аме ры-
кi.
13.00 Вай на ге не ра лаў.
14.00 У аб' ек ты ве.
18.00, 2.00 Па ляў нi чыя на на-
цыс таў.
19.00, 3.00 Асаб лi ва стро гi 
рэ жым.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзе ся-
цi год дзе, якое ства ры ла нас.
22.00, 1.00 У па го нi за НЛА.

7.00, 16.25 Зо ла та джунг ляў.
7.50, 12.20, 3.05 Дэ ман таж.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца збор-
ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як пра цу юць 
ма шы ны.
9.35, 15.30, 5.10 Ба раць ба за 
ўлоў.
10.30, 2.15 Ча му?
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
нi кi ле генд.
13.15, 0.00 Top Gear.
14.10, 6.05 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бi ляў.
15.05 Ма хi на та ры на тра се.
18.15 Па ляў нi чыя на рэ лiк вii.
19.10 Па ляў нi чыя на скла ды.
21.00 Ры бал ка го лы мi ру ка-
мi.
22.00 Ле дзя ное зо ла та.
23.00 Аляс ка.
0.55 Мон стры ўнут ры мя не.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ЛЮСТЭРКА

— Вы пра цу е це на Пер шым на цы я -
наль ным ка на ле бе ла рус ка га ра дыё і 
Ра ды ус-ФМ. Су мес на з тэ ле ка на лам 
«Бе ла русь 24» вы пус ка е це пра ект «Ак-
ту аль ны мік ра фон». Скла да на су мя-
шчаць пра цу на ра дыё і тэ ле ба чан ні?

— Тое, што ў струк ту ры Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі іс ну юць роз ныя пад раз дзя лен ні, 
дае больш маг чы мас цяў рэа лі зоў ваць ся-
бе. Як я па спя ваю? Тут, ма быць, сак рэт 
прос ты: як лю бы ча ла век, які пра цуе і цэ-
ніць свой час, я пла ную спра вы на дзень, 
на ты дзень і на ват на ме сяц на пе рад. Ка лі 
ўда ец ца зра біць рас клад, то ве да еш, ка лі 
і што трэ ба па спець. Жур на ліс ты ка для 
мя не і пра ца, і хо бі, я зай ма ю ся ёю што-
дзён на з за да валь нен нем і дзя лю ся гэ тым 
са сва ёй аў ды то ры яй.

— А са мі вы пры хіль нік яко га спо са-
бу атры ман ня ін фар ма цыі?

— Зы хо дзя чы з па тра ба ван няў пра фе-
сіі быць у кур се па дзей, з ра ні цы за хо джу 
ў ін тэр нэт, чы таю на ві ны. Але, ка лі б я не 
быў жур на ліс там і ацэнь ваў іх з па зі цыі 
звы чай на га ка рыс таль ні ка, то я гля дзеў 
бы тэ ле ві зар, а ін тэр нэт мя не ці ка віў бы 
ў мен шай ме ры. З га зет сён ня хо чац ца 
атрым лі ваць ана лі ты ку, бо на він ха пае ў 
се ці ве. Мне зда ец ца, што га зе ты маг лі б 
за ста вац ца ці ка вы мі пры па да чы ма тэ ры я-
 лаў на «ча со піс ны» ма нер.

— Праў да, што вы ма ры лі быць ура-
чом?

— Ура чом ха це ла ся быць па сут нас ці. 
У тым сэн се, што зма гу ра біць лю дзей 
больш ра дас ны мі. Як тыя, хто ма рыць 
стаць на стаў ні кам, жа да юць «узга доў-
ваць» дзі ця чыя ду шы і на паў няць іх ве-
да мі. А на огул я ба ю ся ўра чоў і на ве даць 
док та ра для мя не — спра ва не з лёг кіх. У 
га ды май го юнац тва пра фе сію вы бі ра лі 
па прын цы пе: «ку ды ляг чэй па сту піць». 
І па жа да на, каб блі жэй да до ма. Я ро-
дам з Ма ла дзеч на. І ад ной чы зда ры ла ся 
так, што мы з ад на клас ні цай, з якой бы лі 
су се дзя мі па пар це, па еха лі на Дзень ад-
чы не ных дзвя рэй у Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт. Там ся род рос сы пу фа куль тэ-
таў маю ўва гу пры цяг нуў жур фак. Та ды 
па ду маў: «А я ж яшчэ і школь най га зе тай 
зай маў ся». Вы ра шыў зда ваць іс пы ты.

— Пай шлі шля хам най мен ша га су-
пра ціў лен ня?

— Мож на і так ска заць. Ні ў мя не, ні 
ў баць коў не бы ло жа дан ня, каб я стаў 
жур на ліс там. Ні хто з род ных не мае да-
чы нен ня да пра фе сіі. Я з прос тай сям'і, 
дзе та та і ма ма — за вад скія пра цаў ні кі. 
Яны час цей ду ма лі пра та кую аду ка цыю 
для мя не, якая бы ла б прэ стыж най і пры-
но сі ла гро шы. Та му скла да на па тлу ма-
чыць, ад куль ця га да жур на ліс ты кі. Ма-

быць, пры чы най уся му маё за хап лен не 
ля леч ным тэ ат рам у школь ныя га ды. Там 
бы ла сцэ на, ка му ні ка цыя і маг чы масць 
рас пра цоў ваць у са бе ак цёр скае май стэр-
ства. По тым — на сцен га зе та, дзе збі раў 
і пі саў ма тэ ры я лы — «ру ку» трэ ні ра ваў. 
Так скла ла ся са мо са бой.

— А пры мя раць на ся бе пра фе сію 
ак цё ра не спра ба ва лі?

— Ак цё рам я, ма быць, не стаў бы. Вось 
за раз ду маю, як цу доў на, што ўсё атры ма-
ла ся з жур на ліс ты кай, бо жур на ліст — ён 
жа і ак цёр, прос та на ша сцэ на — эфір. 
Там, як і ў тэ ат ры, мы не толь кі іг ра ем, а 
і праз ся бе пра пус ка ем эмо цыі, пе ра жы-
ва ем сі ту а цыі. Пас ля пра гра мы ты хо дзіш 
вы ціс ну ты, як лі мон, та му што сі лы і эмо-
цыі пай шлі на тое, каб да нес ці да свай го 
слу ха ча не аб ход ную ін фар ма цыю.

— Ваш го лас і ўмен не ім пра ві за ваць 
за бяс печ ва юць пос пех у эфі ры...

— Го лас для та го і да дзе ны, каб за ах-
воч ваць слу ха ча і за па мі нац ца яму. Усё 
сум нае, ма на тон нае — гэ та толь кі за га-
тоў кі. Яны — ас но ва, якая жур на ліс там-
па чат коў цам да па ма гае не хва ля вац ца, 
а во пыт ных мо жа вы ра та ваць у вы пад ку, 
ка лі рап там госць эфі ру па па дзец ца не-
шмат слоў ны. Пра гра му ж не ад ме ніш. А 
ім пра ві за цыя да па ма гае. Ваш госць, не за-
леж на ад свай го са цы яль на га ста но ві шча, 
па ві нен ад чу ваць ся бе так, ні бы вы сяб ры, 
якія су стрэ лі ся ў ка вяр ні. Вы раз маў ля е-
це, і вас ці ка віць усё, што ён вам рас каз-
вае. Ка лі та кая шчы рая за ці каў ле насць 
пра яў ля ец ца ў эфі ры, то і слу ха чам бу дзе 
ці ка вы ваш су раз моў ца. Умен не ім пра ві-
за ваць — гэ та дар, які з'яў ля ец ца з ча сам, 
пры ўмо ве, што бу дзеш на зі раль ным і здо-
ле еш у ча ла ве ку вы клі каць сім па тыю, каб 
ён па чу ваў ся бе сва бод на і кам форт на.

— Як «на строй ва е це» сва іх гас цей 
пе рад эфі рам?

— Перш за ўсё пра яў ля ю чы сваю за-
ці каў ле насць. Жур на ліст па ві нен умець 
здзіў ляц ца. Па стаў ся бе на мес ца гос ця і 
зра зу мей, чым ён асаб лі вы. Ча сам у мя-
не спра бу юць да ве дац ца, якія пы тан ні 
бу дуць, а я не ве даю, бо мож на склас-
ці спіс не з ад на го дзя сят ка пы тан няў, а 
пач нец ца раз мо ва, і кі ру нак гу тар кі зме-
ніц ца пас ля пер ша га ад ка зу. Прад ка заць 
не маг чы ма. Зда ра ец ца, што трап ля юц ца 
і «скла да ныя», не шмат слоў ныя су раз моў-
цы. Жур на ліст, не за леж на ад та го, пра цуе 

ён на ра дыё ці на тэ ле ба чан ні, па ві нен 
быць доб рым псі хо ла гам. Уво гу ле, на-
строй ваць гас цей па чы наю яшчэ за доў га 
да эфі ру, ка лі тэ ле фа ную і за пра шаю іх 
на пра гра му, ка лі су стра каю ў фае. Усе 
гэ тыя, зда ва ла ся б, дро бя зі ўплы ва юць на 
кам форт ча ла ве ка, які по тым дае ін фар-
ма цыю. Бы вае, што аказ ва еш ся з гос цем 
у эфі ры і ра зу ме еш — бя да! Ад ка заў не 
да біц ца ці яны зво дзяц ца да «так» і «не», 
і паў зы да во дзіц ца не чым за паў няць. Зда-
ра ец ца, ча ла век да эфі ру шмат ці ка ва га 
рас каз вае, а пе рад мік ра фо нам губ ля ец-
ца і ледзь ве сло вы пра маў ляе.

— У па мя ці яшчэ за стаў ся пер шы 
вы хад у эфір?

— Віль гот ныя да ло ні, «су хое» гор ла, 
трым цен не рук — усё бы ло. Той стан нель-
га ні з чым па раў наць. Ён не па доб ны на 
той, ка лі ты ся дзіш на эк за ме не ці пад 
дзвя ры ма зуб но га ўра ча аль бо вяр та еш-
ся да до му цём най ноч чу. Зда ец ца, та ко га 
вы кі ду ад рэ на лі ну і та ко га на пру жан ня я 
не ад чу ваў больш ні ко лі ў жыц ці. Іс нуе і 
псі ха ла гіч ная сця на, бо ты ра зу ме еш, што 
за раз па ві нен неш та ра біць. Нель га ска-
заць, быц цам з ча сам страх зні кае, прос та 
ад чу ван ні ста но вяц ца «ад пра ца ва ны мі», 

і ты ўжо не звяр та еш ува гі на хва ля ван не.
— Су стрэ чы на пра цы пе ра рас та юць 

у сяб роў ства ў жыц ці?
— Пра цяг ваць сяб роў ства да во дзіц ца 

з прак тыч на га пунк ту гле джан ня: ка лі ты 
ў эфі ры кож ны дзень, то заў сё ды ёсць не-
аб ход насць у лю дзях, якія змо гуць вы ру-
чыць ця бе па пер шым зван ку. І та кія су вя зі 
вы рас та юць ме на ві та з пер шых су стрэч у 
пра цоў ным фар ма це. Так са ма ёсць лю-
дзі, якія пры хо дзяць на пра гра му, а по тым 
прос та пад трым лі ва юць з та бой су вязь, 
ці ка вяц ца тва ім жыц цём па-за эфір най 
пра сто рай.

— З ча го скла да ец ца ва ша жыц цё 
па-за пра цай?

— Перш за ўсё імк ну ся знай сці час 
для сну, бо пра ца ад бі рае шмат ча су. 
Ка лі эфі ры ра ні цай, то а пя тай га дзі не 
мя не ўжо за бі рае служ бо вая ма шы на. 
І я па ві нен быць ба дзё рым. Нач ныя эфі ры 
за кан чва юц ца ў дзве, а то і ў тры га дзі ны 
но чы. Та му ка тэ го рыі «са ва» — «жа ва-
ра нак» дак лад на не пра нас. А так мне 

па да ба ец ца па да рож ні чаць. Люб лю ад-
кры ваць но выя га ра ды, вы ву чаць гіс то-
рыю, куль ту ру ін шых кра ін, зна ё міц ца з 
но вы мі людзь мі. Пры чым гэ та дае і доб-
рую за га тоў ку для пра цы. Бо пры жа дан ні 
кож ны дзень быць ці ка вым, но выя ве ды 
і ўра жан ні здоль ны да па маг чы. Ка лі ж у 
тва ім жыц ці толь кі марш рут «дом—пра-
ца—дом», то хут ка мож на вы дых нуц ца, 
на ват ва ло да ю чы ней кі мі ге ні яль ны мі 
дум ка мі і ідэ я мі.

— Ва ша пра гра ма «Ад кры тая пля-
цоў ка» на ра дыё іс нуе не адзін год, як 
уда ец ца за ці ка віць мо ладзь?

— «Ад кры тая пля цоў ка» — адзін з пер-
шых што дзён ных пра ек таў пра мо га эфі ру. 
Пра гра ме больш за два нац цаць га доў. 
Тэр мін не ма лы і свед чыць пра тое, што 
яе ве да юць, яна па трэб на. Там я прай шоў 
сваю шко лу ста наў лен ня як жур на ліст і 
вя ду чы пра мо га эфі ру. Роў ны ву чыў роў-
на га, бо на той час я быў як раз прад стаў-
ні ком мо ла дзі. За раз мы па ста ле лі, але 
ў ду шы імк нём ся за ста вац ца ма ла ды мі. 
Сён ня ра біць пра гра му для мо ла дзі скла-
да на. Дзя ку ю чы та му, што мы іс ну ем не 
толь кі на FM-пра сто ры, але і ан лайн не 
губ ля ец ца зва рот ная су вязь. І мы па-ра-
ней ша му за ста ём ся той пля цоў кай, дзе 
ма ла дыя лю дзі мо гуць знай сці ка рыс ную 
ін фар ма цыю і па ра ды.

Але на ДРАП КО.

 «ЖУР НА ЛІСТ — ГЭ ТА АК ЦЁР,
ЯКІ СТВА РАЕ НА СТРОЙ
І АТ МАС ФЕ РУ Ў ЭФІ РЫ»

Па вел ЛА ЗО ВІК:

Ка мен та тар дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня», «Грэ мі», «Ос ка ра», 
вя ду чы ра дыё і тэ ле ба чан ня Па вел Ла зо вік у прад стаў лен ні 
не мае па трэ бы. Яго го лас зна ё мы мно гім. Ад нак сак рэт 
пос пе ху не толь кі ў гэ тым. Пас ля гу тар кі з Паў лам мож на 
вы вес ці на ступ ную фор му лу: трэ ба ву чыц ца ў пра фе сі я на лаў, 
пра яў ляць ак тыў насць у эфі ры і ў жыц ці, ня спын на са ма ўдас-
ка наль вац ца. Не здзіў ляй це ся, ка лі ад ной чы су стрэ не це яго 
на бор це са ма лё та аль бо па чу е це, што ён ад кры вае ка вяр ню. 
Але гэ та ў перс пек ты ве, а па куль што мы раз маў ля ем з ім пра 
«не пра біў ных гас цей», сяб роў ства па-за эфі рам і па да рож жы, 
якія на тхня юць на пра цу.

З га зет сён ня хо чац ца 
атрым лі ваць ана лі ты ку, 
бо на він ха пае ў се ці ве.

Жур на ліст — ён жа і ак цёр, прос та на ша сцэ на — эфір.
Там, як і ў тэ ат ры, мы не толь кі іг ра ем, а і праз ся бе 
пра пус ка ем эмо цыі, пе ра жы ва ем сі ту а цыі. 

Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM
Баб руйск 103.6 FM
Ба ра на ві чы 98.4 FM
Са лі горск 104.3 FM
Пінск 103.2 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

HІGH TECH
Ка лі вам ці ка ва, як заўт ра бу дзе вы гля даць ваш смарт фон, ка лі 

на рэш це ча ла вец тва да бя рэц ца да Мар са і чым скон чыц ца біт ва іOS 
і Androіd, слу хай це што дня па буд нях у 11.15 і 20.15 у эфі ры ра дыё 
«Мір» пра гра му «Hіgh Tech».

Вя ду чы Аляк сей Па та по віч па дзе ліц ца ін фар ма цы яй аб бе ла рус-
кай і за меж най пра дук цыі на ІT-рын ках, апош ні мі на ві на мі ў сфе ры 
вы со кіх тэх на ло гій, жыц ця ў са цы яль ных сет ках і су свет ным па ву-
цін ні ў цэ лым.

Па су бо тах у 11.30 і 20.30 вы хо дзіць па шы ра ны вы пуск руб ры кі, 
у якім са бра ны ўсе са мыя ці ка выя на ві ны за ты дзень. За ста вай це ся 
з на мі на хва лях ра дыё «Мір»!

У ста лі цы пра цу юць доб ра-
ах вот ніц кія атра ды, якія 
бес ка рыс лі ва да па ма га-

юць у доб ра ўпа рад ка ван ні го-
ра да. Стар ша клас ні кі і сту дэн ты 
пра цу юць на роз ных аб' ек тах. 
Пра ца кі піць на тэ ры то рыі хра-
ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых 
— гэ та пер шы і па куль адзі ны ў 
кра і не храм-ме ма ры ял.

Па вод ле слоў ды рэк та ра бе ла-
рус ка га куль тур на га цэнт ра «Ду-
хоў нае ад ра джэн не» Ве ры Сі ра-
чо вай, бу даў ніц тва хра ма ўжо 
па ды хо дзіць да за вяр шэн ня. — 
Праз тры-ча ты ры ме ся цы ра бо-
ты бу дуць скон ча ныя, ме на ві та 
та му да па мо га доб ра ах вот ніц кіх 
атра даў вель мі важ ная, — рас-
па вя ла Ве ра Ула дзі мі ра ўна. — 
Хлоп цы і дзяў ча ты пры бі ра юць 
тэ ры то рыю ад бу даў ні ча га смец-
ця, со чаць за вя лі кай зя лё най зо-
най, мы юць вок ны...

Пе рад пра цай — аба вяз ко вая 
эк скур сія па хра ме-пом ні ку. Леп-
шыя доб ра ах вот ніц кія атра ды 
бу дуць уз на га ро джа ны каш тоў-
ны мі па да рун ка мі.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА,
фо та аў та ра.

ЧАС ПРА ЦА ВАЦЬ


