
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, 
23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на Х.
9.10, 17.40 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ме лад ра ма «Шу кай це 
ма му».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.25 Клуб рэ дак та раў.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.50 Ме лад ра ма «Час 
шчас ця-2».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг». 1-я 
се рыя.
0.00 Дзень спор ту.
0.15 Ка ме дыя «Мах ля ры».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў-2».
10.50 На ві ны на двор'я.
10.50 Ка ме дыя «Дзе ла выя 
лю дзі».
12.30 Ба я вік «За ба ро не нае 
цар ства».
14.35 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Жан-
чы ны.
16.45 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ба рыс».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
0.05 Се ры ял «След ства вя-
дзе Да Він чы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 18.40,00.05 «Ка лей да-
скоп».
8.05 «Од ной звез ды я по вто-
ряю имя...». Дак. фільм.
8.40 «Лёг ка ска заць». Жон ка 
рэ жы сё ра Мі ха і ла Пта шу ка — 
Лі лія Пта шук.
9.05 «Тэ атр. Вы бра нае». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аў гус-
цін Мі ла ва наў.
9.35, 22.35 «Док тар Жы ва-
га». Маст. фільм.
10.20, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45 «Мі лаш Фор ман: тое, 
што ця бе не за бі вае...» Дак. 
фільм.
12.25, 23.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі».
12.55 «Кі на рэ жы сёр Вік тар 
Ту раў». Дак. фільм.
13.20 «Па лес кі па час ту нак». 
Дра ні кі.
13.40 «Ка ман да». Дак. 
фільм.
14.10, 23.20 «Ад ступ нік». Рэ-
жы сёр, за слу жа ны ар тыст 
Ра сіі Ва ле рый Ру бін чык.
14.30 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Га ра дзен ская жам-
чу жы на. Ка лож ская царк ва ў 
Грод не.
14.55 «Мі фа ла ге мы Ро дзі на». 
Дак. фільм.
15.15 «Кру шэн не ім пе рыі». 
Маст. фільм.
16.50 «На пе рад у мі ну лае».
17.15 «За па вед най сцеж-
кай». За каз нік «Га лу біц кая 
пу шча».
17.40 «Дзве цвяр ды ні». Цэрк-
вы-крэ пас ці Бе лай Ру сі. Дак. 
фільм.
17.55 «Ма ла ды ду бок». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
18.25 «Му зыч ны май стар». 
Дак. фільм.
18.50 «Вол га-Вол га». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Це раз мо гіл кі». Маст. 
фільм.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 «Са мы леп шы муж».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Яс мін».
16.15 Се ры ял «Хат няя ра-
бот ні ца».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Вод пуск па-са вец ку. Пра ца 
за тра іх».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Се ры ял «Цю до ры».
0.20 Ка ме дыя «Вя лі кі бе лы 
пад ман».
2.05 Нач ныя на ві 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 «Жыць бу дзе це».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мi: абед за 30 
хвi лiн».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя». «Та ма ра Ма ка ра ва. 
Бла га сла вен не ка хан ня».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст. «Леп шыя ка ман ды».
15.30 «Чыс тая пра ца».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Сак рэ ты ста ра жыт ных 
пры га жунь».

20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 «Га ра ды, якiя спя ва-
юць». Дзён нiк. Смар гонь.
20.25 Тры лер «Адзi но кiя 
сэр цы».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.50 «Пра фе сiй ны бокс».

5.00 Се ры ял «Пяць хві лін да 
мет ро».
6.40 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.15 Пяць дзя сят на пяць дзя-
сят.
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 3.05 Се ры ял «Клон».
15.25, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач-2».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «За кон і па-
ра дак».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Эпо ха. Па-
дзеі і лю дзі».
23.25 Се ры ял «Чыс та анг-
лій скія за бой ствы».
1.05 Маст. фільм «Усмеш ка 
лё су».

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, 17.10 Се ры ял «Пу цей-
цы-2».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».

18.55 Се ры ял «Тай ны ін сты ту-
та вы са ка род ных дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Прос тае жыц-
цё».
22.35 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду».
23.45 «На ша вой ска. Рап тоў-
ная пра вер ка».

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».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 «Га во рым i па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Ба я вiк «Ан ты снай пер. 
Двай ная ма ты ва цыя».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скiя 
вой ны».
23.10 Сён ня. Вы нi кi.
23.35 Се ры ял «Кар паў».
0.30 Се ры ял «Здрад нiк».

7.00, 12.35, 19.15, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.15 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.20, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.50 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Вя лі кія ма неў ры».
12.40 Дра ма «Пад ста ва».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
19.20 Се ры ял «Па дзея».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Апош няя пра-
па но ва».
23.25 «Кі на блак нот».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 
«РLАY».
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 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай».
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 «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай-2».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10, 22.45 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
9.45, 16.15, 0.50 Су до выя 
спра вы.
10.30, 16.55, 1.30 Ся мей ны 
суд.
11.15, 18.30 Се ры ял «Марш-
рут мі ла сэр нас ці».
12.20 Фор му ла ка хан ня.
13.05, 23.15 Се ры ял «Су се-
дзі».
13.30, 0.05 Тэ ле фон да ве ру.
14.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё».
15.00, 23.45, 6.35 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра і ны».
15.20 Арол і рэш ка.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 5.05 Да вай па жэ нім ся 
ва Укра і не.

21.15, 3.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не».
22.00, 5.50 Се ры ял «Яс мін».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Гiс то рыя ад на го плес-
ка ча». Маст. фiльм.
6.50 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ша лi». 1991 год.
9.00 «Бла кiт ны кар бун кул». 
Маст. фiльм.
10.15 «Су стрэ чы для вас». 
1994 год.
11.00 «Пес ня за ста ец ца з ча-
ла ве кам: «Пя шчо та». 1985 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «50/50». 1990 год.
13.50 «Пер шы су свет ны кон-
курс пры га жос цi». За ключ-
ны кан цэрт кон кур су «Мiс 
СССР». 1989 год.
15.10 «Чэм шэ-87». Кон курс 
па пу ляр най пес нi з удзе лам 
зо рак су свет най эст ра ды. 
1987 год.
16.00 «Па куль усе до ма». 
1994 год.
16.30 «Дом вок на мi ў по ле». 
Тэ ле спек такль. 1979 год.
17.00 «Дзi ця чыя га дзi на». 
1990 год.
18.10 «Па гля дзi-па слу хай». 
1993 год.
18.40, 0.40 «Та кое ка рот кае 
доў гае жыц цё». Тэ ле спек-
такль. 1975 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Па мя цi Iга ра Таль ко-
ва». 1991 год. 1-я част ка.
23.05 «Ану, хлоп цы!». «Вi-
раж-1». 2-я част ка. 1983 год.
0.10 «Бу дзiль нiк». Су стрэ ча 
з Яў ге нам Ля во на вым. 1983 
год.
4.00 «Кi на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1978 го да.

9.30 Мо та спар тыў ны ўік-энд.
9.45, 13.45, 19.15, 23.30 Скач-
кі на лы жах. Лет ні Гран-пры.
10.45, 15.45 Су пер байк. Чэм-
пі я нат све ту.

11.45, 16.45 Спід вей. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.
14.45, 1.15 Ма ра фон. Бер-
лін.
18.30, 0.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
20.45 Дартс. Су свет ная се-
рыя. Фі нал.
21.45 Вось гэ та дзі ва!!!
22.00 Пра рэ стлінг.
2.15 Вось гэ та дзі ва!!!

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 7.45, 12.55, 16.00, 21.05, 
2.20 Се ры ял «Як не трэ ба 
жыць».
6.15 Ка ме дыя «Ужо хто б ка-
заў-3».
8.45 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны?».
11.15 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
14.05 Ка ме дыя «У джа зе 
толь кі дзяў ча ты».
17.20 Ка ме дыя «Паст ка для 
гро шай».
19.20 Ка ме дыя «Га ры і Хен-
дэр са ны».
22.10 Ка ме дыя «Шко ла зла-
дзе яў 2».
23.40, 4.40 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
0.00 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».
3.25 Ка ме дыя «Ка бі нет, 
спаль ня і ван на».

2.00, 8.00, 14.00 Кі на апо весць 
«Птуш кі над го ра дам».
3.15, 9.15, 15.15 М/с «Наш 
ся бар Пі шы чы тай», вып. 1. 
Збор нік м/ф. «Пош та». «Вя-
сё лая ка ру сель» № 5.
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма гія». 
Рус кія на род ныя каз кі. «Мя-
жа». Збор нік м/ф. «Жоў ты 
слон». «На ва дзе».
5.00, 11.00, 17.00 Ка ме дыя 
«Шап ка Ма на ма ха». М/ф 
«Спа да рож ні ца ка ра ле вы».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Па ка-
хон тас».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф. 
«Ка нец чор най баг ны». 
«Апош нія ча раў ні кі».

6.00 М/ф.
8.45, 18.30, 3.25 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.50, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.50, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
12.50, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.
13.50 «Тры ба га ты ры на да-
лё кiх бе ра гах». М/ф.
15.00, 0.50, 5.15 «Мен та лiст». 
Се ры ял.
20.45 «Ша па ва лаў». Се ры-
ял.
21.45 «Лiк вi да цыя». Се ры ял.
22.45 «Ва да спад анё ла». 
Маст. фiльм.
1.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
2.30 «Са праўд ная кроў». Се-
ры ял.

5.00 Ка ме дыя «Ра зум ні кі».
7.00 Дра ма «У чу жым ра-
дзе».
9.00, 21.00 Тра гі ка ме дыя 
«Тост».
11.00 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
13.00 Ані ма цый ны фільм 
«Дом-монстр».
15.00 Тры лер «Са чэн не».
17.00 Тры лер «Дзяў чы на з 
ва ды».
19.00 Ба я вік «На пад на 13-ы 
ўчас так».
23.00 Фільм жа хаў «Я ве даю, 
што вы зра бі лі мі ну лым ле-
там».
0.50 Вес тэрн «Ня стрым ныя 
сэр цы».
3.00 Дра ма «Што ха вае хлус-
ня».

6.00 Тра гі ка ме дыя «Тэ атр».
8.30 Дра ма «Ад на вай на».
10.10 Дра ма «Ён, яна і я».
12.00 Ка ме дыя «Не ха дзі це, 
дзеў кі, за муж».
13.40 Дра ма «Ад мі рал».
15.50 Тра гі ка ме дыя «Душ-
ка».

18.00 Ба я вік «Іль ві ная до-
ля».
20.00 Ме лад ра ма «Без муж-
чын».
22.00 Ба я вік «Шлях».
0.00 Дра ма «Хлоп цы».
2.00 Ка ме дыя «Поў ны кан-
такт».
3.40 Дра ма «Гра фі ці».

5.00, 21.00, 1.00, 3.00 Лiх ту гi 
за мя жой.
6.00, 15.00 Зла вiць со ма.
7.00, 10.00 За бой ствы га-
рыл.
8.00, 13.00 Ка ра лi ры бал кi.
11.00 Ме га за во ды.
12.00, 18.00 Ша ша праз пек-
ла.
16.00 Ня ўлоў ная ра са ма ха.
17.00, 2.00 Апа ка лiп сiс.
19.00, 0.00 Мiж на род ны аэ ра-
порт Ду бай.
23.00 Уцё кi.

7.00 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Пра ві лы па за да рож на-
га ру ху.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.35 Ру сал кі.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.20, 3.05 Эд Ста фард: го-
лае вы жы ван не.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30 Эк стрэ маль ныя вы хад-
ныя.
17.20 Асаб лі вае ме ню ад Бе-
а ра Грыл са.
18.15 Бе ар Грылс: як за стац-
ца ў жы вых.
19.10 Бе ар над Эве рэс там.
20.05 Адзін дзень з жыц ця Бе-
а ра Грыл са.
21.00 Вы жыць лю бой ца ной.
22.00 Бе ар вяр нуў ся.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 Атам.
1.50 За кра та мі.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Хлоп цы з гар ма та мі.
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СПРА ВА 
ДЗЯР ЖАЎ НА ГА 
ЗНА ЧЭН НЯ 

— На коль кі вы за да во ле ны 
ця пе раш нім аб ліч чам «Бе ла-
русь-3»?

— Я са бой ні ко лі не за да во-
ле ны. Ка лі з ран ку па гля джу пэў-
ную пра гра му на на шым ка на-
ле — мае су пра цоў ні кі ве да юць, 
што гэ та заўж ды за вяр ша ец ца 
раз бо рам па мы лак.

— Та ды што бу дзе мя няц-
ца?

— Па дробязях — шмат чаго, 
канцэптуальна нічога. Ра зу ме е-
це, тэ ле ба чан не — гэ та вель мі 
кан сер ва тыў ная шту ка. Асноў-
нае пы тан не за клю ча ец ца ў тым, 
каб знай сці кроп кі ўздзе ян ня 
на мэ та вую аў ды то рыю, і пла-
на мер на на іх на ціс каць.

— Ад па чат ку «Бе ла русь-3» 
узяў на ся бе асвет ніц кую мі-
сію — мяк ка ка жу чы, ня ўдзяч-
ную…

— З ча соў пер шых асвет ні-
каў іх аль бо спаль ва лі аль бо ад-
ся ка лі ім га ла ву, та му ней ка га 
пры знан ня, кве так і ава цый тут 
скла да на ча каць.

— Тым не менш важ насць 
і каш тоў насць куль ту ра ла гіч-
най тэ ма ты кі бяс спрэч ная. 
Але гэ та па доб на, да руй це 
за па раў на нне, на сі ту а цыю са 
зда ро вым хар ча ван нем: усе 
ра зу ме юць, што вар та яго пры-
трым лі вац ца для даў жэй ша га 
жыц ця, але про даж шкод най 
ежы — чып саў, су ха ры каў і 
г. д. — толь кі рас це… Пры клад-
на тое і з ежай ду хоў най. Як за-
ці ка віць гле да ча куль ту рай?

— Да вай це ўзга да ем пі ра-
мі ду Мас лоў, якая ад люст роў-
вае струк ту ру па трэб ча ла ве ка. 
Су час на му ча ла ве ку для та го, 
каб пад трым лі ваць жыц ця дзей-
насць, не аб ход на вы дат ка ваць 
менш рэ сур саў на ба за выя па-
трэ бы — хар ча ван не, жыт ло, 

адзен не. І та ды на пер шы план 
вы хо дзіць ду хоў ная ежа. Але 
«эфект пе ра вер ну тай пі ра мі ды» 
за клю ча ец ца ў тым, што па трэ-
бы з рэ аль на га жыц ця пе ра хо-
дзяць і ў ме дый нае ася род дзе, 
і лю дзей ці ка вяць тыя ж тэмы: 
пе ра да чы пра кух ню, адзен не, 
секс. Ад гэ та га ні ку ды не па-
дзец ца. Сучаснае тэлебачанне 
выкарыстоўвае гэта, каб пры-
цягнуць гледача і даражэй пра-
даць час рэкламадаўцам.

— Атрым лі ва ец ца, ка нал 
«Бе ла русь-3» за ры ен та ва ны 
на да стат ко ва вуз кае ко ла ін-
тэ ле кту а лаў?

— Ка на лы кштал ту «Куль ту-
ры», не за леж на ад та го, у Бе ла-
ру сі яны, у ЗША, у Поль шчы ці 
ў Ан тарк ты дзе, не ма юць до лі 
больш за 2% аў ды то рыі. Па раў-
на ем тэ ле ка на лы з ганд лё вы мі 
сет ка мі: ёсць гі пер мар ке ты, ку ды 
хо дзяць усе, ёсць кра мы кро ка-
вай да ступ нас ці, у іх кры ху ін шая 
«аў ды то рыя» на вед ні каў, ёсць 
спе цы я лі за ва ныя кра мы — гас-
па дар чых та ва раў, бы та вой хі міі, 
швей най фур ні ту ры і г.д. А ёсць 
бу ці кі, ку ды мо жа зай сці кож ны, 
але ма ла хто мо жа да зво ліць са-
бе на быць іх та ва ры. Тое ж ты-
чыц ца і тэ ле ка на лаў. Ка лі по пыт 
ёсць, ён за да валь ня ец ца.

Ва ўмо вах гла баль най ме-
дыя п рас то ры пе рад ма лы мі 
кра і на мі, як кра і ны Скан ды на віі, 
або, ска жам, Бал га рыя, паў стае 
пы тан не за ха ван ня сва ёй эт на-
куль ту ры, сва ёй аў тэн тыч нас ці 
і са ма ідэн ты фі ка цыі. Важ на гэ-
та і для Бе ла ру сі. Пры вя ліз най 
коль кас ці прак тыч на ад ноль ка-
вых ін фар ма цый на-за баў ляль-
ных ка на лаў, якія пры хо дзяць да 
нас з-за мя жы, не аб ход на мець 
свой тэ ле ка нал са сва ім на цы я-
наль ным кан тэн там.

На огул, куль ту ра — спра ва 
дзяр жаў ная. І вель мі доб ра, што 
ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі з'я віў ся 
стар шы ня, які вый шаў з куль ту-
ры, уз на чаль ваў твор чыя са ю зы 
і та му вы дат на, лі та раль на ўсёй 
ску рай ад чу вае не аб ход насць 
пад трым кі гэ тай спра вы. Ства-
рэн не «Бе ла русь-3» — най перш 

яго за слу га, і ка лі б Ге надзь Бра-
ні сла ва віч Да вы дзька не быў за-
слу жа ным ар тыс там Бе ла ру сі, гэ-
тае зван не яму вар та бы ло б даць 
за ад крыц цё на цы я наль на га куль-
тур на-асвет ніц ка га ка на ла.

КАН ТЭНТ 
І ПРЫ ХІЛЬ НІ КІ 

— Сет ка «Бе ла русь-3» па бу да-
ва ная па прын цы пе ра та цый нас ці: 
у нас 14 руб рык, якія ахоп лі ва юць 
пэў ныя сег мен ты: жы ва піс, ар хі-
тэк ту ра, тэ атр і г. д. Кі но — гэ та 
асоб ны вя лі кі жанр, без яко га 
абы сці ся нельга. Хоць мы па ста-
раліся б абы сці ся без кі на філь маў 
на огул, бо куль ту ра ла гіч ны пра ект 
му сіць аба пі рац ца на па дзеі, якія 
ідуць ад жыц ця, а не на мас тац-
кую вы дум ку. Але па коль кі ка нал 
раз лі ча ны ўсё ж на ма са ва га гле-
да ча, аў ды то рыя прос та не зра зу-
мее, ка лі ў нас не бу дзе мас тац-
ка га кі но. І дру гі мо мант — вы ка-
нан не пэў най са цы яль най за да чы, 
прад стаў лен не на цы я наль на га 
кі не ма то гра фу, — мой су раз моў-
ца на пэў ны час губ ляе іра ніч ны 
тон. — Наш ка нал па ві нен «ме ды-

я ты за ваць» бе ла рус кую куль ту ру, 
зла дзіць су вязь па між на пра ца-
ва ны мі куль тур ны мі тра ды цы я мі 
і гле да ча мі. У пры ват нас ці, мы 
пад пі са лі з «Бе ла русь філь мам» 
су мес ны пра та кол, па вод ле яко га 
за ха ва ныя толь кі ў іх ніх, а так са-
ма і ў ра сій скіх, за па сні ках бе ла-
рус кія кі на філь мы бу дуць пры ве-
дзе ны ў та кі стан, каб іх мож на 
бы ло па каз ваць у су час най тэ ле-
ві зій най якас ці. Спа дзя ём ся атры-
маць вар ты вы нік. На па чат ку ліс-
та па да зробім кінаты дзень Юрыя 
Та ры ча, ад на го з па чы наль ні каў 
бе ла рус ка га кі но; цяпер ідзе тэма-
тычны кінатыдзень Ул.Корш-Саб-
лі на, да лей — ты дзень В. Ту ра ва, 
В. Чац ве ры ко ва, І. Дабралюбава, 
Б. Сцяпанава і г. д.

— Ад на з но вых пра грам 
на «Бе ла русь-3» — на мой 
по гляд, вель мі ці ка вы пра ект 
«Дыя блог», вя ду чыя яко га 
раз ва жа юць пра мо ву, лі та-
ра ту ру, твор часць і ад па вед-
насць рэ лі гій ных за па ве дзяў 
жыц цё вым рэа лі ям і за пра ша-
юць гле да чоў да ін тэр ак ты ву. 
Ці ад чу ва ец ца вод гук з та го 
бо ку эк ра на? У ін тэр нэт-бло-
гах ак тыў нас ці ка мен та та раў 
па куль што не на зі ра ец ца…

— Гэ та асаб лі васць на шых 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў, якіх, 
акра мя ін тэр нэ ту, ін шыя ка на лы 
су вя зі быц цам бы ўжо не ці ка-
вяць. У тым і за да ча «Дыя бло гу», 
каб па ста рац ца пры ва біць ін тэр-
нэт-аў ды то рыю да тэ ле ві за ра. 
Не тое каб пры му сіць, не. Ёсць 
та кое мод нае сло ва «кан вер ген-
цыя» (пра цэс зблі жэн ня. — Аўт.), і 
ча мусь ці лі чыц ца, што кан вер ген-
цыя ме дый ная ідзе толь кі ў адзін 
бок: тэ ле ба чан не пры хо дзіць да 
гле да ча. Ча му ж не мо жа быць 
на ад ва рот? Вось мы і вы ра шы-
лі зра біць па доб ную спро бу. На-
коль кі яна ўда лая, ка заць ра на, 
мы яшчэ на па чат ку шля ху.

— Част ка гле да чоў скар-

дзіц ца, што ці ка выя для іх пе-
ра да чы ідуць у ня зруч ны час, 
па ся рэ дзі не пра цоў на га дня.

— Мож на па гля дзець у паў-
то ры.

— Не ка то рыя пра гра мы — 
мож на, а не ка то рыя ідуць толь-
кі поз на ўве ча ры, і іх ма ла хто 
да ча ка ец ца. Я і са ма шмат што 
па гля дзе ла б, але раб лю вы бар 
на ка рысць пра цы. На коль кі ру-
хо мая пра гра ма «Бе ла русь-3»?

— Гэ та пы тан не кры тыч най 
ма сы. Ка лі мы атры ма ем звест кі 
аб пе ра ва гах аў ды то рыі і бу дзем 
ба чыць са праў ды знач ную па-
трэ бу ў «пе ра соў ван ні» пэў ных 
пра грам — усё вы ра шаль на.

— Ці з'я вяц ца ў эфі ры тэ ле-
ка на ла, акра мя кі но, да ку мен-
таль ных і асвет ніц кіх пра грам, 
на ві ны куль ту ры?

— Ка лі га вор ка ідзе пра асвят-
лен не па дзей гра мад ска га жыц-
ця, то з гэ тым цу доў на спраў ля-
юц ца на шы ка ле гі з «Бе ла русь-1» 
у ін фар ма цый ных бло ках і асоб-
ных пра гра мах, пры све ча ных 
куль ту ры. А ка лі мець на ўва зе 
кан ста та цыю па дзей, што ад бы-
ва юц ца ў куль тур ным ася род ку, 
то гэ тую функ цыю ўзя ла на ся бе 
на ша пра гра ма «Ка лей да скоп». 
Хоць гэ та і не на ві ны ў чыс тым 
вы гля дзе, хут чэй, хро ні ка па дзей 
мі ну ла га ці бу ду ча га ча су.

ЗА МЕСТ ЭПІ ЛО ГУ 
— Ка лі не сак рэт, коль кі ча-

ла век ро біць «Бе ла русь-3»?
— Па штат ным рас кла дзе — 

32. Але мне хо чац ца ад ка заць 
на гэ тае пы тан не ін шым чы нам. 
Ка лі ў Чка ла ва, які здзейс ніў 
пер шы бес па са дач ны пе ра лёт з 
СССР у ЗША, за пы та лі ся ў Ван ку-
ве ры, коль кі ча ла век ра бі лі са ма-
лёт «АН-25», ён ска заў: «150 міль-
ё наў. Бо гэ та ўся вя лі кая кра і на, 
якая ста іць за мной». Та му і нас — 
роў на столь кі, коль кі зна хо дзіц ца 
ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, бо пад-
трым ка ка лег заўж ды ад чу ва ец-
ца, і гэ та вель мі каш тоў на.

— Ка жы це ўжо ад ра зу: нас 
9 з па ло вай міль ё наў…

— У ней кай сту пе ні і так. Бо ўсе 
гэ тыя лю дзі ства ра юць усе тыя ін-
фар ма цый ныя на го ды, што да юць 
нам маг чы масць вый сці ў эфір.

Гу та ры ла
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

«НАШАЙ КРАІНЕ ТРЭ БА «НАШАЙ КРАІНЕ ТРЭ БА 
ЗА ХОЎ ВАЦЬ АЎ ТЭН ТЫЧ НАСЦЬ...»ЗА ХОЎ ВАЦЬ АЎ ТЭН ТЫЧ НАСЦЬ...»

Ды рэк тар тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» Вік тар МА Ю ЧЫ:

Кі раў нік са цы я куль тур на га тэ ле ка на ла жанг люе 
тэр мі на мі, шмат іранізуе, лёг ка рас клад вае па па лі чках 
фор мы і змест куль ту ра ла гіч ных тэ ле пра ек таў, да 
дзя ся тых до ляў пра цэн та ве дае аб' ём бе ла рус ка моў на га 
вя шчан ня і кры тыч на ацэнь вае кож ную пе ра да чу, 
якая вы хо дзіць на «Бе ла русь-3». Ма быць, дзя ку ю чы 
гэ тай цвя ро зас ці по гля ду раз мо ва пра фар мі ра ван не 
на цы я наль най са ма ідэн тыч нас ці бе ла рус кай куль ту ры 
і ін шыя стра тэ гіч ныя мэ ты тэ ле ка на ла ме ла свой 
ад мет ны тон, не збо чыў шы ні ў эма цы я наль ны над рыў, 
ні ў су хую мо ву афі цый нас ці...
Уся го толь кі ў лю тым па ча ло ся тэс та вае вя шчан не 
пер ша га цал кам ліч ба ва га тэ ле ка на ла Бе ла ру сі, 
а ў но вым се зо не гле да чы ма юць паў на вар тас ную 
куль ту ра ла гіч ную тэ ле пля цоў ку, за поў не ную леп шы мі 
ўзо ра мі да ку мен таль на га і мас тац ка га кі но, асвет ніц кі мі 
пра гра ма мі з за ла то га фон ду ай чын на га тэ ле ба чан ня, а 
так са ма ўлас ны мі но вы мі пра ек та мі. Бін га! Ці ўсё ж ёсць 
ку ды рас ці?

З «Кан цэп цыі вя шчан ня тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» 
Са цы яль на-куль тур нае вя шчан не скла дае ка ля 51% і ўклю-

чае пра гра мы ўлас най і па боч най вы твор час ці, фон да вую і 
ар хіў ную пра дук цыю, якія пра па ган ду юць бе ла рус кую куль-
ту ру, асвят ля юць най больш знач ныя гіс та рыч ныя па дзеі, 
рас каз ва юць пра зна ка мі тыя мяс ці ны Бе ла ру сі, вы хоў ва юць 
па чуц цё па тры я тыз му і лю бо ві да Ра дзі мы. Му зыч на-за баў-
ляль нае вя шчан не скла дае 3%... маг чы мае вы ка ры стан не 
кан цэр таў кла січ най му зы кі з фон даў. Кі на па каз скла дае 
да 42% (у тым лі ку 8% — да ку мен таль ны). Уліч ва ю чы, што 
маг чы мас ці на цы я наль на га кі не ма то гра фа аб ме жа ва ныя, 
мяр ку ец ца ўклю чэн не ў струк ту ру кі на па ка зу (у па ме ры 22% 
ад агуль на га аб' ёму вя шчан ня) леп шых філь маў са вец ка га 
кі не ма то гра фа, се ры яль най пра дук цыі РФ і кра ін СНД пры 
ўмо ве ад па вед нас ці гэ тых фар ма таў кан цэп цыі вя шчан ня, 
стра тэ гіч ным мэ там тэ ле ка на ла і пе ра ва гам аў ды то рыі.

Ма дам
Па раз ва жаць на жа но чыя тэ мы, ад па чыць, знай сці для ся бе неш та 

но вае, ка рыс нае і ці ка вае — усё гэ та мож на зра біць у су бо ту ра зам 
з вя ду чай ра дыё «Мір» Іры най Пят ро віч.

У сва ёй пра гра ме «Ма дам» яна па ды мае пы тан ні ўза е ма ад но-
сін, псі ха ло гіі, вы ха ван ня дзя цей, пры га жос ці і зда роўя. Як мож на 
за ці ка віць муж чы ну, не ска заў шы ні сло ва, які мі зна ка мі даць яму 
зра зу мець, што ім за ці ка ві лі ся? Псі хо ла гі на зы ва юць іх «не вер баль-
ны мі зна ка мі ўва гі». Па-пер шае, гэ та по зірк. Ён мо жа ска заць пра 
мно гае, бо, як вя до ма, во чы — люс тэр ка ду шы. Па-дру гое, жэс ты. 
На прык лад, дэ ман стра цыя жа но ча га за пяс ця тлу ма чыц ца псі хо ла га мі 
як пра ява за ці каў ле нас ці муж чы нам. І, вя до ма ж, па ход ка — лёг кая і 
сва бод ная. Як ка за ла ге ра і ня філь ма «Служ бо вы ра ман», «муж чы ны 
та кую жан чы ну не пра пус ка юць»!

Дзе лім ся жа но чы мі сак рэ та мі кож ную су бо ту ў 18.15 на хва лях 
ра дыё «Мір»!

Апош нім ча сам «па дзей ны ту рызм» на бы вае 
не ма лую па пу ляр насць, якая зу сім не са сту пае 
эк скур сій на му. Бе ла русь ак тыў на пад трым лі вае 
гэ тую тэн дэн цыю.
Сыр ны фес ты валь, ку лі нар ны фэст «Мо та льскія 
пры сма кі», свя ты ў Мір скім і Ня свіж скім зам ках 
і ін шыя пры ваб лі ва юць ты ся чы бе ла ру саў і гас цей 
з за меж жа. Пер шы ся мей ны ін тэр ак тыў ны 
фес ты валь на ад кры тым па вет ры «Цэнтр Еў ро пы», 
які прой дзе 12 каст рыч ні ка ў Ра там цы, абя цае 
да даць раз на стай нас ці да па дзей на-ту рыс тыч най 
кар ты Бе ла ру сі.

Наз ву за пла на ва на га свя та вы бра лі невы пад ко ва. Сён ня ад на ча-
со ва лі чаць ся бе цэнт ра мі Еў ро пы Поль шча, Укра і на, Літ ва, Венг рыя, 
Чэ хія, Гер ма нія, Сла ва кія і, вя до ма, Бе ла русь. Дак лад насць геа-
гра фіч ных вы мя рэн няў па кі нем спе цы я ліс там, а вось па цвер дзіць 
свой су час ны еў ра пей скі стыль жыц ця па спра бу ем як раз на свя це 
«Цэнтр Еў ро пы».

Каб рас крыць шмат ба ко васць на шай кра і ны, ар га ні за та ры ме ра-
пры ем ства пра па ну юць на сы ча ную пра гра му за баў і спа бор ніц тваў. 
Га лоў ная іх ад мет насць — ін тэр ак тыў насць, то бок кож ны госць свя та 
змо жа не толь кі на зі раць і атры мі ваць па зі тыў ную энер гію, але і браць 
у іх удзел. Ма е це жа дан не па ка тац ца на ко ні ку ці ў брыч цы — ка лі 
лас ка. Пас ля тэ ат ра лі за ва на га шоу «Ка валь ка да», якое рас крые 
вы са ка род насць і сі лу ко ней з Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра алім пій скай 
пад рых тоў кі па кон ным спор це, эк скур сія па Ра там цы бу дзе зу сім не 
ліш няй. На прэ зен та цыі мо ла дзе вых куль тур ных плы няў «Улёт ная 
сты хія» на вед ні кі свя та змо гуць уба чыць і вы ступ лен ні май строў 
скейт-бор да, ро лі каў, і на ра джэн не з ну ля гра фі ці ды ары гі наль ных 
ды зай нер скіх рэ чаў з... буль бы.

Ці ка вым і за хап ляль ным абя цае стаць ся мей на-ку лі нар нае свя-
та бе ла рус кай кух ні «Буль бя ны рай». На ту раль на, што, за пра ша-
ю чы гас цей, бе ла ру сы ста ра юц ца іх смач на і сыт на на кар міць. 
Як га ту юць стра вы з буль бы ў бе ла рус кіх сем' ях, ацэ няць вя до мыя 
шэф-ку ха ры кра і ны і, маг чы ма, па зы чаць ма лень кія ку лі нар ныя 
сак рэ ты ў бе ла рус кіх гас па да роў і гас па дынь — са праўд ных нось-
бі таў тра ды цыі. Да рэ чы, спа бор ні чаць за пра ва на зы вац ца леп шым 
«буль бя ным» ку ха рам бу дуць пяць сем' яў. Каб стаць га лоў ным 
ге ро ем ку лі нар на га пер шын ства, ужо сён ня трэ ба па даць за яў-
ку на сай це www.eventbelarus.by, да даў шы пад ра бяз нае апі сан не 
рэ цэп ту і фо та стра вы. Па раў наць бе ла рус кі ва ры янт страў бу дзе 
з чым. Шэф-ку ха ры рэ ста ра наў пра вя дуць май стар-кла сы, дзе 
па ка жуць, як га та ваць ня мец кія, чэш скія, ір ланд скія, італь ян скія 
стра вы з буль бы. А пас ля, маг чы ма, бу дзе пры га та ва на са мая вя-
лі кая клёц ка ў све це!

Па куль боль шасць ме ра пры ем стваў та ко га кштал ту афар ба ва ны 
ла каль нас цю і пры вя за нас цю да пэў най мяс цо вас ці, ка жуць у Мі ніс-
тэр стве спор ту і ту рыз му. Па вы сіць іх уз ро вень і знач насць па спра буе 
оў пэн-эйр «Цэнтр Еў ро пы». На ім бу дуць пры сут ні чаць прад стаў ні кі 
дып ла ма тыч ных мі сій, іх парт нё ры і за меж ныя ту рыс ты, якія на ве-
да юць Бе ла русь як раз 12 каст рыч ні ка, ка лі і мы па спра бу ем ад чуць 
ся бе са праўд най част кай Еў ро пы.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.

Каб ад чуць ся бе
част кай Еў ро пы

Па вод ле апы тан ня «Гра мад ская дум ка аб ра бо це 
на цы я наль на га тэ ле ба чан ня і ра ды ё вя шчан ня», 
праведзенага ў 2011 годзе Інфармацыйна-аналітычным 
цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта, ад ной 
з най важ ней шых за дач су час на га ТБ за ста ец ца 
пра цэс фар мі ра ван ня ма раль ных нор маў, вы ха ван не 
пад рас та ю ча га па ка лен ня, ве дан не гра ма дзя на мі сва ёй 
гіс то рыі і атры ман не імі но вых ве даў (мер ка ван не 
33% рэ спан дэн таў).

З «Кан цэп цыі вя шчан ня тэ ле ка на ла Бе ла русь-3»
Мі сі яй тэ ле ка на ла з'яў ля ец ца па зі цы я на ван не бе ла рус ка га 

гра мад ства ў га лі не куль ту ры ў са мым шы ро кім сэн се, г.зн. 
як су куп нас ці ма тэ ры яль ных і ін тэ ле кту аль ных каш тоў нас-
цяў Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су час ным ме ды я а ся род ку.

Сло ган тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» — «Каб лю біць Бе ла-
русь!»
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