
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра-
кла дам), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Тра гi ка ме дыя «Ма ра-
фон».
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.20 Клуб рэ дак та раў.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Жур на лiсц 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 «За кi ну-
тыя ў ля сах».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг».
0.05 Дзень спор ту.
0.20 Ба я вiк «Пар кер».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Бліз-
ня ты».
10.15 На ві ны на двор'я.
10.50, 0.00 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.00 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.35 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
13.10 Ка ме дыя «Утай ма ван-
не сва воль на га».
15.05 Ме лад ра ма «Баль ная 
су кен ка».
16.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сі бір».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 18.10, 0.35 «Ка лей да-
скоп».
8.05 «Пра тое, як Коль ка i 
Пець ка ля та лi ў Бра зi лiю». 
Ка рот ка мет раж ны фiльм.
8.40 «Чэр вень 41-га. За ход нi 
асо бы». Дак. фiльм.
9.20 «Сля ды на ас фаль це». 
Дак. фiльм.
9.35, 22.55 Се ры ял «За ла-
тое ця ля».
10.20, 22.30 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
10.45 «Фа ра он». Маст. 
фiльм.
13.05, 0.05 «Свят ло да лё кай 
зор кi». Па мя цi дра ма тур га 
Анд рэя Ма ка ён ка.
13.30, 23.40 «Тэ ат раль ны лi-
цэй». У па чат ку бы ло...
14.00 «Кi на рэ жы сёр Ба рыс 
Сця па наў». Фiльм-парт рэт.
14.30 «Унiз па Ясель дзе-ра-
цэ». Дак. фiльм.
14.45 «Апош нi сон Ба ры са 
Са чан кi». Дак. фiльм.
14.55 «На пе рад у мi ну лае».
15.20 «Бе лыя Ро сы». Маст. 
фiльм.
16.50 «I толь кi сны...». Кан-
цэрт Iны Афа нась е вай.
18.15 «Дзяр жаў ная гра нi ца». 
Фiльм пер шы «Мы наш, мы 
но вы...».
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Я, Фран цыск Ска ры-
на». Маст. фiльм.

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 «Са мы леп шы муж».

13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усi мi».
16.15 Се ры ял «Хат няя ра-
бот нi ца».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». «Бе-
ла рус кiя пi ра мi ды. Код ча су».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Фi нал Чэм пi я на ту све-
ту па брэйк-да нсе «Bаttlе оf 
thе Yеаr».
23.40 Маст. фiльм «Арол 
дзя вя та га ле гi ё на».
1.40 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20, 13.00, 20.15 «Га ра ды, 
якія спя ва юць». Дзён нік.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.45 «Уя ві це са бе».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.30 Маст. фільм «Вір ту оз».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.15 «Элік сір ма ла до сці».

5.00 Се ры ял «Пяць хві лін да 
мет ро».
6.35 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 Маст. фільм «Алёш ка-
ва ка хан не».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.40 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це 
цу даў».
15.25, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «За кон».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Жыць спа-
чат ку».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40, 4.25 Дак. фільм «Рэ-
аль ны свет».
23.00 Се ры ял «Чыс та анг-
лій скія за бой ствы».
0.40 Маст. фільм «Су пер-
зор ка».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
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 «За гад ка выя прод кі ча-
ла ве ка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
15.55 «Асаб лі вы вы па дак».
17.10 «Шу каль ні кі».
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 «Склі фа соў-
скі».
22.35, 23.40 Се ры ял «По пел».
0.35 «Чу жая зям ля». Фільм 
Мі кі ты Мі хал ко ва.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
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 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Пча ляр».
21.20 Се ры ял «Кар паў. Се-
зон дру гі».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Уця кач».

7.00, 12.30, 19.10, 21.05, 
23.40 «На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.10 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.20, 17.40 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.55 «Сі не ма тог раф». 
Маст. фільм «Ні я га ра».
12.35 Пры го ды «Біб лі я тэ кар. 
У по шу ках кап'я лё су».
16.00 Мульт па рад.
16.20 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.50 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».
19.15 Се ры ял «Ля га вы».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Прэ стыж».
23.25 «Кі на блак нот».

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 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Се ры ял «Ад на клас-
ні кі».
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 «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Кух ня-2».
21.10 Се ры ял «Загс».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
13.00 На ві ны.
8.10, 8.35, 9.10, 9.35 Ра ні ца 
з ІН ТЭР ам.
10.10, 23.30 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
10.50, 17.15, 1.50 Су до выя 
спра вы.
11.30, 17.55, 2.30 Ся мей ны суд.
12.15, 19.30 Се ры ял «Марш-
рут мі ла сэр нас ці».
13.20 Фор му ла ка хан ня.
14.05, 0.10 Се ры ял «Су се-
дзі».
14.30, 1.00 Тэ ле фон да ве ру.
15.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё».
16.00, 0.35, 7.25 Дак. се ры ял 
«Жыц цё ся род жыц ця».
16.30 Арол і рэш ка.
18.40, 5.15 Се ры ял «Тай ны 
знак-1».
20.15, 3.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
21.00, 4.00 Пад ра бяз нас ці.
21.30, 6.05 Да вай па жэ нім ся 
ва Укра і не.
22.15, 4.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не».
23.00, 6.55 Дак. се ры ял «У 
по шу ках іс ці ны».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Мус лім Ма га ма еў. Су-
стрэ ча з сяб ра мі з на го ды 
юбі лею — 50 га доў». 1993 
год.
7.20 «Пад зна кам за дыя ка. 
Скар пі ён». 1992 год.

9.00 «Як важ на быць сур' ёз-
ным». Тэ ле спек такль. 1978 
год.
10.30 «Па куль усе до ма». 
1992 год.
11.00 «За ла ты шля гер». 1994 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Дзень кі но». Кан цэрт. 
1963 год.
14.00 «Ад ной чы во сен ню». 
Кан цэрт. 1985 год.
15.20 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1979 год.
16.35 «Па ка ры це лі гор». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
17.00 «Вы ста ва Бу ра ці на». 
1982 год.
17.40 «Чу коў скі ў гас цях у 
дзя цей». 1960 год.
18.05 «Спя вае Ала Пу га чо-
ва». Фільм-кан цэрт.
18.40 «Ка ва лё ва з пра він-
цыі». Фільм-спек такль. 1-я 
част ка. 1975 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Су стрэ ча з Ана то лем 
Па па на вым». Фільм-кан цэрт. 
1975 год.
23.00 «Ска жы, хто твой ся-
бар... Крам лёў ская хро ні ка». 
Дак. фільм.
0.00 «Удва іх з ар кест рам». 
Кан цэрт. 1987 год.
0.20 «Гас па ды ня дзі ця ча га до-
ма». 2-я се рыя. Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1979/80 гг.

9.30, 13.30 Сну кер. Interna-
tional Championship.
11.30, 0.45 Цяж кая ат ле ты ка. 
Чэм пi я нат све ту.
17.00, 23.45 Фут бол. Чэм пi я-
нат све ту (U 17). ААЭ.
21.00, 1.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.00 Вось гэ та дзi ва!!!
22.15 Пра рэ стлiнг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».

5.15, 2.20 Се ры ял «Ня ўдач-
нік».
6.15 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
8.00, 12.55, 16.00, 2.50 Се ры-
ял «Ста рыя пер цы».
9.00 Фан тас ты ка «Кра ну ты 
пра фе сар».
10.40, 13.55, 15.45, 21.50, 
23.50 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
11.15 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».
14.10 Ка ме дыя «Мая да ра гая 
сак ра тар ка».
17.20 Пры го ды «Кра ка дзіл 
Да ндзі ў Лос-Ан джэ ле се».
19.20 Ка ме дыя «Бам бу».
21.00 Се ры ял «Кам п'ю тар-
шчы кі». 1-я се рыя.
22.10 Пры го ды «Ас з асаў».
0.10 Ка ме дыя «Цал кам маг-
чы ма».
3.25 Мю зікл «Да ро га на Сін-
га пур».

2.00, 8.00, 14.00 Кі на апо-
весць «Бра ты Ка ма ро вы».
3.00, 9.00, 15.00 М/с «Маў-
глі». Збор нік м/ф. «Стра ла 
ад ля тае ў каз ку». «Дзве ру-
кі».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Во ін 
Сан да кан. Ка роль тыг раў». 
Каз кі Ан дэр се на. «Гіс то рыя 
пра дзяў чын ку, якая на сту-
пі ла на хлеб». М/ф «Ле ген да 
аб за па ве це маў ра».
5.00, 11.00, 17.00 Фільм-каз-
ка «Вазьмі мя не з са бой». 
М/ф «Хут кая да па мо га».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня бес-
ныя тан цо ры».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф. 
«Кот Ба зі ліа і мы ша ня Пік». 
«Трай ная юш ка». «Вя сё лая 
ка ру сель» № 30.

6.00 М/ф.
8.50, 18.30, 3.30 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.50, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».

11.50, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.50, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.20 М/ф «Ран га».
15.05, 0.10, 5.15 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.40 Се ры ял «Жыц цё і 
лёс».
21.30 Се ры ял «На зад у 
СССР».
22.30 Маст. фільм «Рас пус-
ні кі».
0.55 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
1.40 Се ры ял «Са праўд ная 
кроў».

5.00 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
7.00 Дра ма «Мар пе хі».
9.10 Тры лер «За ды як».
11.55 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
13.35 Тры лер «Джон К'ю».
15.35 Ка ме дыя «Ка хан не па 
пра ві лах і без».
17.50 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
19.40 Ка ме дыя «Пі пец».
21.40 Ба я вік «Ка ра лі Да гтаў-
на».
2 3 . 4 0  Тр а  г і  к а  м е  д ы я 
«Тост».
1.25 Дра ма «Каз кі стрып тыз-
клу ба».
3.20 Жа хі «Я ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там».

6.00 Каз ка «Не звы чай ныя 
пры го ды Ка ры ка і Ва лі».
8.30 Ме лад ра ма «Мой хло-
пец — анёл».
10.20 Ме лад ра ма «За ла тыя 
ня бё сы».
12.10 Драмa «Уро кі ў кан цы 
вяс ны».
13.40 Тра гі ка ме дыя «Душ-
ка».
15.50 Ка ме дыя «Ка хан не з 
ак цэн там».
17.50 Дра ма «Адмиралъ».
20.00 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».

22.00 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
0.00 Дра ма «Ніц шэ ў Ра-
сіі».
2.00 Дра ма «Слон».
3.40 Дра ма «У Па рыж!».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Лiх ту гi 
за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мi лан: Ва-
жак зграi.
7.00 Ня ўлоў ная кот ка.
8.00, 13.00 Ка ра лi ры бал кi.
10.00 Гуль нi ро зу му.
11.00 Ме га за во ды.
12.00 Па кi ну тыя.
15.00 Ка ра ле ва тыг раў.
17.00, 2.00 Вы ра та валь ны 
атрад.
18.00 Збро е выя ба ро ны.
19.00, 0.00, 3.00 Мiж на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас цi.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 Муж чы на, 
жан чы на, пры ро да.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
10.30, 0.00 Са мыя дзіў ныя.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры вяр-
та юц ца.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Хлоп цы з гар ма-
та мі.
18.15 Не спра буй паў та-
рыць.
19.10 Ге ній рас пра цо вак.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
23.00 Пра ві лы па за да рож на-
га ру ху.
1.50 Ма фія амі шаў.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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МедыяпрастораМедыяпрастора  ��— Рас ка жы це, як i ка лi ўзнiк ла 
iдэя «Дыя@блогаў»?

— Тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» ад-
крыў ся 8 лю та га гэ та га го да. Па дзеi 
па пя рэд нi ча ла вя лi кая ра бо та, бо 
трэ ба бы ло па чы наць з ну ля. Без-
умоў на, нам, як i лю бо му тэ ле ка на-
лу, хо чац ца ства раць свой улас ны 
пра дукт. У нас ёсць ма тэ ры ял, зня-
ты Бел тэ ле ра дыё кам па нi яй, пра цы 
бе ла рус кiх кi не ма та гра фiс таў. Iс ну-
юць роз ныя ток-шоу, дзе мно га вя-
ду чых i ўзды ма юц ца роз ныя тэ мы, 
а вось пра грам, у якiх пры сут нi чае 
прос тая раз мо ва ў сту дыi, са праў-
ды ма ла. Бы ло ад чу ван не, што цi 
мы раз ву чы лi ся пра ца ваць у та кiм 
фар ма це, цi, мо жа, па трэ бы сён ня 
iн шыя. На гле бе та кiх на зi ран няў i 
раз ваг з'я вiў ся гэ ты пра ект.

— Ча му вы аб ра лi фар мат iн-
тэр ак тыў на га дыя ло гу праз бло-
гi?

— Га лоў ная iдэя бы ла ў тым, што 
пра гра ма дае маг чы масць аб мяр-
коў ваць пэў ныя пы тан нi куль тур на-
га жыц ця ў сту дыi. I iн тэр ак тыў, якi 
да зва ляе пад трым лi ваць зва рот-
ную су вязь з аў ды то ры яй, без умоў-
на, плюс. Нех та вы ка рыс тоў вае для 
гэ та га тэ ле фо ны ў пра мым эфi ры, 
смс-па ве дам лен нi, а мы пай шлi 
iн шым шля хам — вя дзен не бло-
гаў. Наш ка нал, маг чы ма, цi ка вы 
больш ста ла му па ка лен ню, але, 
ка лi хо чац ца раз лiч ваць на ўва гу 
сён няш няй мо ла дзi, то трэ ба ўлiч-
ваць, што яна «ся дзiць» у iн тэр нэ-
це. Та му мы вы ра шы лi, што як раз 
та кая зва рот ная су вязь да па мо жа 
не як раз ва ру шыць па тэн цы яль ную 
аў ды то рыю.

— Зна чыц ца ад на з мэт — вяр-
нуць iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў да 
тэ ле вi за ра?

— Сён ня пра гра ма вы хо дзiць 

у эфiр ча ты ры ра зы на ты дзень. 
Мы раз маў ля ем пра лi та ра ту ру, 
пра мо ву, пра пры го жае i веч нае. 
Кож ны вя ду чы вя дзе блог, дзе мае 
маг чы масць вы каз вац ца. У ад каз 
на гэ та лю дзi пi шуць свае ка мен та-
рыi. Ка лi тэ ма эфi ру за га дзя за яў-
ля ец ца ў бло гу, то мож на па кi даць 
свае пы тан нi. З ад на го бо ку, так 
мы за ах воч ва ем аў ды то рыю гля-
дзець пра гра му, каб па чуць ад ка зы 
на свае пы тан нi ў эфi ры. Але сён ня 
для та го, каб атры маць ад каз, ужо 
не аба вяз ко ва ўклю чаць тэ ле вi зар. 
Яго мож на i ў iн тэр нэ це знай сцi. 
Ка лi ўзяць, напры кла д, мо ладзь, 
то яна мо жа i не гля дзець нi чо га, 
а прос та хо ча вы ка зац ца. Iн шая 
спра ва, што iн тэр нэт — тая пля-
цоў ка, дзе ча ла век у пэў най сту пе нi 
воль ны ў сва iх вы каз ван нях, та му 
рэ ак цыя аў ды то рыi больш шчы рая, 
а гэ та важ на.

— Пра гра ма пра цуе ў ча ты рох 
на прам ках. Якi з iх най больш цi-
ка вы для аў ды то рыi?

— Са мая цi ка вая пра гра ма сён-
ня, ма быць, у Аляк санд ра Ця рэ-
шчан кi «Дыя@блог. Пра веч нае», 
бо там са праў ды ўзды ма юц ца 
тэ мы, якiя за кра на юць мно гiх. А, 
на прык лад, у «Дыя@блогах. Пра 
лi та ра ту ру» ў на шых лi та ра та раў 
ёсць маг чы масць рас каз ваць i за-
яў ляць пра ся бе. Дзя лiц ца сва i мi 
дум ка мi i ад каз ваць на пы тан нi 
чы та чоў. Кож ны з на шых вя ду чых 
скру пу лёз на пра цуе над вы ба рам 
тэм: хо чац ца ж, каб пры сут нi ча ла 
су тык нен не ду мак i не знi каў iн та-
рэс у гле да ча.

— Цi па сту пi лi ад гле да чоў за 
час iс на ван ня пра ек та ў эфi ры 
ней кiя пра па но вы, кры ты ка?

— Без умоў на. Ма нi то рын гу па-
куль што не пра во дзiў. З улас ных 

пра грам, якiя сён ня ёсць на ка на-
ле, «Дыя@блог» мае сваю ад мет-
насць, бо пры сут нi чае па ляр насць 
ду мак, пэў ны «тэ ма тыч ны нерв», 
але, маг чы ма, пра гра ма па-бе ла-
рус ку спа кой ная, та му што ў нас не 
кры чаць адно на ад на го i не вы лi ва-
юць ка ву. Мо жа ка мусь цi гэ та га i не 
ха пае. Але ёсць тэ мы для аб мер ка-
ван ня i пры сут нi чае iн тэр ак тыў, якi 
аб' яд ноў вае пра гра му з гле да ча мi. 
Што да ты чыц ца, на прык лад, май го 
кi рун ку пра гра мы — «Дыя@блог. 
Пра пры го жае», то тут вель мi шы-
ро кае по ле для дзей нас цi. Ад нак, 
у ад роз нен не ад той жа пра гра мы 
пра лi та ра ту ру, дзе гос цi за ле жаць 
ад тэ мы, я яе вы бi раю ў за леж нас-
цi ад са мiх ге ро яў пра гра мы. Тэм i 
праб лем ха пае ў лю бой сфе ры, i iх 
трэ ба агуч ваць.

— Што яшчэ ў пла нах зра бiць 
у рам ках пра ек та?

— «Дыя@блог» дае маг чы масць 
апе ра тыў на рэ ага ваць на тыя цi iн-
шыя па дзеi ў куль тур ным жыц цi: 
ты чыц ца гэ та вы ха ду но вай кнi гi цi 
ад крыц ця чар го ва га тэ ат раль на га 
се зо на... Мы ары ен ту ем гле да ча i 
ў той жа час пры слу хоў ва ем ся да 
яго. У На ву ма Галь пя ро вi ча лю дзi 
са мi пра па ноў ва юць тэ мы, а ў яго 
яна са мая скла да ная — пра мо ву. У 
пла нах зра бiць мно гае. Сён ня, на-
прык лад, шмат бе ла рус кiх ак цё раў 
зды ма ец ца ў ра сiй скiх се ры я лах, а 
не ка то рыя на ват не ве да юць пра 
тое, што яны бе ла рус кiя. Я за тое, 
каб па каз ваць сва iх, бо ў нас ёсць 
кiм га на рыц ца.

Але на ДРАП КО.
P.S. Са цы я куль тур ны пра ект 

«Дыя@блог» тэ ле ка на ла «Бе ла-
русь 3» ад зна ча ны ўзна га ро дай 
Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь i Са ю за яў рэй скiх 
гра мад скiх аб' яд нан няў за ак тыў ны 
ўдзел у асвят лен нi тэ мы Ха ла кос та. 
Дып лом у на мi на цыi «Па свед чан-
нi, за стань це ся на заў сё ды» пра-
ект атры маў за тэ ма тыч ны вы пуск 
«Дыя@блог. Пра веч нае» Аляк-
санд ра Ця рэ шчан кi.

Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��
Сяр гей МА КА РЭЙ:

 «ПРА ГРА МУ I ГЛЕ ДА ЧОЎ 
АБ' ЯД НОЎ ВА ЮЦЬ БЛО ГI»

У эфi ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» ужо ме сяц 
вя дзец ца дыя лог на са мыя ак ту аль ныя тэ мы ў 
са цы я куль тур ным пра ек це «Дыя@блог». Ад мет-
ны ён перш за ўсё тым, што асноў ным ка на лам 
зно сiн з аў ды то ры яй з'яў ля юц ца бло гi вя ду чых. 
З iх кож ны ах вот ны мо жа да ве дац ца пра анон-
сы бу ду ча га эфi ру, вы ка заць сваю па зi цыю па 
на дзён ных тэ мах, а так са ма за даць пы тан нi 
i, га лоў нае, атры маць на iх ад ка зы. Пра гра ма 
«Дыя@блог» за пра шае з па ня дзел ка па чац вер 
у 10.25 i ў 22.05. Па па ня дзел ках На вум Галь пя-
ро вiч вя дзе тэ ма тыч ны блок «Пра мо ву», дзе 
аб мяр коў ва ец ца яе ро ля i мес ца ў су час ным гра-
мад стве. У аў то рак Тац ця на Сi вец i Стэ ла Чыр-
ко ва га во раць «Пра лi та ра ту ру», ацэнь ва ю чы яе 
з ра кур су па дзей сён няш ня га жыц ця. У се ра ду 
Сяр гей Ма ка рэй зна ё мiць з дзея ча мi куль ту ры i 
мас тац тва, аб мяр коў ва ю чы з iмi куль тур ныя па-
дзеi жыц ця кра i ны. А ў чац вер ёсць маг чы масць 
па га ва рыць пра су час нае ўспры ман не су ад но сiн 
ду хоў ных за па ве дзяў i жыц цё вых каш тоў нас цяў 
у кам па нii Аляк санд ра Ця рэ шчан кi — у бло ку 
«Пра веч нае». На пы тан нi пра ўзнiк нен не пра ек-
та, яго «пер шыя кро кi» i бу ду чы ню нам рас ка заў 
на мес нiк га лоў на га ды рэк та ра ка на ла Сяр гей 
Ма ка рэй.

Ні хто не ска жа, коль кі на зям лі
Шля хоў-да рог, пра сёл каў не вя до мых.
Міль ё ны сце жак не ку ды вя лі,
Але ад на — заўж ды вя ла да до му.
Яе ні дзе на кар тах не знай сці,
Яе імя ні ко му не зна ё ма,
Але, ка лі прад пі са на ў жыц ці, -
Ты гэ тай сцеж кай вер неш ся да до му.
Ад на яна для грэш ных і свя тых,
Ад на для ра да вых і ге не ра лаў,
Па ёй ка лісь ці йшлі мае сяб ры
З чу жых па лёў, з гры мот ных пе ра ва лаў.
І на ват там, дзе веч ны су па кой,
Там, дзе на зад шля хоў ня ма ні ко му.
На пэў на, бу ду су ма ваць па той
Сця жын цы, што вя ла мя не да до му.

Ба я вы са ма лёт мне заўж ды ўяў ляў ся ў не бе, над аб ло ка мі. Та му, ка лі я ўба чыў яго ся род го ра да, ды 
яшчэ по бач з царк вой, — па ду ма ла ся, што жыц цё са мо вы зна чае, ка му ку ды вяр нуц ца.. Ро біць яно гэ та 
для нас са міх і для на шых рэ чаў.

Са ма лё ты вяр та юц ца на зям лю.
Гэ тае ж ня ўмоль нае пра ві ла вы зна чы ла лёс бы ло га на мес ні ка ка ман дзі ра бры га ды спец на за, пад пал-

коў ні ка за па су, мін ча ні на Ма дэс та Ры жы ка. У яго шмат ура да вых уз на га род, а га лоў ная за слу га ў тым, 
што пад час ба ёў усе яго пад на ча ле ныя за ста лі ся жы вы мі. Усе вяр ну лі ся да до му.

Сён ня для та го, каб атры маць 
ад каз, ужо не аба вяз ко ва 
ўклю чаць тэ ле вi зар. Яго 
мож на i ў iн тэр нэ це знай сцi.

Маг чы ма, пра гра ма 
па-бе ла рус ку спа кой ная, та му 
што ў нас не кры чаць адзiн на 
ад на го i не вы лi ва юць ка ву.

«МА ДАМ»
Ка жуць, што ча ла век па сва ёй пры ро-
дзе — доб рае і мі лае ства рэн не, а раз-
драж няц ца па чы нае толь кі та ды, ка лі 
ў жыц ці неш та не так. Але ж не бяс пе ка 
за клю ча ец ца ў тым, што «ўсё так» бы-
вае рэд ка, а час тыя раз драж нен ні ма-
юць улас ці васць на за па швац ца. 

Псі хо ла гі сцвяр джа юць, што не за да во ле-
насць парт нё рам — вы нік ней кіх ін шых ня-
вы ра ша ных пы тан няў. 

Вы браў шы ад ной чы ня пра віль ную па зі-
цыю (на прык лад, увесь час сва рыц ца на му-
жа, кры ты ка ваць), жан чы на мае ўсе шан цы 
вель мі хут ка пры вык нуць, што ён та кі і ёсць. 
Сто ра зоў паў то ры це му жу, што «ру кі ў яго 
рас туць не ад туль», а по тым не здзіў ляй це ся, 
ка лі па лі ца на кух ні зноў аб ры нец ца. 

Як вы пра віць гэ тую сі ту а цыю? 
Трэ ба зра зу мець пры чы ну злос ці і вы ка ра ніць 

яе — і звыч ка «пі ла ваць» знік не са ма са бой .
Вось та кое ра шэн не жыц цё вай праб ле мы 

пра па ноў вае вя ду чая пра гра мы «Ма дам» Іры-
на Пят ро віч. 

Кож ную су бо ту ў 18.15 на ра дыё «МІР» яна 
рас ка жа аб пы тан нях уза е ма ад но сін, псі ха ло-
гіі, вы ха ван ня дзя цей, пры га жос ці і зда роўя. 
Вы не сто мі це ся, не за су му е це і аба вяз ко ва 
зной дзе це для ся бе неш та но вае, ка рыс нае і 
ці ка вае на хва лях гэ та га ра дыё.

■

Ка лек цыя Па ла ца Ру мян ца вых і 
Па ске ві чаў у Го ме лі па поў ні ла ся 
фа ян са вым сер ві зам, які ў са мым 
па чат ку мі ну ла га ста год дзя тры ма-
ла ў ру ках кня гі ня Іры на Па ске віч.

Ме на ві та яна, апош няя ўла даль ні ца 
го мель ска га ма ёнт ка, сто га доў та му 
па да ры ла на бор по су ду Аб ра му Ка га-
ну — пе ра мож цу даб ра чын най ла та рэі 
ў пад трым ку дзя цей-сі рот. За раз ся-
мей ную рэ лік вію пе рад ала ў па да ру-
нак му зею жы хар ка го ра да над Со жам 
Ган на Іва но ва.

Гэ ты зя лё ны сер віз стаў са праўд най 
ся мей най рэ лік ві яй. Ён пе ра да ваў ся з 
па ка лен ня ў па ка лен не, пе ра жыў рэ ва-
лю цыю і дзве вай ны. Да рэ чы, у цэнт ры 
Го ме ля зна хо дзі ла ся вя до мая ап тэ ка 
Аб ра ма Ка га на. У яе го нар на ват цэ лую 
ву лі цу на зва лі Ап тэч най. Аб рам Іса ка-
віч быў вя до мы не толь кі май стэр ствам 
фар ма цэў та, але і даб ра чын нас цю. Ме-
на ві та та му са ма кня гі ня Іры на Па ске віч 
па да ры ла яму сер віз, ад зна чае ўну ча-
тая пля мен ні ца Аб ра ма Ка га на — Ган на 
Іва но ва.

— Брат ма ёй ба бу лі атры маў гэ ты 
сер віз як пе ра мож ца ла та рэі, а по тым 
па да рыў яго ба бу лі. Сер віз быў у на-

шай сям'і яшчэ да вай ны, по тым 
мы змаг лі за ха ваць яго ў вай ну і 
пас ля. Ра ней ім час та ка рыс та лі-
ся, а по тым усё ра дзей і ра дзей. Я 
даў но ха це ла ад даць яго ў му зей і 
вель мі ра да, што да гэ та га на бо ру 
по су ду ўзнік ла та кая ці ка васць.

Ра ры тэт су пра цоў ні кі Па-
ла ца Ру мян ца вых і Па ске ві чаў 
аца ні лі. Вы свет лі лі, што на дне 
по су ду ёсць та вар ны знак прад-
пры ем ства Куз ня цо вых — вя ду-
чай ра сій скай фір мы па вы твор-
час ці фа ян су. Яго за сна валь нік 
— Мац вей Сі да ра віч Куз ня цоў 
— ва ло даў 18 прад пры ем ства-
мі і меў пра ва таў ра ваць вы ра-
бы сва іх фаб рык гер бам Ра сій-
скай ім пе рыі. Акра мя сер ві за, 
Ган на Іва но ва ад да ла ў му зей 
і да рэ ва лю цый ныя фа та гра фіі 
сям'і Ка ган, а так са ма да ку мен-
ты, ліс ты і здым кі на шчад каў 
го мель ска га ап тэ ка ра і яго сяст ры. 
За ха валь ні кі фон даў лі чаць, што па 
гэ тых фо та здым ках і да ку мен тах мож-
на пра са чыць гіс то рыю да ва ен на га 
і пас ля ва ен на га Го ме ля. Не вы клю-
ча на, што праз хут кі час га мяль ча не 
змо гуць па ба чыць но вую экс па зі цыю, 

пры све ча ную гіс то рыі ад ной сям'і. За-
гад чы ца ад дзе ла му зея Го мель ска га 
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля Тац ця-
на Літ ві на ва ка жа, што гэ тыя ма тэ ры-
я лы вель мі каш тоў ныя:

— Гэ та гіс то рыя го ра да Го ме ля, 
гіс то рыя лю дзей, якія тут жы лі сто 

га доў та му, тым больш, яны 
звя за ны не па срэд на з асо бай 
Іры ны Па ске віч, якую мы лі-
чым са праўд най гас па ды няй 
го ра да, яго за ха валь ні цай і 
ме цэ нат кай на пра ця гу дру гой 
па ло вы XІX і пер шай чвэр ці XX 
ста год дзяў.

90 га доў пра жы ла на све-
це Іры на Іва наў на Па ске віч, 
гра фі ня Эры ван ская, кня гі ня 
Вар шаў ская, дач ка са праўд-
на га тай на га са вет ні ка, чле на 
Дзяр жаў нага савета гра фа Іва-
на Ва ран цо ва-Да шка ва. Боль-
шую част ку з іх — не па срэд-
на ў Го ме лі, яко му пры свя ці ла 
ўсё сваё жыц цё. На пры ват ныя 
срод кі Па ске ві чаў па іні цы я ты ве 
Іры ны Іва наў ны ўтрым лі ваў ся 
пры ту лак для дзяў чы нак-сі рот, 
ба га дзель ня для пажылых жан-

чын. На гро шы Па ске ві чаў бы лі па бу-
да ва ны го мель ская муж чын ская кла-
січ ная гім на зія, во да пра вод, зроб ле на 
шмат ча го ін ша га.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра

�

СЯ МЕЙ НАЯ РЭ ЛІК ВІЯ 
СТА ЛА МУ ЗЕЙ НЫМ ЭКС ПА НА ТАМ
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