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Сяргей МАКАРЭЙ:

«ПРАГРАМУ I ГЛЕДАЧОЎ
АБ'ЯДНОЎВАЮЦЬ БЛОГI»
У эфiры тэлеканала «Беларусь 3» ужо месяц
вядзецца дыялог на самыя актуальныя тэмы ў
сацыякультурным праекце «Дыя@блог». Адметны ён перш за ўсё тым, што асноўным каналам
зносiн з аўдыторыяй з'яўляюцца блогi вядучых.
З iх кожны ахвотны можа даведацца пра анонсы будучага эфiру, выказаць сваю пазiцыю па
надзённых тэмах, а таксама задаць пытаннi
i, галоўнае, атрымаць на iх адказы. Праграма
«Дыя@блог» запрашае з панядзелка па чацвер
у 10.25 i ў 22.05. Па панядзелках Навум Гальпяровiч вядзе тэматычны блок «Пра мову», дзе
абмяркоўваецца яе роля i месца ў сучасным грамадстве. У аўторак Таццяна Сiвец i Стэла Чыркова гавораць «Пра лiтаратуру», ацэньваючы яе
з ракурсу падзей сённяшняга жыцця. У сераду
Сяргей Макарэй знаёмiць з дзеячамi культуры i
мастацтва, абмяркоўваючы з iмi культурныя падзеi жыцця краiны. А ў чацвер ёсць магчымасць
пагаварыць пра сучаснае ўспрыманне суадносiн
духоўных запаведзяў i жыццёвых каштоўнасцяў
у кампанii Аляксандра Цярэшчанкi — у блоку
«Пра вечнае». На пытаннi пра ўзнiкненне праекта, яго «першыя крокi» i будучыню нам расказаў
намеснiк галоўнага дырэктара канала Сяргей
Макарэй.
— Раскажыце, як i калi ўзнiкла
iдэя «Дыя@блогаў»?
— Тэлеканал «Беларусь 3» адкрыўся 8 лютага гэтага года. Падзеi
папярэднiчала вялiкая работа, бо
трэба было пачынаць з нуля. Безумоўна, нам, як i любому тэлеканалу, хочацца ствараць свой уласны
прадукт. У нас ёсць матэрыял, зняты Белтэлерадыёкампанiяй, працы
беларускiх кiнематаграфiстаў. Iснуюць розныя ток-шоу, дзе многа вядучых i ўздымаюцца розныя тэмы,
а вось праграм, у якiх прысутнiчае
простая размова ў студыi, сапраўды мала. Было адчуванне, што цi
мы развучылiся працаваць у такiм
фармаце, цi, можа, патрэбы сёння
iншыя. На глебе такiх назiранняў i
разваг з'явiўся гэты праект.

Сёння для таго, каб атрымаць
адказ, ужо неабавязкова
ўключаць тэлевiзар. Яго
можна i ў iнтэрнэце знайсцi.
— Чаму вы абралi фармат iнтэрактыўнага дыялогу праз блогi?
— Галоўная iдэя была ў тым, што
праграма дае магчымасць абмяркоўваць пэўныя пытаннi культурнага жыцця ў студыi. I iнтэрактыў, якi
дазваляе падтрымлiваць зваротную сувязь з аўдыторыяй, безумоўна, плюс. Нехта выкарыстоўвае для
гэтага тэлефоны ў прамым эфiры,
смс-паведамленнi, а мы пайшлi
iншым шляхам — вядзенне блогаў. Наш канал, магчыма, цiкавы
больш сталаму пакаленню, але,
калi хочацца разлiчваць на ўвагу
сённяшняй моладзi, то трэба ўлiчваць, што яна «сядзiць» у iнтэрнэце. Таму мы вырашылi, што якраз
такая зваротная сувязь дапаможа
неяк разварушыць патэнцыяльную
аўдыторыю.
— Значыцца адна з мэт — вярнуць iнтэрнэт-карыстальнiкаў да
тэлевiзара?
— Сёння праграма выходзiць

у эфiр чатыры разы на тыдзень.
Мы размаўляем пра лiтаратуру,
пра мову, пра прыгожае i вечнае.
Кожны вядучы вядзе блог, дзе мае
магчымасць выказвацца. У адказ
на гэта людзi пiшуць свае каментарыi. Калi тэма эфiру загадзя заяўляецца ў блогу, то можна пакiдаць
свае пытаннi. З аднаго боку, так
мы заахвочваем аўдыторыю глядзець праграму, каб пачуць адказы
на свае пытаннi ў эфiры. Але сёння
для таго, каб атрымаць адказ, ужо
неабавязкова ўключаць тэлевiзар.
Яго можна i ў iнтэрнэце знайсцi.
Калi ўзяць, напрыклад, моладзь,
то яна можа i не глядзець нiчога,
а прос та хоча выказацца. Iншая
справа, што iнтэрнэт — тая пляцоўка, дзе чалавек у пэўнай ступенi
вольны ў сваiх выказваннях, таму
рэакцыя аўдыторыi больш шчырая,
а гэта важна.
— Праграма працуе ў чатырох
напрамках. Якi з iх найбольш цiкавы для аўдыторыi?
— Самая цiкавая праграма сёння, мабыць, у Аляксандра Цярэшчанкi «Дыя@блог. Пра вечнае»,
бо там са праўды ўзды ма юц ца
тэмы, якiя закранаюць многiх. А,
напрыклад, у «Дыя@блогах. Пра
лiтаратуру» ў нашых лiтаратараў
ёсць магчымасць расказваць i заяўляць пра сябе. Дзялiцца сваiмi
думкамi i адказваць на пытаннi
чытачоў. Кожны з нашых вядучых
скрупулёзна працуе над выбарам
тэм: хочацца ж, каб прысутнiчала
сутыкненне думак i не знiкаў iнтарэс у гледача.

Магчыма, праграма
па-беларуску спакойная, таму
што ў нас не крычаць адзiн на
аднаго i не вылiваюць каву.
— Цi паступiлi ад гледачоў за
час iснавання праекта ў эфiры
нейкiя прапановы, крытыка?
— Безумоўна. Манiторынгу пакуль што не праводзiў. З уласных

праграм, якiя сёння ёсць на канале, «Дыя@блог» мае сваю адметнасць, бо прысутнiчае палярнасць
думак, пэўны «тэматычны нерв»,
але, магчыма, праграма па-беларуску спакойная, таму што ў нас не
крычаць адно на аднаго i не вылiваюць каву. Можа камусьцi гэтага i не
хапае. Але ёсць тэмы для абмеркавання i прысутнiчае iнтэрактыў, якi
аб'ядноўвае праграму з гледачамi.
Што датычыцца, напрыклад, майго
кiрунку праграмы — «Дыя@блог.
Пра прыгожае», то тут вельмi шырокае поле для дзейнасцi. Аднак,
у адрозненне ад той жа праграмы
пра лiтаратуру, дзе госцi залежаць
ад тэмы, я яе выбiраю ў залежнасцi ад самiх герояў праграмы. Тэм i
праблем хапае ў любой сферы, i iх
трэба агучваць.
— Што яшчэ ў планах зрабiць
у рамках праекта?
— «Дыя@блог» дае магчымасць
аператыўна рэагаваць на тыя цi iншыя падзеi ў культурным жыццi:
тычыцца гэта выхаду новай кнiгi цi
адкрыцця чарговага тэатральнага
сезона... Мы арыентуем гледача i
ў той жа час прыслухоўваемся да
яго. У Навума Гальпяровiча людзi
самi прапаноўваюць тэмы, а ў яго
яна самая складаная — пра мову. У
планах зрабiць многае. Сёння, напрыклад, шмат беларускiх акцёраў
здымаецца ў расiйскiх серыялах, а
некаторыя нават не ведаюць пра
тое, што яны беларускiя. Я за тое,
каб паказваць сваiх, бо ў нас ёсць
кiм ганарыцца.
Алена ДРАПКО.
P.S. Сацыякультурны праект
«Дыя@блог» тэлеканала «Беларусь 3» адзначаны ўзнагародай
Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь i Саюза яўрэйскiх
грамадскiх аб'яднанняў за актыўны
ўдзел у асвятленнi тэмы Халакоста.
Дыплом у намiнацыi «Пасведчаннi, застаньцеся назаўсёды» праект атрымаў за тэматычны выпуск
«Дыя@блог. Пра вечнае» Аляксандра Цярэшчанкi.
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 Каштоўны падарунак

СЯМЕЙНАЯ РЭЛІКВІЯ
СТАЛА МУЗЕЙНЫМ ЭКСПАНАТАМ

Калекцыя Палаца Румянцавых і
Паскевічаў у Гомелі папоўнілася
фаянсавым сервізам, які ў самым
пачатку мінулага стагоддзя трымала ў руках княгіня Ірына Паскевіч.
Менавіта яна, апошняя ўладальніца
гомельскага маёнтка, сто гадоў таму
падарыла набор посуду Абраму Кагану — пераможцу дабрачыннай латарэі
ў падтрымку дзяцей-сірот. Зараз сямейную рэліквію перадала ў падарунак музею жыхарка горада над Сожам
Ганна Іванова.
Гэты зялёны сервіз стаў сапраўднай
сямейнай рэліквіяй. Ён перадаваўся з
пакалення ў пакаленне, перажыў рэвалюцыю і дзве вайны. Дарэчы, у цэнтры
Гомеля знаходзілася вядомая аптэка
Абрама Кагана. У яе гонар нават цэлую
вуліцу назвалі Аптэчнай. Абрам Ісакавіч быў вядомы не толькі майстэрствам
фармацэўта, але і дабрачыннасцю. Менавіта таму сама княгіня Ірына Паскевіч
падарыла яму сервіз, адзначае ўнучатая пляменніца Абрама Кагана — Ганна
Іванова.
— Брат маёй бабулі атрымаў гэты
сервіз як пераможца латарэі, а потым
падарыў яго бабулі. Сервіз быў у на-

шай сям'і яшчэ да вайны, потым
мы змаглі захаваць яго ў вайну і
пасля. Раней ім часта карысталіся, а потым усё радзей і радзей. Я
даўно хацела аддаць яго ў музей і
вельмі рада, што да гэтага набору
посуду ўзнікла такая цікавасць.
Ра ры тэт су пра цоў ні кі Палаца Румянцавых і Паскевічаў
ацанілі. Высветлілі, што на дне
посуду ёсць таварны знак прадпрыемства Кузняцовых — вядучай расійскай фірмы па вытворчасці фаянсу. Яго заснавальнік
— Мацвей Сідаравіч Кузняцоў
— валодаў 18 прадпрыемствамі і меў права таўраваць вырабы сваіх фабрык гербам Расійскай 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 Каган, а таксама дакументы, ліс ты і здым кі на шчад каў
го мель ска га ап тэ ка ра і яго сяст ры.
Захавальнікі фондаў лічаць, што па
гэтых фотаздымках і дакументах можна пра сачыць гіс то рыю да ва ен на га
і пасляваеннага Гомеля. Не выключана, што праз хуткі час гамяльчане
змогуць пабачыць новую экспазіцыю,

прысвечаную гісторыі адной сям'і. Загадчыца аддзела музея Гомельскага
палацава-паркавага ансамбля Таццяна Літвінава кажа, што гэтыя матэрыялы вельмі каштоўныя:
— Гэ та гіс то рыя го ра да Го ме ля,
гіс то рыя лю дзей, якія тут жы лі сто

Баявы самалёт мне заўжды ўяўляўся ў небе, над аблокамі. Таму, калі я ўбачыў яго сярод горада, ды
яшчэ побач з царквой, — падумалася, што жыццё само вызначае, каму куды вярнуцца.. Робіць яно гэта
для нас саміх і для нашых рэчаў.
Самалёты вяртаюцца на зямлю.
Гэтае ж няўмольнае правіла вызначыла лёс былога намесніка камандзіра брыгады спецназа, падпалкоўніка запасу, мінчаніна Мадэста Рыжыка. У яго шмат урадавых узнагарод, а галоўная заслуга ў тым,
што падчас баёў усе яго падначаленыя засталіся жывымі. Усе вярнуліся дадому.

га доў та му, тым больш, яны
звязаны непасрэдна з асобай
Іры ны Па ске віч, якую мы лічым са праўд най гас па ды няй
го ра да, яго за ха валь ні цай і
мецэнаткай на працягу другой
паловы XІX і першай чвэрці XX
стагоддзяў.
90 гадоў пражыла на свеце Ірына Іванаўна Паскевіч,
графіня Эрыванская, княгіня
Варшаўская, дачка сапраўднага тайнага саветніка, члена
Дзяржаўнага савета графа Івана Варанцова-Дашкава. Большую частку з іх — непасрэдна ў Гомелі, якому прысвяціла
ўсё сваё жыццё. На прыватныя
сродкі Паскевічаў па ініцыятыве
Ірыны Іванаўны ўтрымліваўся
прытулак для дзяўчынак-сірот,
багадзельня для пажылых жанчын. На грошы Паскевічаў былі пабудаваны гомельская мужчынская класічная гімназія, водаправод, зроблена
шмат чаго іншага.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара
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«МАДАМ»
Кажуць, што чалавек па сваёй прыродзе — добрае і мілае стварэнне, а раздражняцца пачынае толькі тады, калі
ў жыцці нешта не так. Але ж небяспека
заключаецца ў тым, што «ўсё так» бывае рэдка, а частыя раздражненні маюць уласцівасць назапашвацца.

Ніхто не скажа, колькі на зямлі
Шляхоў-дарог, прасёлкаў невядомых.
Мільёны сцежак некуды вялі,
Але адна — заўжды вяла дадому.
Яе нідзе на картах не знайсці,
Яе імя нікому не знаёма,
Але, калі прадпісана ў жыцці, Ты гэтай сцежкай вернешся дадому.
Адна яна для грэшных і святых,
Адна для радавых і генералаў,
Па ёй калісьці йшлі мае сябры
З чужых палёў, з грымотных перавалаў.
І нават там, дзе вечны супакой,
Там, дзе назад шляхоў няма нікому.
Напэўна, буду сумаваць па той
Сцяжынцы, што вяла мяне дадому.

Псіхолагі сцвярджаюць, што незадаволенасць партнёрам — вынік нейкіх іншых нявырашаных пытанняў.
Выбраўшы аднойчы няправільную пазіцыю (напрыклад, увесь час сварыцца на мужа, крытыкаваць), жанчына мае ўсе шанцы
вельмі хутка прывыкнуць, што ён такі і ёсць.
Сто разоў паўторыце мужу, што «рукі ў яго
растуць не адтуль», а потым не здзіўляйцеся,
калі паліца на кухні зноў абрынецца.
Як выправіць гэтую сітуацыю?
Трэба зразумець прычыну злосці і выкараніць
яе — і звычка «пілаваць» знікне сама сабой .
Вось такое рашэнне жыццёвай праблемы
прапаноўвае вядучая праграмы «Мадам» Ірына Пятровіч.
Кожную суботу ў 18.15 на радыё «МІР» яна
раскажа аб пытаннях узаемаадносін, псіхалогіі, выхавання дзяцей, прыгажосці і здароўя.
Вы не стоміцеся, не засумуеце і абавязкова
знойдзеце для сябе нешта новае, карыснае і
цікавае на хвалях гэтага радыё.

■

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
ПАНЯДЗЕЛАК, 28 КАСТРЫЧНІКА
БЕЛАРУСЬ 1
6.00, 7.20, 8.15 Добрай ранiцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ракладам), 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.50 Навiны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Зона Х.
9.10 У цэнтры ўвагi.
10.00 Трагiкамедыя «Марафон».
12.10 Дзень у вялiкiм горадзе.
13.20 Клуб рэдактараў.
14.10 Вакол планеты.
15.15, 18.40 Навiны рэгiёна.
15.25 Журналiсцкае расследаванне.
15.55 Заўтра — гэта мы!
16.25 Усё як трэба!
16.50 Меладрама «Закiнутыя ў лясах».
19.20 Арэна.
19.55 Форум.
21.00 Панарама.
21.45 Серыял «Каўчэг».
0.05 Дзень спорту.
0.20 Баявiк «Паркер».

БЕЛАРУСЬ 3

7.30 «Дабраранак».
8.00, 18.10, 0.35 «Калейдаскоп».
8.05 «Пра тое, як Колька i
Пецька ляталi ў Бразiлiю».
Кароткаметражны фiльм.
8.40 «Чэрвень 41-га. Заходнi
асобы». Дак. фiльм.
9.20 «Сляды на асфальце».
Дак. фiльм.
9.35, 22.55 Серыял «Залатое цяля».
10.20, 22.30 «Дыя@блог».
Пра мову.
10.45 «Фа ра он». Маст.
фiльм.
13.05, 0.05 «Святло далёкай
зоркi». Памяцi драматурга
Андрэя Макаёнка.
13.30, 23.40 «Тэатральны лiцэй». У пачатку было...
14.00 «Кiнарэжысёр Барыс
Сцяпанаў». Фiльм-партрэт.
14.30 «Унiз па Ясельдзе-рацэ». Дак. фiльм.
14.45 «Апошнi сон Барыса
Сачанкi». Дак. фiльм.
14.55 «Наперад у мiнулае».
БЕЛАРУСЬ 2 15.20 «Белыя Росы». Маст.
фiльм.
7.00 Раніца.
16.50 «I толькi сны...». Кан9.00, 21.20 Тэлебарометр.
цэрт Iны Афанасьевай.
9.05, 17.55 Серыял «Бліз- 18.15 «Дзяржаўная гранiца».
няты».
Фiльм першы «Мы наш, мы
10.15 Навіны надвор'я.
новы...».
10.50, 0.00 Серыял «След- 20.30 Калыханка.
ства вядзе Да Вінчы».
20.50 «Я, Францыск Скары12.00 Пад грыфам «Вядо- на». Маст. фiльм.
мыя».
12.35 Дак. серыял «Азбука
АНТ
добрага самаадчування».
13.10 Камедыя «Утаймаван- 6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
не свавольнага».
16.00, 18.00 (з субцiтрамi),
15.05 Меладрама «Бальная 20.30 Нашы навiны.
сукенка».
6.05 «Наша ранiца».
16.40 Беларуская часінка.
9.05 Контуры.
18.55 Хакей. КХЛ. «Дынама» 10.05 «Жыць здорава!».
(Мінск) — «Сібір».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.25 КЕНО.
21.00 Навiны спорту.
21.30 Серыял «Інтэрны».
11.10 Серыял «Закрытая
23.05 Серыял «Рэальныя школа».
12.10 «Самы лепшы муж».
хлопцы».

13.10 «Добрага здаровейка!».
13.55 «Модны прыгавор».
15.00 «Сам-насам з усiмi».
16.15 Серыял «Хатняя работнiца».
16.55 «Давай пажэнiмся!».
18.20 «Адваротны адлiк». «Беларускiя пiрамiды. Код часу».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Пазiцыя».
22.05 Фiнал Чэмпiянату свету па брэйк-дансе «Bаttlе оf
thе Yеаr».
23.40 Маст. фiльм «Арол
дзявятага легiёна».
1.40 Начныя навiны.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Навіны Садружнасці
(бягучы радок).
9.15 Маст. фільм «Алёшкава каханне».
10.50 «Разам».
11.45 «Агульны рынак».
12.25, 2.40 Серыял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У свеце
цудаў».
15.25, 22.05 Ток-шоу «Слова
за слова».
16.20 Серыял «Закон».
18.25 «Беларусь сёння».
19.00 Серыял «Жыць спачатку».
21.25 «Акцэнты».
21.40, 4.25 Дак. фільм «Рэальны свет».
23.00 Серыял «Чыста ангСТБ
лійскія забойствы».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 0.40 Маст. фільм «Суперзорка».
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
РТР—
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя
БЕЛАРУСЬ
добрага настрою».
7.00 «Раніца Расіі».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ10.00 «Карціна свету».
спорт».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
8.30 «Тыдзень».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
9.40 «Вялікае снеданне».
Весткі.
10.20, 13.00, 20.15 «Гарады,
11.30 «Ранішняя@пошта».
якія спяваюць». Дзённік.
12.00 «Прамы эфір».
10.40, 17.30 «Званая вячэ- 13.00 «Загадкавыя продкі чара».
лавека».
11.35 «Такі лёс».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На12.30 «Джэймі: абед за 30 віны — Беларусь.
хвілін».
14.30 Ток-шоу «1000 дробя13.50 «Вялікі горад».
зяў».
14.30 «Зорны рынг». Новы 15.10 Ток-шоу «Пра самае
сезон. Бітва кавер-бэндаў». галоўнае».
15.45 «Уявіце сабе».
15.55 «Асаблівы выпадак».
16.20 «Наша справа».
17.10 «Шукальнікі».
16.50 «Па законе».
18.05 Серыял «Ефрасіння.
18.30 «Вялікія тайны».
Таежнае каханне».
20.00 «Сталічныя падрабяз- 18.55 Серыял «Тайны інстынасці».
тута высакародных дзяў20.30 Маст. фільм «Віртуоз». чат».
23.00 «Ваенная тайна».
20.40 Серыял «Скліфасоў0.15 «Эліксір маладосці».
скі».
22.35, 23.40 Серыял «Попел».
МIР
0.35 «Чужая зямля». Фільм
Мікіты Міхалкова.
5.00 Серыял «Пяць хвілін да
метро».
НТБ—БЕЛАРУСЬ
6.35 М/ф.
7.05 «Цік-так».
6.00 «НТБ раніцай».
7.20 Серыял «Заручальны 8.40, 10.20 Серыял «Вяртанпярсцёнак».
не Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сёння.
11.00 «Да суда».
11.55, 13.25 «Суд прысяжных».
14.25 «Справа ўрачоў».
15.15 «Справа густу».
15.40, 18.35 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
16.25 «Пракурорская праверка».
17.40 Ток-шоу «Гаворым і паказваем».
19.35 Серыял «Пчаляр».
21.20 Серыял «Карпаў. Сезон другі».
23.10 Сёння. Вынікі.
23.35 Серыял «Уцякач».

8 КАНАЛ
7.00, 12.30, 19.10, 21.05,
23.40 «Надвор'е».
7.05 «На рыбалку».
7.20 М/с.
7.30, 14.10 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».
9.20, 17.40 Се ры ял «Рэванш».
10.55 «Сі не ма тог раф».
Маст. фільм «Ніягара».
12.35 Прыгоды «Бібліятэкар.
У пошуках кап'я лёсу».
16.00 Мультпарад.
16.20 «Мой любімы гадаванец».
16.50 Серыял «Каварныя
пакаёўкі».
19.15 Серыял «Лягавы».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Прэстыж».
23.25 «Кінаблакнот».

ВТБ
6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу
«6 кадраў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жонкі алігархаў».
10.00 «Шлюб без ахвяр».
11.00, 22.20 Серыял «Маргоша».
12.00 Серыял «Аднакласнікі».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анекдоты».

13.30, 17.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае відэа».
15.00 Серыял «Крамлёўскія
курсанты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
19.00 Серыял «Васьмідзясятыя».
20.00 Серыял «Кухня-2».
21.10 Серыял «Загс».
0.00 «Дарожныя войны».
0.30 «Ч.П?».

IНТЭР+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
13.00 Навіны.
8.10, 8.35, 9.10, 9.35 Раніца
з ІНТЭРам.
10.10, 23.30 Легенды крымінальнага вышуку.
10.50, 17.15, 1.50 Судовыя
справы.
11.30, 17.55, 2.30 Сямейны суд.
12.15, 19.30 Серыял «Маршрут міласэрнасці».
13.20 Формула кахання.
14.05, 0.10 Серыял «Суседзі».
14.30, 1.00 Тэлефон даверу.
15.20 Серыял «Жыццё як
жыццё».
16.00, 0.35, 7.25 Дак. серыял
«Жыццё сярод жыцця».
16.30 Арол і рэшка.
18.40, 5.15 Серыял «Тайны
знак-1».
20.15, 3.15 Ток-шоу «Датычыцца кожнага».
21.00, 4.00 Падрабязнасці.
21.30, 6.05 Давай пажэнімся
ва Украіне.
22.15, 4.30 Серыял «Аднойчы будзе каханне».
23.00, 6.55 Дак. серыял «У
пошуках ісціны».

9.00 «Як важна быць сур'ёзным». Тэлеспектакль. 1978
год.
10.30 «Пакуль усе дома».
1992 год.
11.00 «Залаты шлягер». 1994
год.
12.00, 3.00 «Колба часу».
13.00 «Дзень кіно». Канцэрт.
1963 год.
14.00 «Аднойчы восенню».
Канцэрт. 1985 год.
15.20 «Шынок «13 крэслаў».
1979 год.
16.35 «Пакарыцелі гор». Кароткаметражны фільм.
17.00 «Выстава Бураціна».
1982 год.
17.40 «Чукоўскі ў гасцях у
дзяцей». 1960 год.
18.05 «Спявае Ала Пугачова». Фільм-канцэрт.
18.40 «Кавалёва з правінцыі». Фільм-спек такль. 1-я
частка. 1975 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў
СССР».
22.00 «Сустрэча з Анатолем
Папанавым». Фільм-канцэрт.
1975 год.
23.00 «Скажы, хто твой сябар... Крамлёўская хроніка».
Дак. фільм.
0.00 «Удваіх з аркестрам».
Канцэрт. 1987 год.
0.20 «Гаспадыня дзіцячага дома». 2-я серыя. Маст. фільм.
4.00 «Кінапанарама». Фрагменты выпускаў 1979/80 гг.

ЕURОSРОRT

9.30, 13.30 Снукер. International Championship.
11.30, 0.45 Цяжкая атлетыка.
Чэмпiянат свету.
17.00, 23.45 Футбол. Чэмпiянат свету (U 17). ААЭ.
НАСТАЛЬГIЯ 21.00, 1.30 Футбол. Еўрагалы.
5.00 «Быў час». 2008 год.
22.00 Вось гэта дзiва!!!
6.00 «Муслім Магамаеў. Су- 22.15 Пра рэстлiнг.
стрэча з сябрамі з нагоды
юбілею — 50 гадоў». 1993
КАМЕДЫЯ
год.
7.20 «Пад знакам задыяка. 5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05
Скарпіён». 1992 год.
Скетчком «Паміж намі».

5.15, 2.20 Серыял «Няўдачнік».
6.15 Ка ме дыя «Ідэа льны
мужчына».
8.00, 12.55, 16.00, 2.50 Серыял «Старыя перцы».
9.00 Фантастыка «Крану ты
прафесар».
10.40, 13.55, 15.45, 21.50,
23.50 «Ка ме ды ян ты. Лепшае».
11.15 Камедыя «Мой хлопец
— Анёл».
14.10 Камедыя «Мая дарагая
сакратарка».
17.20 Прыгоды «Кракадзіл
Дандзі ў Лос-Анджэлесе».
19.20 Камедыя «Бамбу».
21.00 Серыял «Камп'ютаршчыкі». 1-я серыя.
22.10 Прыгоды «Ас з асаў».
0.10 Камедыя «Цалкам магчыма».
3.25 Мюзікл «Дарога на Сінгапур».

ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ
2.00, 8.00, 14.00 Кінааповесць «Браты Камаровы».
3.00, 9.00, 15.00 М/с «Маўглі». Зборнік м/ф. «Страла
адлятае ў казку». «Дзве рукі».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Воін
Сандакан. Кароль тыграў».
Казкі Андэрсена. «Гісторыя
пра дзяўчынку, якая наступіла на хлеб». М/ф «Легенда
аб запавеце маўра».
5.00, 11.00, 17.00 Фільм-казка «Вазьмі мяне з сабой».
М/ф «Хуткая дапамога».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Нябесныя танцоры».
7.00, 13.00, 19.00 «Урокі цётачкі Савы». Зборнік м/ф.
«Кот Базіліа і мышаня Пік».
«Трайная юшка». «Вясёлая
карусель» № 30.

ТБ3
6.00 М/ф.
8.50, 18.30, 3.30 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».
10.50, 17.00 Дак. серыял «Паралельны свет».

11.50, 16.00 Дак. серыял «Варажбітка».
12.50, 18.00 Дак. серыял «Паляўнічыя на прывідаў».
13.20 М/ф «Ранга».
15.05, 0.10, 5.15 Се ры ял
«Менталіст».
20.40 Се ры ял «Жыц цё і
лёс».
21.30 Се ры ял «На зад у
СССР».
22.30 Маст. фільм «Распуснікі».
0.55 Се ры ял «Звыш на туральнае».
1.40 Серыял «Сапраўдная
кроў».

22.00 Камедыя «Дзень радыё».
0.00 Дра ма «Ніц шэ ў Расіі».
2.00 Драма «Слон».
3.40 Драма «У Парыж!».

NАTIОNАL
GЕОGRАРHIС

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Лiхтугi
за мяжой.
6.00, 16.00 Сесар Мiлан: Важак зграi.
7.00 Няўлоўная котка.
8.00, 13.00 Каралi рыбалкi.
10.00 Гульнi розуму.
11.00 Мегазаводы.
12.00 Пакiнутыя.
TБ1000 15.00 Каралева тыграў.
17.00, 2.00 Выратавальны
5.00 Драма «Чалавек, якога атрад.
18.00 Зброевыя бароны.
не было».
19.00, 0.00, 3.00 Мiжнародны
7.00 Драма «Марпехі».
аэрапорт Дубай.
9.10 Трылер «Задыяк».
11.55 Дра ма «Што ха вае 23.00 Турэмныя цяжкасцi.
хлусня».
13.35 Трылер «Джон К'ю».
DISСОVЕRУ
15.35 Камедыя «Каханне па
правілах і без».
7.00, 16.25 Залатая ліхаман17.50 Камедыя «Шалёныя ка.
грошы».
7.50, 12.20, 3.05 Мужчына,
19.40 Камедыя «Піпец».
жанчына, прырода.
21.40 Баявік «Каралі Дагтаў- 8.40, 20.35 Як гэта ўстроена».
на.
23.40
Т р а г і к а м е д ы я 9.10, 20.05, 4.45 Як гэта зроб«Тост».
лена?
1.25 Драма «Казкі стрыптыз- 9.35, 17.20 Паляўнічыя на
клуба».
склады.
3.20 Жахі «Я ведаю, што вы 10.30, 0.00 Самыя дзіўныя.
зрабілі мінулым летам».
11.25, 3.55 Разбуральнікі легенд.
TБ1000
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
РУСКАЕ КІНО
14.10, 6.05 Махінатары вяр6.00 Казка «Незвычайныя таюцца.
15.05 Пятая перадача.
прыгоды Карыка і Валі».
8.30 Меладрама «Мой хло- 15.30, 5.10 Хлопцы з гарматамі.
пец — анёл».
10.20 Меладрама «Залатыя 18.15 Не спра буй паў тарыць.
нябёсы».
12.10 Драмa «Урокі ў канцы 19.10 Геній распрацовак.
вясны».
21.00 Выжыць разам.
13.40 Трагікамедыя «Душ- 22.00 Беар Грылс: па слядах
ка».
тых, хто выжыў.
15.50 Камедыя «Каханне з 23.00 Правілы пазадарожнаакцэнтам».
га руху.
17.50 Драма «Адмиралъ».
1.50 Мафія амішаў.
20.00 Прыгоды «1812: Улан- 2.40 Маланкавыя катастроская балада».
фы.

