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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, 
23.25 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.05 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс 
i Абел iкс. Мi сiя «Кле а пат-
ра».
12.10, 14.55, 18.35 Еvrоvisiоn. 
Без ка мен та ры яў.
12.15 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.25 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 Мю зiкл «За ла тая Рыб-
ка».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Сва ты-6». 1-я 
се рыя.
22.55 Ак ту аль нае iн тэр в'ю.
23.45 Дзень спор ту.
23.55 Тры лер «Су стрэч нае 
рас сле да ван не».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нiк».
10.10 На вi ны на двор'я.
10.45, 23.40 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
12.25 Дак. фiльм «Цяр но выя 
вян кi Алiм па».
12.55 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс».
14.40 Ба я вiк «За ту ра: кас-
мiч ная пры го да».
16.40 Бе ла рус кая ча сiн ка.
18.55 Се ры ял «Пят роў ка, 38. 
Ка ман да Ся мё на ва» . 1-я i 
2-я се рыi.
21.25 КЕ НО.

21.30 Се ры ял «Iн тэр ны».
22.35 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.05, 18.40, 0.10 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.10, 0.15 «Год у гiс то-
рыi».
8.20 «Цу ды пры ро ды». Чэ хiя. 
Ку ба. Фi джы.
8.55 «Ка мер тон». Пi я нiст Сяр-
гей Та ра саў.
9.20 «Па лес кi па час ту нак». 
Са лё нае са ла.
9.35 Маст. фiльм «Рас кол».
10.20, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.50 «Тры та ва ры шы». 
Маст. фiльм.
12.25, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кi». Па мя цi Пят ра Пад ка-
вы ра ва.
12.55, 23.15 «Аў то граф».
13.20 «Сi не ма тэ ка». Аляк-
сандр Яф рэ маў.
14.05 «Ка ра нi».
14.35 «Свет пры ро ды».
14.45 «Пей за жы скрозь час». 
Ван Гог.
15.15 «Рэй нджар з атам най 
зо ны». Маст. фiльм.
16.40 «На пе рад у мi ну лае».
17.10 «Ле ту цен нi Я. Драз до-
вi ча».
17.30 «Рос чырк ча су». Кас-
цёл Свя то га Ста нi сла ва ў 
Ма гi лё ве.
17.50 «Ла бi рын ты».
18.50 «Ва ле рый Чка лаў». 
Маст. фiльм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Да вай па жэ нiм ся». 
Маст. фiльм.
22.30 Се ры ял «За мах». 1-я 
се рыя.

8.00 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Фул хэм» 
— «Астан Вi ла».
9.55 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Ар се нал» 
— «Эвер тон».
11.45, 14.35 Бiя тлон. Хох фiль-
цэн. Гон ка пра сле да ван ня.

12.45 Ха кей. КХЛ. «Ад мi рал» 
— «Ды на ма» (Мiнск).
15.35 Фут бол. Чэм пi я нат Анг лii. 
«Сан дэ рленд» — «То тэн хэм».
17.35 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
ЦСКА — «Чыр во ны Каст-
рыч нiк».
19.20 Ганд бол. Чэм пi я нат 
Бе ла ру сi. СКА — «Ды на ма» 
(Мiнск).
20.55 Авер тайм.
21.25 Фак тар сi лы.
21.55 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. «Су он сi» — «Хал Сi цi».

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 «Яны i мы».
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 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Гiс то рыя Бе ла ру сi. Iр ланд-
скi след».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Тры лер «Со та вы».
23.50 «Вя чэр нi Ургант».
0.30 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».
9.45 «Вя лi кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кi лёс».

12.30 «Джэй мi ў ся бе до ма».
13.00 «Гля дзець усiм!».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Бiт ва ка вер-бэн даў».
15.45 «100 пра цэн таў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лi кiя тай ны. Хра мы 
ба гоў».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 Фан тас ты ка «Уль тра-
фi я лет».
22.00 «Рэ пар цёр скiя гiс то-
рыi».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.40 Се ры ял «Зна хар».

5.00 Се ры ял «Пяць хвi лiн да 
мет ро».
6.35 М/ф.
7.05 «Цiк-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.15 Маст. фiльм «Якой 
шан цуе».
10.35, 0.40 «Па-рус ку ка жу-
чы...».
11.00 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.30 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фiльм «У све це мi-
ну ла га».
15.20, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Жа но чы ра-
ман».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Па ля ван не 
на iзюб ра».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40, 4.10 Дак. фiльм «Рэ-
аль ны свет».
23.00 Се ры ял «Крас ная пло-
шча».
1.05 Маст. фiльм «Не пры-
вы кай це да цу даў».

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
10.00 «Кар цi на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кi.

11.30 «Ранiшняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфiр».
13.00 «Шу каль нi кi».
13.50, 16.50, 19.50, 0.35 На вi-
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 лi вы вы па дак».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны iн-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55, 20.40 Се ры ял «Вост-
раў не па трэб ных лю дзей».
21.45 Се ры ял «Бра ты па аб-
ме не».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.45 «Шыф ры на ша га це ла. 
Сэр ца».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40 «Но выя рус кiя сен са-
цыi».
9.35, 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».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зi-
мi ным».
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 i па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Вы шук-2».
23.05 Сён ня. Вы нi кi.
23.30 «Асноў ны за кон».
0.30 «Пес ня для Ва ша га сто-
лi ка».

7.00, 12.10, 18.55, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20, 14.25 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.00, 17.30 Се ры ял «Касл».
10.25 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Дрэн ная сла ва».

12.15 Дра ма «Па ляў нi чыя на 
ганг ста раў».
14.10 «Кi на блак нот».
16.00 Мульт па рад.
16.15 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
16.45 Се ры ял «Пя кель ныя 
кот кi».
19.00 Се ры ял «Удар у ад-
каз».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Дра ма «Ха лод ная га-
ра».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кi i два сы ны».
10.00 «Шчас це без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Аў та шко ла».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скiя 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мi дзя-
ся тыя».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30, 22.15 На вi-
ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нiк».
10.15 Маст. фiльм «Яны iш лi 
на ўсход».
12.35, 1.30 Дак. фiльм «Леў 
Гу мi лёў. Пе ра адо лен не ха о-
су».
13.05, 21.30 Се ры ял «У кру-
зе пер шым».
13.45, 20.30 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
14.00 Дак. фiльм «Яго пра-
вас ха дзi цель ства та ва рыш 
Бах ру шын».
14.50 Маст. фiльм «З ве ча ра 
да паў дня».

17.05 Ба рыс Бе ра зоў скi i Бры-
жыт Ан жэ рэр. Фар тэ пi ян ныя 
ду э ты.
17.35 Дак. фiльм «Аляк сандр 
Пят роў. Май стэр ства на кон-
чы ках паль цаў».
18.45 Га лоў ная ро ля.
19.05 «Са цi. Ня сум ная кла-
сi ка...».
19.45 Дак. фiльм «Спiс Кi-
ся лё ва. Вы ра та ва ныя з пек-
ла».
20.45 «Тым ча сам».
22.35 Маст. фiльм «Ва вi лон 
ХХ».
0.20 Хiб ла Герз ма ва. Ва каль-
ныя мi нi я цю ры «на бiс».
0.40 Дак. фiльм «Два жыц цi. 
На тал ля Ма ка ра ва».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.10 Су стрэ ча ў «Астан кi не» 
з Мi ха i лам За до рна вым. 1992 
год.
7.25 «Муз-Эка-90». Па мя цi 
Джо на Ле на на. 1990 год.
9.00 «Ка зач нае па да рож жа 
мiс тэ ра Бiль бо Бе гiн са, Хо-
бi та праз дзi кi край, чор ны 
лес, за ту ман ныя го ры. Ту ды 
i на зад». Фiльм-спек такль. 
1984 год.
10.10 «Му зы ка ў эфi ры». 
Зор кi анг лiй ска га ро ка. 1994 
год.
11.00 «Су зор'е «Ава цыя» ў 
Ял це». Кан цэрт. 1991 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.05 «Ноч-90». Кан цэрт.
14.10 «У ко ле сяб роў. Вас 
за пра шае Эль дар Ра за наў». 
1986 год.
16.10 «По ле цу даў». 1992 год.
17.00 «Ма ра фон-15 — ма-
лым». 1993 год.
17.30 «Кар на вал». Фiльм-
кан цэрт.
18.00 «Бра ва, кра i на Са ве-
таў!». Дак. фiльм.
18.40 «Рас ка зы пра Кеш ку 
i яго сяб роў». 1-я се рыя. 
Маст. фiльм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Спя ём, сяб ры!». Кан-
цэрт. 1989 год. 1-я част ка.
23.00 «Мiж на род ная па на ра-
ма». 1980 год.

23.55 «Майкл Джэк сан у 
Маск ве». Дак. фiльм.
0.30 «Вы па дак з пал коў нi кам 
Дар вi нам». Тэ ле спек такль. 
1985 год.
1.45 «Доб рай но чы, ма лыя».
4.00 «Кi на па на ра ма». 1991 
год.

10.30, 13.30, 1.50 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
11.30, 16.30 Сну кер. Чэм пi я-
нат Бры та нii. Фi нал.
14.15, 20.45 Лыж ныя гон кi. 
Ку бак све ту.
15.00 Кон ны спорт. Еў ра пей-
скi мас тэрс.
17.30 Фут бол. Чэм пi я нат Еў-
ро пы (U-17). Фi нал.
19.30, 0.45 Фут бол. Еў ра га лы.
20.30, 0.30 Фут бол. Бра зi ле-
ма нiя.
21.30 Скач кi на лы жах. Ку бак 
све ту.
22.45 Вось гэ та дзi ва!!!
23.00 Пра рэ слiнг.
1.45 Спорт i Ко.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па мiж на мi».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 2.20 
Се ры ял «Доў га i шчас лi ва».
6.00, 8.45, 12.40, 13.45, 16.45, 
21.50, 23.50, 3.05 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Га ры i Хен дэр-
са ны».
9.00, 0.10 Фан тас ты ка «Пры-
шэль цы 2: ка лi до ры ча су».
11.15 Ка ме дыя «Тры днi з 
дур нем».
14.10 Пры го ды «Ян кi пры 
два ры ка ра ля Ар ту ра».
17.20 Ба я вiк «Два ну лi».
19.20 Ка ме дыя «Хла печ нiк».
21.00 Се ры ял «Ме сяч ны 
хлоп чык». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы 
2000: кла нi ра ван не».
3.25 Мю зiкл «Двай ныя не пры-
ем нас цi».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.55 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

10.15 «Па нен ка i ку лi нар».
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».
13.10 «Жон ка». Да р'я Дан-
цо ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ала Сi га ла ва.
15.15, 0.15, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.30 Се ры ял «М.У.Р».
21.30, 4.25 Се ры ял «Апош няя 
су стрэ ча».
22.30 Маст. фiльм «Цi хая».
1.00 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».
2.00 «Ча со ва да ступ ны». 
Люд мi ла Мак са ка ва.

5.00, 13.00 Ка ме дыя «СМСу-
аль насць».
7.00 Дра ма «Каст рыч нiц кае 
не ба».
9.00 Дра ма «Брац тва тан-
ца».
11.00 Тры лер «Вог нен ная 
сця на».
14.40 Ка ме дыя «Сла ва».
16.50 Тра гi ка ме дыя «Кiр маш 
га на рыс тас цi».
19.15 Тры лер «Iдэа льны не-
зна ё мец».
21.10 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
23.00 Дра ма «Дрэ ва».
1.00 Дра ма «Скарб».
3.00 Тры лер «Па ляў нi чы на 
за бой цаў».

6.00 Дра ма «Жы вi i па мя-
тай».
8.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
10.00 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
12.00 Дра ма «Хлоп цы».
14.00 Тра гi ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзi».
16.00 Тры лер «Цём ны свет».
18.00 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.»
20.00 Ка ме дыя «Аll Inсlusivе, 
або Усё ўклю ча на».
22.00 Дра ма «Кня зёў на Ме-

ры».
0.00 Ме лад ра ма «Бай кер».
2.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
4.00 Ме лад ра ма «Пра гул-
ка».

5.00, 19.00 Рас сле да ван нi 
авiя ка та строф.
6.00, 16.00 Се сар Мi лан: Ва-
жак зграi.
7.00 Пры ру чыць дра ко на.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
9.00, 14.00 Зла вiць со ма.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Афе рыс ты i ту рыс ты.
12.00 Па знай це свой мозг.
15.00 Гi ганц кая пан да.
17.00, 2.00 Зу сiм сак рэт на.
18.00 Шу каль нi кi скар баў.
20.00, 0.00, 3.00 Су пер збу да-
ван нi Трэ ця га рэй ха.
21.00, 1.00, 4.00 Аме ры кан-
ская ма фiя.
22.00 Тай ны гiс то рыi.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас цi.

7.00, 16.25 Хлоп цы з Юко на.
7.50 Бе ар над Эве рэс там.
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 нi чыя на 
скла ды.
10.30 Скрозь кра то вую на ру.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
12.20, 21.00, 3.05 Вы жыць 
ра зам.
13.15, 5.10 Хут кiя i гуч ныя.
14.10, 6.05 Ма хi на та ры.
15.30 Зброя па-аме ры кан-
ску.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ге нiй рас пра цо вак.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Пра вi лы па за да рож на-
га ру ху.
0.00 Як улад ка ва ны Су свет.
0.55 Tор Gеаr ЗША.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАНЯДЗЕЛАК,  9 СНЕЖНЯ

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

Брэст     106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск      107.1 FM
Грод на   104.2 FM
Ма гі лёў  107.8 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Працягваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

«МІ РА ВЫ» ТАНЦ ПОЛ»
«МІ Ра вы» танц пол» — гэ та 
больш чым прос та тан ца-
валь ны пра ект! Гэ та бу ра 
эмо цый, не пад роб ны драйв 
і са праўд ны ме га ад рыў!

Аў тар і вя ду чая пра ек та DJ 
Ка ця Іў лі е ва ў га дзін ным dance-
мік се кру ціць толь кі леп шыя і ад-
бор ныя хі ты сла ву тых ды джэ яў 
пла не ты. Па-май стэр ску зве дзе-
ныя па між са бой трэ кі з жы вы-
мі і энер ге тыч на за праў ле ны мі 
ка мен та ры я мі вя ду чай за да дуць 
пра віль ны тэмп для ва ша га доб-
ра га ад па чын ку і ўда лых вы хад-
ных.

Кож ную пят ні цу і су бо ту ў 
22.00 да лу чай це ся да ра дыё 
«Мір» і пад рых туй це ся атры маць 
доб рую до зу вы дат на га на строю 
і не паў тор на га ру ху. Жы ві ў рыт-
ме з усім све там на «МІР най» 
хва лі!

Тэ ле ка нал «Бе ла-
русь-1» пры сту піў 
да вы пус ку но ва га 
глян ца ва га ча со пі са 
«XXLwomanTV». Пад 
«вок лад кай» — мо да 
і зда роўе, до гляд ся-
бе і вы ха ван не дзя-
цей, куль тур ныя ме-
ра пры ем ствы і па дзеі 
свец ка га жыц ця — ка-
ра цей, усе тэ мы, якія 
ці ка вяць су час ных 
жан чын і не толь кі іх.

Вя дуць пра гра му спя вач-
ка, са ліст ка прад зю сар ска-
га цэнт ра «Спа маш» Але на 
Лан ская, для якой пра ца 
па той бок эк ра на — гэ та 
но вы во пыт, і доб ра зна ё-
мы гле да чам па пра гра ме 
«Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» Глеб Да вы даў. А 
гас ця мі пер шых вы пус каў тэ ле ча со пі са ста лі 
Аляк сей Хляс тоў і Іна Афа нась е ва.

Да рэ чы, у тэ ле ві зій ных ку лу а рах 
«XXLwomanTV» на зы ва юць ана ла гам пра-
гра мы «Куль тур ныя лю дзі». На га да ем, гэ та 
пра гра ма, якую ства ры ла і вя ла эфект ная 
бру нет ка Алі на Краў цо ва, 5 га доў бы ла га-
лоў ным тэ ле гі дам па куль тур ных па дзе ях Бе-
ла ру сі і на ват атры ма ла пра фе сій ную прэ мію 
«Тэ ле вяр шы ня». Яе спад ка ем ца — «Куль тур-

ныя лю дзі+» з Дзміт ры ем Ках но і спя вач кай 
На тал ляй Лук' ян ца вай — пра тры маў ся ў эфі-
ры ўся го адзін се зон. Якім атры ма ец ца трэ ці 
пе ра ем нік, па ка жа час. Па куль жа вя ду чыя 
но вай пра гра мы пры зна ча юць спат кан не гле-
да чам кож ную ня дзе лю пас ля поўд ня.

Ка лі: 8 снеж ня, 13.15.
Дзе: «Бе ла русь-1».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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XXL — ФАР МАТ 
ДЛЯ ЎСІХ ПА МЕ РАЎ
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На ву коў цы Бе ла ру сі, за кла по ча ныя 
за ха ван нем важ ных для на шай эка-
ло гіі бія то паў — ля соў, ба лот, азёр 
і рэк — са бра лі ба га ты ма тэ ры ял 
для вы дан ня кні гі-да вед ні ка «Рэд-
кія бія то пы Бе ла ру сі». Іх па мкнен ні 
пад тры ма лі Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя Бе ла ру сі, Пра гра ма раз віц ця 
ААН, Гла баль ны эка ла гіч ны фонд, 
Пра ект «Бія раз на стай насць», Ін сты-
тут экс пе ры мен таль най ба та ні кі Ака-
дэ міі На вук Бе ла ру сі. У кні зе прад-
стаў ле ны 43 ка тэ го рыі бе ла рус кіх 
бія то паў, якія ма юць між на род нае і 
на цы я наль нае зна чэн не.

— Вы дан не ста не важ ным ін стру мен там фар мі ра ван ня на цы я наль-
най прак ты кі ахо вы бія то паў, а так са ма вы ка нан ня па тра ба ван няў Берн-
скай кан вен цыі, якую пад пі са ла і Бе ла русь, — гэ тая дум ка пра гу ча ла ў 
час прэ зен та цыі кні гі, якая прай шла ў сце нах На цы я наль на га мас тац ка-
га му зея ў Мін ску. У прэ зен та цыі вы дан ня ўзя лі ўдзел прад стаў нік ААН /
ПРА АН у Бе ла ру сі Са на ка Са ма ра сін ха, на мес нік мі ніст ра пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Ігар Ка ча ноў скі.

Па коль кі сё ле та спаў ня ец ца 45 га доў на дан ня ахоў на га ста ту су ад на-
му з уні каль ных бія то паў Еў ро пы — ба ло ту Ель ня, да прэ зен та цыі кні гі 
бы ло пры мер ка ва на і ад крыц цё фо та вы стаў кі «Ба ло та Ель ня. 9000 га-
доў пры га жос ці». Аў та рам не толь кі пры го жых, але і рэд кіх кад раў з'яў-
ля ец ца фа то граф з па сёл ка Шар каў шчы на Ва ле рый Ка ва лё нак.

На фо та здым ку ўдзель ні кі аў тар ска га ка лек ты ву кні гі-да вед ні ка 
«Рэд кія бія то пы Бе ла ру сі» Аляк сандр Пу га чэў скі, Ігар Ру да коў скі і Мак-
сім Яр мо хін. Экс па зі цыя фо та здым каў з Ель ні Ва ле рыя Ка ва лён ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

УНІ КАЛЬ НАЯ КНІ ГА БІЯ ТО ПАЎУНІ КАЛЬ НАЯ КНІ ГА БІЯ ТО ПАЎ

— Ана толь Ана толь е вiч, на-
коль кi ад каз на бы ло Ма гi лё ву 
ад па вя даць ад на ча со ва ста ту су 
куль тур най ста лi цы Бе ла ру сi i 
кра iн СНД?

— Ма гi лёў — дру гi го рад у Бе-
ла ру сi пас ля Го ме ля, якi атры маў 
та кi вы со кi ста тус. Улiч ва ла ся яго 
гiс то рыя, тра ды цыi, по быт. А кан-
цэр ты i куль тур ныя па дзеi — гэ-
та пры го жы да да так да та го, чым 
ба га ты наш го рад. Зван не «куль-
тур ная ста лi ца» — гэ та неш та на-
кшталт брэн да. Вы ба чы лi, коль кi 
сё ле та бы ло гас цей фес ты ва лю 
«За ла ты шля гер»? Яны еха лi ў 
Ма гi лёў ме на вi та як у куль тур ную 
ста лi цу. Для нас бы ло вель мi га-
на ро ва нес цi та кi вы со кi ста тус. 
Па мят ны знак, якi зра бiў вя до мы 
ма гi лёў скi скульп тар Анд рэй Ва-
раб' ёў, ста не сiм ва лам гэ тай знач-
най па дзеi ў жыц цi Ма гi лё ва.

— Год быў вель мi ба га ты на 
роз ныя куль тур ныя па дзеi. Якую 
пад трым ку ў гэ тым ака за ла Са-
юз ная дзяр жа ва?

— Са юз ная дзяр жа ва, за што 
ёй вя лi кi дзя куй, да па маг ла ў 
шмат лi кiх пра ек тах. Сё ле та мы 
па шы ры лi ме жы мiж на род на га 
пле нэ ру па жы ва пi се «Воб раз Ра-
дзi мы ў вы яў лен чым мас тац тве». 
Упер шы ню ад быў ся аб мен юны мi 
мас та ка мi: спа чат ку да нас пры-
еха лi 15 хлоп чы каў i дзяў чат з Ра-
сii, а по тым на шы дзе цi пра ца ва лi 
ў му зеi-за па вед нi ку iмя Па ле на ва 
ў Туль скай воб лас цi. I гэ та толь кi 
адзiн прык лад. Ра зам з ка ле га мi са 
Сма лен ска мы ад на вi лi сцэ нiч ныя i 
бы та выя кас цю мы. Ця пер мы адзi-
ныя ў рэс пуб лi цы ма ем кас цю мы 
ўсiх рэ гi ё наў воб лас цi i Ма гi лё ва. 
У iх ар на мен тах за шыф ра ва ная 
най каш тоў ней шая iн фар ма цыя, 
па якой на шы прод кi вы зна ча лi, 
ад куль пры ехаў ча ла век.

— Чу ла, што ме на вi та ста тус 
куль тур най ста лi цы пад штурх-
нуў да iдэi ства рэн ня пры аб лас-
ным мас тац кiм му зеi iмя Паў ла 
Мас ле нi ка ва май стэр нi для мо-
ла дзi.

— Так. I як свед чаць вы нi кi ан ке-
та ван ня га ра джан, гэ тая май стэр ня 
вель мi за па тра ба ва на. Твор чая ла-
ба ра то рыя па жы ва пi се за пра цуе 
ўжо са сту дзе ня. Яна раз мес цiц ца 
ў май стэр нi Паў ла Ва сiль е вi ча Мас-
ле нi ка ва, дзе зна хо дзяц ца яго рэ чы, 
у тым лi ку маль берт i фар бы. А га-
лоў нае, тут за ха ва ла ся энер ге ты ка 
вя лi ка га май стра, яго аў ра. Усё гэ та, 
я ўпэў не ны, бу дзе па ды маць твор чы 
дух на шых юных мас та коў. Вя до-
мыя май стры бу дуць да ваць для iх 
май стар-кла сы. Ужо ёсць да моў ле-
насць з на род ным мас та ком Ра сii 
Юры ем Ку га чам, вы ста ва яко га за-
пла на ва на на 14 сту дзе ня. Ста тус 
«куль тур ная ста лi ца» пад штурх нуў 
нас да iдэi ства рыць i iн шыя твор чыя 
ла ба ра то рыi: ха рэо гра фаў i му зыч-
ных дзея чаў.

— Як рэа лi зу-
ец ца пра ект па 
пад трым цы ма ла-
дых та лен таў Ма-
гi лёў шчы ны?

— Вя лi кую па пу-
ляр насць мае рэс-
пуб лi кан скi пра ект 
«Ака дэ мiя та лен-
таў». Па доб ны да 
яго пра цуе ў нас 
пры прад зю сар скiм 
цэнт ры аб лас ной 
фi лар мо нii. Кi раў-
нiк ар кест ра на род-
ных iн стру мен таў Мi ка лай Ал да наў 
вы яз джае ў ра ё ны i ад бi рае та ле на-
вi тых дзя цей. Ка лi яны вы сту па юць 
ра зам з ар кест рам, ад чу ва еш, якi 
гэ та па зi тыў ны рух упе рад.

— Сё ле та ма гi лёў скi тэ атр 
ля лек атры маў Гран-пры мiж на-
род на га фес ты ва лю «М@рт.кан-
такт»…

— Спек такль «Гам лет», якi па-
ста вiў наш тэ атр ля ляк, не толь кi 
ўсхва ля ваў тое мiж на род нае жу-
ры, якое ўру чы ла яму Гран-пры 
тэ ат раль на га фес ты ва лю, але 
ўска лых нуў i да лё кае за меж жа. 
Мы атры ма лi за пра шэн не на ват з 
Вя лi ка бры та нii. Не так даў но тэ атр 
вяр нуў ся з Поль шчы, дзе атры маў 

вы со кую ацэн ку гэ тай па ста ноў кi, 
тру пу за пра ша юць усе воб лас цi 
кра i ны. Ма ла ды га лоў ны рэ жы сёр 
тэ ат ра Iгар Ка за коў вель мi та ле-
на вi ты, у яго шмат цi ка вых iдэй. 
Да рэ чы, гэ ты тэ атр адзi ны ў воб-
лас цi, дзе ёсць па кой для ма лых 
дзя цей, якiя зна хо дзяц ца там, па-
куль iх баць кi гля дзяць па ста ноў-
ку. Яны ста но вяц ца ўдзель нi ка мi 
тэ ат раль най гуль нi, з iмi пра цу юць 
ак цё ры. I бi ле ты ту ды рас куп ля юц-
ца ў ад но iм гнен не.

— А мо ла дзе вы рух «Ле нiн-
ская-online», якi iнi цы юе пра вя-
дзен не ў Ма гi лё ве роз ных цi ка-
вых ме ра пры ем стваў, вы не як 
пад трым лi ва е це?

— Мы сён ня ўзя лi пад сваё кры-
ло ўсе фар маль ныя i не фар маль-

ныя аб' яд нан нi. Быў 
час, ка лi мо ладзь 
за хап ля ла ся брэйк-
да нсам i збi ра ла ся 
на ней кiх вы пад ко-
вых пля цоў ках. Мы 
пра вя лi ад кры ты 
дыя лог з прад стаў-
нi ка мi гэ та га ру ху. 
Ця пер усё ле га лi за-
ва на. Мы га то вы iс цi 
на су страч.

— А што не 
атры ма ла ся зра-
бiць за гэ ты год?

— Не атры ма-
ла ся зра бiць вя лi кую кан цэрт ную 
за лу. З гэ тай пра па но вай да нас 
звяр ну лi ся жы ха ры Ма гi лё ва. Мы 
раз лiч ва лi на фi нан са вую пад трым-
ку, але па куль пы тан не за ста ец ца 
ад кры тым. Тым не менш мяс цо вае 
кi раў нiц тва так са ма за цi каў ле на ў 
гэ тым. Ра зам з тым, нам не ха-
пае вя лi кай сцэ ны i для кан цэр таў 
«За ла то га шля ге ра». Сён ня над 
гэ тай iдэ яй пра цу юць ар хi тэк та ры 
го ра да.

Ма гi лёў цы вель мi ўдзяч ныя за 
тое, што ў го ра дзе з'я вiў ся фi лi ял 
На цы я наль на га ака дэ мiч на га тэ ат-
ра опе ры i ба ле та, што яны ма юць 
маг чы масць да кра нуц ца да вя лi ка-
га мас тац тва. 

— На жаль, Ма гi лёў не мо жа 
па хва лiц ца i тым, што мае шмат 
пом нi каў…

— Мы ўжо не пер шы год пра цу-
ем над тым, каб уве ка ве чыць па-
мяць ге ро яў ма гi лёў скай аба ро ны 
пал коў нi ка Ся мё на Ку це па ва i ге-
не ра ла Мi ха i ла Ра ма на ва, а так са-
ма пiсь мен нi ка Кан стан цi на Сi ма-
на ва. Ства рэн не ме ма ры яль на га 
ан самб ля на Буй нiц кiм по ле бы ло 
за пла на ва на яшчэ ў 2009 го дзе. 
Iдэя на ле жыць ве тэ ра нам Ма гi лё-
ва, якiя па жа да лi, каб подз вiг ге ро-
яў 172-ой страл ко вай ды вi зii, якая 
ў 1941 го дзе пер шая пры ня ла ўдар 
ня мец кiх тан каў на ся бе, быў уша-
на ва ны. Гэ ты пра ект ацэнь ваў ся 
ў 2 мiль яр ды руб лёў. Ажыц ця вiць 
за ду ма нае пла на ва ла ся за кошт 
срод каў Са юз най дзяр жа вы. Iдэю 
на ват пад тры маў кi раў нiк фрак цыi 
Дзяр жаў най Ду мы Фе дэ раль на га 
схо ду Ра сii Ге надзь Зю га наў, аб 
чым аб вяс цiў Па ста ян ны ка мi тэт 
Са юз най дзяр жа вы. Ма гi лёў скiя 
ве тэ ра ны атры ма лi аб на дзей лi вае 
пiсь мо, дзе рас тлу мач ваў ся па ра-
дак ар га нi за цыi фi нан са ван ня. Але 
праз не каль кi га доў у фi нан са ван нi 
гэ та га пом нi ка ад мо вi лi. Гэ тае пы-
тан не па ды ма ла ся не ад ной чы, але 
па куль што за ста ло ся ня вы ра ша-
ным. Усё ўпi ра ец ца ў гро шы. Ка лi 
б не гэ та, то мы з за да валь нен-
нем уве ка ве чы лi б не толь кi ге ро яў 
вай ны, але i iн шых на шых дзея чаў. 
На прык лад, та го ж Дэ мба вец ка га. 
Гэ ты гу бер на тар шмат што зра-
бiў для на шай воб лас цi. Але сён ня 
пом нiк каш туе вя лi кiх гро шай. Ка лi 
гра мад ства пры ме ўдзел у збо ры 
срод каў, то гэ тую за да чу бу дзе 
ляг чэй вы ка наць.

— У воб лас цi даў но пра во-
дзiц ца да во лi рэд кi фес ты валь 
па ке ра мi цы «Арт-Жы жаль». На 
яго пры яз джа юць удзель нi кi на-
ват з да лё ка га за меж жа. Га вор-
ка аб ства рэн нi му зея ке ра мi кi ў 
Баб руй ску вя дзец ца ўжо не пер-
шы год. Але ён да сён няш ня га 
дня так i не быў ство ра ны.

— Сам ка лiсь цi ста яў ка ля вы-
то каў ад крыц ця на зва на га фес ты-
ва лю, та му для мя не гэ та спра ва 
прын цы пу. Ка лек цыя ра бот «Арт-
Жы жа ля» вель мi ба га тая. Сён ня 
нi вод ная кра i на ў све це не мо жа 
гэ тым па хва лiц ца. Са мае га лоў нае 
да сяг нен не фес ты ва лю ў тым, што 
ён ад на вiў за бы тыя тра ды цыi на-
шых прод каў i пе рад ае iх ма ла до му 
па ка лен ню. Сён ня вя дуц ца пе ра мо-
вы з мэ рам Баб руй ска аб тым, каб 
пад му зей быў ад да дзе ны адзiн з 
бас ты ё наў Баб руй скай крэ пас цi. У 
на ступ ным го дзе пач нец ца рас пра-
цоў ка да ку мен та цыi для ад крыц ця 
гэ та га му зея. Гэ тае пы тан не аба-
вяз ко ва бу дзе вы ра шац ца. Мы па-
вiн ны за ха ваць каш тоў ную спад чы-
ну для на шчад каў.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

КУЛЬ ТУР НАЕ ЖЫЦ ЦЁ
«КУЛЬ ТУР НАЙ СТА ЛI ЦЫ»

Для нас бы ло вель мi 
га на ро ва нес цi 
та кi вы со кi ста тус. 
Па мят ны знак, 
якi зра бiў вя до мы 
ма гi лёў скi скульп тар 
Анд рэй Ва раб' ёў, 
ста не сiм ва лам 
гэ тай знач най па дзеi 
ў жыц цi Ма гi лё ва.

9 снеж ня Ма гi лёў афi цый на пе рад ае зван не 
куль тур най ста лi цы СНД кiр гiз ска му го ра ду 
Ош i ка зах ска му Ал ма ты. А эс та фе ту куль тур най 
ста лi цы Бе ла ру сi пры мае на гэ ты раз 
ста ра даў няе Грод на. З гэ тай на го ды ў Ма гi лё ве 
прой дуць ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы, 
ад кры ец ца вы ста ва-прэ зен та цыя «Ма гi лёў — 
куль тур ныя тра ды цыi: ад мi ну ла га 
да су час на cцi», ад бу дзец ца вя лi кi га ла-кан цэрт. 
У го нар та го, што го рад на пра ця гу го да быў 
цэнт рам куль тур на га жыц ця, на пло шчы ка ля 
гар вы кан ка ма з'я вiц ца ад мыс ло вы па мят ны 
знак. Пра тое, што з за пла на ва на га ўда ло ся 
здзейс нiць, а што за ста ло ся «за кад рам», на ша 
га вор ка з на чаль нi кам га лоў на га ўпраў лен ня 
па iдэа ла гiч най ра бо це, куль ту ры i спра вах 
мо ла дзi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ана то лем СIН КАЎ ЦОМ.


