
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, 
23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо -
на Х.
8.45 Сло ва Міт ра па лі та Фі ла-
рэ та на Пра аб ра жэн не Гас-
под няе.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Жан дар на 
пра гул цы».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Ча го 
хо чуць ха лас ця кі?».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Тэ ле фільм АТН «Ра-
дзі ві лы. Тай ны сям'і. Ін шая 
се рыя».
15.55 Дак. се ры ял «Цу ды 
пры ро ды».
16.30 Усё як трэ ба!
16.55 Ме лад ра ма «Ка хаць 
па-рус ку-3. Гу бер на тар».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Ка ра лі гуль-
ні».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «У кож на га 
свая вай на». 1-я се рыя.
23.25 Дзень спор ту.
23.40 Дра ма «Со ла на сак-
са фо не».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Тан кер 
«Тан га». За ключ ная се рыя.
10.20, 23.55 Дак. се ры ял «Пад 
сон цам».
11.15 Фільм-каз ка «Ста ры 
Ха та быч».
13.00 Се ры ял «Су стрэч ная 
па ла са». 1-я — 4-я се рыі.
16.50, 23.10 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».

19.00 Ба я вік «Апла ча на 
смер цю». Фільм «Сад зям-
ных аса лод».
21.25 КЕ НО.
21.30 Ка ме дыя-фарс «Даўн-
ха ус».

8.00, 12.00, 16.00, 23.20 «Мой 
го рад». Пет ры каў.
8.15, 15.55, 20.25 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.20 «Ка ра ні».
8.45 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Да ні ла Міц ке віч, які ства рыў і 
за ха ваў му зей свай го баць кі 
— Яку ба Ко ла са.
9.20 «Но вы кас міч ны ад лік». 
Дак. фільм.
9.45 «Рос чырк ча су».
10.00, 17.30 Дзі ця чы фільм . 
«Лет нія ўра жан ні аб пла не-
це Z». 1-я се рыя.
11.05 «За па вед най сцеж кай». 
За каз нік «Ле бя дзі ны Мох-Па-
то кі».
11.35 «Ла бі рын ты».
12.15, 20.55 «Кру шэн не ім-
пе рыі». Маст. фільм.
13.50 «Ма ем рэ чы». Ма ля ва-
ныя ды ва ны.
14.05 «Рас це дуб...». Дак. 
фільм.
14.25 «Ха ла ды ў па чат ку 
вяс ны». Маст. фільм.
14.55 «Ста ра жыт нае сло ва. 
Лёс Мі ха і ла Баб роў ска га». 
Дак. фільм.
15.25 «На сталь жы». За слу-
жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
Тац ця на Мар хель.
16.15, 22.30 «Рых тэр — ча-
ла век-за гад ка». Дак. фільм. 
Фільм пер шы.
17.10 «Па лес кі па час ту нак». 
Суп з буль бы.
18.35 «Та ям ні ца ду шы».
19.05 «Тэ атр. Вы бра нае». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Анд рэй Ду шач кін.
19.30 «Хармс. Ін шая лі нія». 
Дак. фільм.
20.00 «Пётр Ко нюх». Дак. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Гру па 
«Zeta».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Хру шчоў ская ад лi га. Вы пра-
ба ван не фес ты ва лем».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад на лю-
бы».
22.10 Се ры ял «Цю до ры».
0.10 Ка ме дыя «Мiс Март».
1.50 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 «Жыць бу дзе це».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мі ў ся бе до-
ма-2».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.

15.30 «Ежа ба гоў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фільм «Суд ны 
дзень».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.30 Се ры ял «Фір мен ная 
гіс то рыя».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 М/с «Ара бе ла вяр та ец-
ца».
7.05 «Цік-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10 Маст. фільм «Год ця-
ля ці».
10.40 «Да вед нік».
11.10 Дак. фільм «Бы лыя па-
ры».
12.25 Се ры ял «Бліз ня ты».
14.30 «Агуль ны ін та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30 «Ак цэн ты».
18.45 Се ры ял «За кон і па ра-
дак. Зла чын ны на мер».
21.25 Дак. фільм «Апош ні 
жні вень Са ю за».
23.05 Маст. фільм «10 кро-
каў або менш».

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, 23.30 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, 22.30 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
17.10 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.00 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
20.40 Се ры ял «У зо не ры-
зы кі».
23.40 «Пры ста нак Свя то га 
Іо сі фа».

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, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
12.00, 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».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Рас пла та».
23.30 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.05, 18.35, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30 Се ры ял «Ка ра ле ва-ня-
він ні ца».
9.05, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
9.50 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Рэ бе ка».
12.10 Дра ма «К-19».
14.20 Се ры ял «Цу доў нае 
ста год дзе».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
18.40 Се ры ял «Пес ня лё ду 
і по лы мя».

20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Фар саж».
23.30 «Кі на блак нот».

6.00—8.00 Пра фі лак ты ка.
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, 19.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі. Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».
1.00 «PLAY».

7.00—14.00 Пра фі лак ты ка
14.00, 18.20, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
14.45, 6.45 Кра і на смя ец ца.
15.00, 0.40 Су до выя спра вы.
15.40, 21.15, 5.50 Се ры ял 
«Ці шы ня».
16.45, 1.20 Ся мей ны суд.
17.30, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.05, 2.05 Дак. фільм «Вя лі-
кія ўкра ін цы».
19.35, 2.35 Код до сту пу.
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 3.30 Се ры ял «За па ро-
гі». 1-я се рыя.
22.20 Бра ма ча су.
22.50 Ле ген ды бан дыц кай 
Адэ сы.
23.20 Дак. фільм «Led 
Zeppelіn. Рок ад А да Я».
0.20 Фе е рыя па да рож жаў.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.10 «Як гэ та ра бі ла ся ў Адэ-
се?!». 1988 год.
8.00 «Бра ва». Кан цэрт.
9.00 «Гер ца гі ня Ге раль штэй-
нская». Спек такль. 1986 
год.
10.15 «Ула дзі мір Этуш». Юбі-
лей ны кан цэрт у тэ ат ры Вах-
тан га ва. 1993 год.
11.00 «По ле цу даў». 1993 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Хіт-па рад «Астан кі на». 
1992 год.
14.00 «Му зы ка і мы». 1987 
год.
15.20 «Не маг чы мы Бес каў». 
Дак. фільм.
16.25 «Па куль усе до ма». 
1994 год.
17.00 «Кліч джунг ляў». 1993 
год.
17.30 «АБ ВГДэй ка». 1984 
год.
18.10 «Ся дзі і гля дзі». 1994 
год.
18.30 «Гос ця з бу ду чы ні», 
1-я се рыя. Маст. фільм.
19.35 «Спя вае Ка ла Бель ды». 
Фільм-кан цэрт.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Му зыч ны рынг». 1989 
год.
23.00 «Ка му нал ка». Дак. 
фільм.
0.00 «Ра ніш няя пош та». 1985 
год.
0.35 «З ро ба та мі не жар ту-
юць». Фільм-спек такль.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1970 і 
1984 гг.

9.30 Біз нес-клас.
9.35, 12.45, 19.50 Лёг кая ат-
ле ты ка. Чэм пі я нат све ту.
11.00, 14.00, 22.35, 1.00 Ве ла-
спорт. Эне ка тур.
12.00, 18.30 Скач кі на лы жах. 
Лет ні Гран-пры.
15.00, 16.30, 17.00 Ха кей на 
тра ве. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
19.45 Sports Excellence.

21.45 Вось гэ та дзі ва!!!
22.00 Пра рэ стлінг.
23.00 Ве ла спорт. USA Pro 
Cyclіng Challenge.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 20.05 
«Па між на мі».
5.15, 5.35, 8.00, 8.25, 12.55, 
2.20, 2.45 Се ры ял «Бэт!».
6.00, 8.40, 10.40, 13.50, 23.50, 
1.45, 3.10, 4.40 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «101 дал ма ці-
нец».
9.00 Ка ме дыя «Са лод кі як 
мёд».
11.15 Ка ме дыя «Бас кет боль-
ная лі ха ман ка».
13.15, 16.00, 16.30, 21.00, 
21.35 Се ры ял «Двац цаць 
Два нац цаць».
14.05 Ка ме дыя «Свет лыя Ка-
ля ды».
17.20 Ка ме дыя «Утай ма ван-
не сва воль на га».
19.20 Ка ме дыя «Хто та кі га ры 
Крамб?».
22.10 Ка ме дыя «Туз».
0.10 Ка ме дыя «Люб лю ця бе 
на ўсіх мо вах све ту».
3.25 Ка ме дыя «Па ра ход ны 
Біл-ма лод шы».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Но вы Гу лi вер».
3.05, 9.05, 15.05 М/с «Ну, па-
ча кай!». Збор нiк м/ф. «Мый-
да дзiр». «Та ню ша, Цяў ка, Топ 
i Ню ша».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Чор ны 
пi рат». Ле ген ды i мi фы ста ра-
жыт най Грэ цыi. «Ге ракл у Ад-
ме та». Каз кi рус кiх пiсь мен нi-
каў. «Му ха-ца ка ту ха».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фiльм 
«Ма ма, я жы вы». Збор нiк 
м/ф. «Сi няя ша пач ка». «Веч-
ныя льды». «Каз ка пра дур ня 
Ва ло дзю».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф. 
«Пе ра мен ка № 3». «Бя жы, 
ру ча ёк». «Вы па дак на ба ло-
це».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 1.55 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.30 М/ф «Лед ні ко вы пе ры яд 
4: Кан ты нен таль ны дрэйф».
15.00, 23.15, 3.30 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.15 Се ры ял «Мах ля ры».
21.20, 4.20 Маст. фільм «Мы 
тут больш не жы вём».
0.10 Се ры ял «Звыш на ту раль-
нае».
1.00 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 Ка ме дыя «Пры ез джыя».
6.40 Тры лер «Гуль ні па тры-
ё таў».
9.00 Дра ма «Каст рыч ніц кае 
не ба».
10.55 Дра ма «Аван сцэ на».
13.00 Ка ме дыя «Мек сі ка-
нец».
15.10 Дэ тэк тыў «Пе ра клад-
чы ца».
17.25 Ме лад ра ма «Змяр кан-
не. Са га. За цьмен не».
19.50 Тра гі ка ме дыя «Ге ні яль-
ны та та».
22.10 Дра ма «Зла ві мя не, ка-
лі змо жаш».
0.45 Ка ме дыя «Шоу Тру ма-
на».
2.40 Тра гі ка ме дыя «Моц ная 
жан чы на».

6.00 Дэ тэк тыў «Сі няя ба ра-
да».
8.00 Дра ма «Ня бес ны суд».
10.00 Ка ме дыя «Ал хі мі кі».
12.00 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
14.00 Ка ме дыя «Гуль ня».
16.00 Ме лад ра ма «Ро зыг-
рыш».
18.00 Дра ма «Мі не со та».
20.00 Дра ма «Каў каз ская ру-
лет ка».

21.40 Дра ма «Бу бен, ба ра-
бан».
23.40 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
2.00 Ба я вік «Пу ця вы аб ход-
чык».
4.00 Дра ма «Бе ду ін».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 10.00 Звя ры-ты та ны.
7.00 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Шу-
каль ні кі скар баў.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SОS.
11.00, 19.00 Афе рыс ты і ту-
рыс ты.
13.00, 18.00, 23.00 Вер та лёт-
ныя ба та ліі.
14.00 У по шу ках гі ганц ка га 
вась мі но га.
15.00 Мядз ве джы ка чэў нік.
20.00, 0.00, 3.00 80-я: Най вя-
лік шыя тра ге дыі.
22.00, 2.00 НЛА над Еў ро-
пай.

7.00, 16.25 Хлоп цы з Юка на.
7.50, 8.15 За вод скія буд ні.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30 Як улад ка ва ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
ген даў.
12.20, 12.45, 3.05, 3.30 Вя ліз-
ныя ма шы ны.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Аў та май стэр ні.
15.05 Ма хі на та ры.
15.30, 5.10 80 спо са баў аба-
гнуць зям ны шар.
18.15 Паў ноч ная Аме ры ка.
19.10 Леп шы ры ба лоў
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
23.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
0.00 Вай на ад пер шай асо бы.
1.50 Вы кра дан не і ра та ван не.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы. 
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ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

ЛЮСТЭРКА

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

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

2013-ы — асаб лі вы год для 
нас. Бе ла русь старшынcтвуе ў 
СНД. Са вет па ста ян ных прад-
стаў ні коў пры ста тут ных і ін шых 
ор га нах Са друж нас ці ўзна ча ліў 
бе ла рус Ва сіль Пу га чоў. Най буй-
ней шыя па ся джэн ні на ўзроў ні 
кі раў ні коў ура даў і прэ зі дэн таў 
прой дуць у на шай кра і не. Мож-
на ска заць, што Мінск сё ле та 
— двой чы ста лі ца СНД.

Што ты дзень у мін скай 
штаб-ква тэ ры збі ра юц ца экс-
пер ты і раз гля да юць на пле-
нар ных па ся джэн нях да га во ры 
і па гад нен ні, якія за кра на юць 
усе воб лас ці між дзяр жаў ных 
ад но сін. Ад на з за дач — уні-
фі ка ваць за ка на даў ства кра ін, 
ства рыць для гра ма дзян адзі-

нац ца ці дзяр жаў роў ныя ўмо-
вы для кам форт на га жыц ця і 
пра цы ў Са друж нас ці. Экс пер-
ты аб мяр коў ва юць і пры знан не 
дып ло маў, і на лі чэн не пен сій, і 
ака зан не ме ды цын скай да па-
мо гі, і пра вя дзен не су мес ных 
на ву ко вых рас пра цо вак, і ар-
га ні за цыю куль тур ных фо ру-
маў, і здым кі філь маў.

Быць у кур се гэ тых па дзей, 
ве даць но выя пад ра бяз нас ці 
жыц ця ў Са друж нас ці да па-
мо жа пра гра ма «Кі ра ва, 17». 
Слу хай це кож ны па ня дзе лак у 
14.45 на «мір най» хва лі!

— Сё ле та вы атры ма лі «Тэ-
ле вяр шы ню» як леп шая вя ду-
чая ін фар ма цый най пра гра мы. 
Ха це ла ся б да ве дац ца, якая 
«ца на» гэ тай уз на га ро ды?

— Атры маць яе пас ля пя ці га-
доў пра цы ў эфі ры вель мі пры-
ем на і па чэс на. Ка лі раз гля даць 
сі ту а цыю з па зі цыі га доў, пра ве-
дзе ных на тэ ле ба чан ні, то ма гу 
ска заць, што гэ ты пос пех — вы-
нік кар пат лі вай пра цы над са бой. 
Да вя ло ся шмат па пра ца ваць 
над го ла сам, імі джам, над тым, 
каб «сес ці ў кадр». Не заў сё ды 
ёсць га ран тыя, што на ма ган ні, 
якія пры кла да еш, каб да сяг нуць 
сва ёй мэ ты, апраў да юць ся бе. Я 
ра да, што мая пра ца над са бой 
да ла та кі вы нік.

— Вя ду чы — ча ла век з які мі 
якас ця мі?

— Перш за ўсё, вя ду чы па ві-
нен быць роз на ба ко ва раз ві тай 
асо бай. Сваю ро лю ады гры вае 
і яго ста ласць. Я за раз ка жу не 
пра фі зі я ла гіч ны ўзрост, бо, як 
вя до ма, у нас пра цуе шмат ма-
ла дых лю дзей. Але яны ма юць 
ба га ты ўнут ра ны свет, та му што 
і ў шко ле, і ў ін сты ту це доб ра над 
са бой пра ца ва лі. Шмат чы та лі і 
мо гуць ха рак та ры за вац ца та кім 
сло ва злу чэн нем, як «да пыт лі вы 
ро зум». Ці ка вяц ца ўсім, і дзя ку-
ю чы ба га та му ба га жу прак тыч-
на га во пы ту ма юць свой пункт 
гле джан ня па мно гіх пы тан нях. 
Ка лі ка заць пра ха рак тар, то я, 
на прык лад, эк стра верт, унут ры 
ся бе ні чо га не тры маю. Ёсць эмо-
цыі — трэ ба іх вы плес нуць. Мая 
пра ца дае для гэ та га ўні каль ную 
маг чы масць. Не абы сці ся і без 
стрэ саў стой лі вас ці, бо ў эфі ры 
зда ра юц ца роз ныя сі ту а цыі: суф-
лёр мо жа згас нуць аль бо ма тэ-
ры ял не бу дзе пад рых та ва ны 
свое ча со ва. Але вя ду чы, што б 
ні зда ры ла ся, па ві нен не раз гу-
біц ца і да вес ці спра ву да кан ца. У 
эфі ры ўсё трэ ба зра біць як след, 
та му што за та бой ста іць вя лі кая 
коль касць лю дзей, якія рых ту юць 

вы пуск. Вя ду чы — апош няе звя-
но, і яго га лоў ная за да ча — ці ка-
ва прад ста віць гле да чу кар ці ну 
дня і зра біць гэ та так, каб ён вы-
браў наш ка нал.

— Што ро бі це, каб за ста вац-
ца «ў то ну се»?

— У пер шую чар гу (ду маю, вы 
са мной па га дзі це ся) трэ ба ўвесь 
час пі саць, чы таць, і не толь кі 
ін фар ма цый ныя сай ты. Па ста-
ян нае ўнут ра нае ўзба га чэн не 
вель мі важ нае для ча ла ве ка, які 
пра цуе ў кад ры. Ка ме ра «чы тае» 
ўсё, і пе рад ёй не схлу сіш. Мож-
на па-ак цёр ску па да ваць ін фар-
ма цыю, але мне блі жэй па зі цыя 
«быць са мім са бой».

Акра мя та го, па ста ян на пра-
цую над го ла сам. У ідэа ле трэ-

ба зай мац ца кож ны дзень. Але 
пра фе сі я нал здоль ны ін ту і тыў на 
ад соч ваць па трэ бу ў за ня тках та-
ко га кштал ту. Ка лі ты вы хо дзіш 
з пра цы, то аку на еш ся ў ін шыя 
жыц цё выя кло па ты. Ад нак не 
вар та за бы ваць пра тое, чым ты 
за раб ля еш на хлеб. На прык лад, 
ка лі ўве ча ры ў мя не эфір, а ра ні-
цай гу ляю з дач кой, то рас каз ваю 
ёй ско ра га вор кі. Яна смя ец ца і з 
ці ка вас цю за мной на зі рае, а я 
тым ча сам су мя шчаю пры ем нае 
з ка рыс ным.

— У кож на га тэ ле ка на ла 
свая аў ды то рыя. Якім вы ўяў-
ля е це свай го гле да ча?

— У эфі ры я не ду маю пра 
коль касць сва ёй аў ды то рыі. Бо 
гэ та ад цяг вае ўва гу. Прос та ве-
даю: ёсць лю дзі, якія гля дзяць 
мя не за раз, і ім не ўсё роў на, 
што ад бы ва ец ца ў на шай кра і не 
і ў све це. Тэ ле ба чан не сён ня на-
огул пе ра жы вае ці ка вы час, бо 
ўсё вель мі хут ка змя ня ец ца і ру-
ха ец ца на пе рад. Ёсць пэў нае ад-
чу ван не, што га зе ты, ча со пі сы і 
на ват тэ ле ба чан не мо жа «сыс ці» 
ў ін тэр нэт. Кам п'ю тар і ін тэр нэт 
сён ня ёсць прак тыч на ў кож на га, 
та му ня ма па трэ бы ча каць вя-
чэр ніх на він, каб да ве дац ца пра 
тое, што зда ры ла ся. Ак ту аль ная 

ін фар ма цыя за раз да ступ на ўсім 
ах вот ным у лю бую хві лі ну.

— Та кім чы нам, пы тан не 
хут ка сці пе ра да чы ін фар ма цыі 
сён ня ўжо не ак ту аль нае?

— За раз на пер шы план вы хо-
дзяць дэ та лі. Ін фар ма цыя мо жа 
быць ад ноль ка вая, і, зра зу ме ла, 
нех та пер шым яе па ве да міць. 
Але по тым пе ра ва га бу дзе ў та го, 
хто здо лее больш да ве дац ца пра 
сі ту а цыю. І тут не ўсе мо гуць «ка-
паць» ад ноль ка ва глы бо ка. Хут-
касць ады хо дзіць на дру гі план. 
Ас но ва ця пер — змест, глы бі ня 
і здоль насць яе ад шу каць. Ка лі 
ка заць пра «На шы на ві ны», то 
мне вель мі па да ба ец ца тое, што 
мы па каз ва ем па дзеі ў ды на мі цы 
на пра ця гу дня. За раз ні ко га не 
за ці ка віш кан ста та цы яй фак таў, 
лю дзям па трэб ны пад ра бяз нас ці. 
На ві ны па він ны быць та кі мі ж ды-
на міч ны мі, як і на ша жыц цё.

— Якія тэ мы на він ных вы-
пус каў ці ка вяць вас аса біс та?

— Заў сё ды імк ну ся глы бей 
да сле да ваць пы тан ні, якія ма юць 
прак тыч ны бок і не па срэд на да-
ты чац ца мя не. На прык лад, за раз 
ці каў лю ся ра бо тай спе цы яль най 
ка мі сіі пры Прэ зі дэн це па лік ві да-
цыі даў га бу даў. Тэ ма бу даў ніц тва 
мне бліз кая, бо я аса біс та зай-
ма ю ся вы ра шэн нем жыл лё ва га 
пы тан ня. Піль на на зі раю за па-

дзея мі ў куль тур ным жыц ці кра-
і ны. Шмат ці ка ва га ад бы ва ец ца 
ў Мін ску, а «На шы на ві ны» да-
юць шы коў ную маг чы масць да-
ве дац ца, якое ме ра пры ем ства і 
дзе лепш на ве даць.

— Сён ня вель мі вя лі кі пра-
цэнт скла да юць на ві ны са зна-
кам «мі нус». У чым, на ваш по-
гляд, пры чы на?

— Гэ та тэн дэн цыя ча су. Мо-
ду на не га тыў за вя лі ў свой час 
ра сій скія ка на лы. Там ста ноў чай 
ін фар ма цыі бы ло ма ла, і ў па раў-
на нні з імі на шы вы пус кі на він 
зда ва лі ся па зі тыў ны мі. Зра зу-
ме ла, што мы жы вём у роз ных 
кра і нах, але пры чы на ў лю дзях. 
Аў ды то рыю хут чэй за ці ка віш 
ней кім зда рэн нем, чым доб рай 
на ві ной. Нель га аб агуль няць 
і ад каз ваць за ўсіх, ад нак тэн-
дэн цыя прэ ва лі ра ван ня ад моў-
най ін фар ма цыі іс нуе. Па да юць 

са ма лё ты, дзе ці гі нуць на да ро-
гах... Ста ноў чы бок ад па да чы 
та кой ін фар ма цыі так са ма ёсць. 
І спра ва не толь кі ў спа чу ван ні. 
Маг чы ма, для не ка га та кія на ві-
ны ста нуць на па мі нам, што вар та 
быць больш абач лі вы мі.

— Ча го ў наш час не ха пае 
гле да чам на тэ ле ба чан ні?

— Перш за ўсё, на мой по-
гляд, ёсць вя лі кая па трэ ба ў 
пра гра мах для дзя цей. Мне 

вель мі па да баў ся пра ект «Дзе ці 
но ва га па ка лен ня», які не каль-
кі га доў та му вы хо дзіў на «Бе-
ла русь-2». Ён за кра наў сфе ру 
аду ка цыі. Каб ада браць удзель-
ні каў для яго, у шко лах пра во-
дзі лі кас тын гі. І гэ та быў сты мул 
для юна га па ка лен ня за явіць 
пра ся бе. Дру гі прык лад — «Я 
спя ваю» на тэ ка на ле АНТ — 
дае шанц дзе цям па ка заць свае 
та лен ты. Ча му не пра ца ваць у 
гэ тым кі рун ку больш ак тыў на? 
У нас жа ёсць роз ныя ток-шоу, 
па лі тыч ныя і эка на міч ныя пра-
гра мы, а дзі ця чая аў ды то рыя 
за ста ец ца ўба ку. Школь нік не 
бу дзе гля дзець та кія пра гра мы, 
бо ў яго ёсць ін тэр нэт, дзе яму 
больш ці ка ва. Але, ка лі вы пра-
па ну е це яму маг чы масць з'я віц-
ца ў кад ры, па ка заць, на што ён 
здоль ны, я ўпэў не на, ні хто не 
ад мо віц ца.

— Тэ ле ба чан не здоль нае 
вы хоў ваць?

— Я згод ная з тым, што на-
шы дзе ці раз бэ шча ны сва бод-
ным до сту пам да ін фар ма цыі. 
Ча сам ім на ват скла да на па тлу-
ма чыць, што тэ ле ві зар і ін тэр-
нэт — роз ныя рэ чы. І атры маць 
до ступ да тых жа мульт філь маў 
у тэ ле ві за ры «тут і за раз» не-
маг чы ма па прын цы пе. У гэ тым 
пла не дзя ку ю чы ТБ у пэў най 
ме ры пры туп ля ец ца па чуц цё 
эга із му. Тэ ле ба чан не ву чыць не 
па тра ба ваць неш та, а атрым-
лі ваць за да валь нен не ад та го, 
што ёсць га лоў нае для баць-
коў — па мя таць, што з сы нам 
ці з дач кой трэ ба больш раз-
маў ляць, бо, у пер шую чар гу, 
ме на ві та лю боў і ка му ні ка цыя 
фар мі ру юць асо бу.

Але на ДРАП КО
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Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��

«ВЯ ДУ ЧЫ НА ТЭ ЛЕ БА ЧАН НІ 
ПА ВІ НЕН МЕЦЬ ДА ПЫТ ЛІ ВЫ РО ЗУМ»

Ка ця ры на ЦІШ КЕ ВІЧ:

Вя ду чы на тэ ле ба чан ні па ві нен быць асо бай, сцвяр джае Ка ця-
ры на Ціш ке віч, якая пра цуе ў «На шых на ві нах» на ка на ле АНТ. 
Яе ўнут ра нае ўспры ман не рэ ча іс нас ці ад па вя дае ды на міч на-
му ру ху су час на га жыц ця. Маг чы ма, та му ўсё склад ва ец ца так, 
як трэ ба: пад рас тае дач ка — ма ме на ра дасць, ёсць пра ца, 
якая пры но сіць за да валь нен не. Да біў шы ся та го, аб чым на ват 
не ма ры ла, Ка ця пос пех спіс вае на лёс і лі чыць: што ні зда-
ра ец ца — усё да леп ша га. Сва і мі мер ка ван ня мі пра га лоў ныя 
сак рэ ты пра фе сі я на лаў, умен не быць кан ку рэн та здоль ны мі і 
«пра бе лы» ў пра гра ме пе ра дач яна дзе ліц ца з на мі.

За раз на пер шы план вы хо дзяць дэ та лі. 
Ін фар ма цыя мо жа быць ад ноль ка вая, 
і, зра зу ме ла, нех та пер шым яе па ве да міць. 
Але по тым пе ра ва га бу дзе ў та го, 
хто здо лее больш да ве дац ца пра сі ту а цыю.

На шы дзе ці раз бэ шча ны сва бод ным до сту пам 
да ін фар ма цыі. Ча сам ім на ват скла да на 
па тлу ма чыць, што тэ ле ві зар і ін тэр нэт — 
роз ныя рэ чы. І атры маць до ступ да тых жа 
мульт філь маў у тэ ле ві за ры «тут і за раз» 
не маг чы ма па прын цы пе.

Ан та ло гія 
бе ла рус кага вер ша 

пра ка хан не

Вядучы Алесь Кас ко

Да ну та БI ЧЭЛЬ

Ча род ка
Злу чы ла нас вяс на 

лу кой ад ною.
Ча род ка пта хаў
мiж та бой i мною.

Пра гнаць бы не слух мя ную 
ча род ку

за бор ус хва ля ва ны, 
за па вод ку!

Ку па юц ца вы со ка мiж бла кi ту.
А ты iдзеш да со ней ка...
Якi ты
пра свет ле ны бяз воб лач ны мi 

дня мi!

Але ча род ка пта хаў
па мiж на мi.

Ад ра зу не шчас лi вы i шчас лi вы.
Ад ра зу i рас пус ны i цнат лi вы,
так ры зы коў на — 

сме лы i ня сме лы —
мне па сы ла еш 

ма ла дыя стрэ лы.
Уз бун та ваў ду шу,
нi бы цу на мi.

Але ча род ка пта хаў
па мiж на мi.

Пры кi нуў ся вя сё лым па ня мон цам,
ма iм не вы пад ко вым аба рон цам.
Упар та на ра вiс тая ад ва га
у клет ку рук зла вi ла 

сэр ца-пта ха...
I за маў ля еш вус на мi дры гот ка...
Але ча род ка...

НЕ АДОЛЬ НАЕ

У мi фа ло гii i фальк ло ры бе-
ла ру саў воб ра зы пту шак-
пта хаў ма юць са мыя роз-
ныя зна чэн нi. Яны — сiм ва-
лы ду шы, ду ху жыц ця, уз-
нёс лас цi, во лi, цык лаў дня, 
го да, пе ры я даў ча ла ве ча га 
ве ку i г.д. Па шы ра на ў на-
род ных пес нях ува саб лен-
не ў птуш ках дзяў чы ны i 
хлоп ца, пры чым спат кан не 
якiх не заў сё ды абя цае ра-
дасць: «Шэ рая зя зюль ка, 
не ля цi ра на ў по ле, бо там 
зло ве са ко ле...» У вер шы 
Д. Бi чэль «Ча род ка» яшчэ 
больш су пя рэч лi вас цi i на-
пру жан ня: вес на выя пта хi, 
што «ку па юц ца вы со ка мiж 
бла кi ту», сiм ва лi зу юць ма-
раль ную пе ра шко ду ў ад-
но сi нах па мiж за ка ха ны мi. 
Гэ та ад чу ван не роз нi цы ў 
га дах, не жа дан не ах вя ра-
ваць во ляю?.. Га ма па та ем-
ных пе ра жы ван няў, су мят-
лi васць ду шы лi рыч най ге-
ра i нi па эт ка пе рад ае тон ка 
i да лi кат на, у пры ват нас цi 
— праз рэ фрэн, што аб-
ры ва ец ца ў кан цы вер ша: 
сi ла ка хан ня, му сiць жа, не-
адоль ная!

«Мі сіс Су свет» Свят ла на КУЗ НЯ ЦО ВА: 
«МЫ ПА ВІН НЫ ВЫ ХОЎ ВАЦЬ 
ХЛОП ЧЫ КАЎ ТАК, 
КАБ ЯНЫ ПА ВА ЖА ЛІ ЖАН ЧЫН»

Бе ла рус ка Свят ла на Куз ня цо ва 
пе ра маг ла на кон кур се «Мі сіс 
Су свет-2013», які за вяр шыў ся 
ў Ару бе. Ад ным з эта паў спа-
бор ніц тва бы ло вы ступ лен не аб 
тым, як кра і на ўдзель ні цы зма-
га ец ца з хат нім гвал там. Свят ла-
на ў су пра цоў ніц тве з ЮНФ ПА ў 
Бе ла ру сі пад рых та ва ла дак лад 
аб да сяг нен нях сва ёй кра і ны:

— У нас усё бы ло цу доў на. На дак-
лад ад во дзі ла ся тры хві лі ны... Я адзі-
ная, хто рас ка заў, што ў на шай кра і не 
рэ аль на неш та ро біц ца, пра цуе «га-
ра чая лі нія» 8 801 100 8 801, ад кры ты 
кры зіс ныя цэнт ры, вы пус ка юц ца да-
па мож ні кі, тэ ма асвят ля ец ца ў прэ се 
і на тэ ле ба чан ні. Я рых та ва ла ся грун-
тоў на. Дзя ку ю чы ЮНФ ПА вы сту пі ла 
на «вы дат на». Па ра лель на з вы ступ лен нем па ка за ла ві дэа ро лік, 
у якім за клі каю жан чын не ба яц ца ска заць «не» гвал ту...

Я сва ім пры кла дам вель мі жа даю па ка заць усім жан чы нам 
све ту, што жыц цё з на ра джэн нем дзя цей не за кан чва ец ца, што 
мож на су мя шчаць пра цу і сям'ю і за ста вац ца пры гэ тым пры го жай, 
лю бі май і жа да най. Але са мае важ нае, мы па він ны вы хоў ваць сва іх 
дзя цей, асаб лі ва хлоп чы каў (а ў мя не два сы ны) так, каб яны па-
ва жа лі жан чын. Дзе ці ба чаць ста сун кі баць коў у сям'і і пры ма юць 
та кую ма дэль па во дзін, якую дуб лі ру юць у да рос лым жыц ці...

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

НЕ ФЭСТ, А «ЦУ КЕ РАЧ КА»!
Ура чыс тай, ці ка вай і, без умоў на, смач най абя цае быць у 

па сёл ку Івя нец Ва ло жын ска га ра ё на су бо та, якая пры па дае 
на 7 ве рас ня. Цу ке рач ны фэст пад наз вай «ІVKON» за пра шае 
ўсіх «пад са ла дзіць» свой дзень.

Ня гле дзя чы на тое, што гэ тае свя та прой дзе ўжо ў чац вёр ты 
раз, ар га ні за та ры ра яць усім гас цям ча каць шмат но вых ура жан-
няў. Іх мож на бу дзе атры маць, па чуў шы ра ман тыч ныя івя нец кія 
ле ген ды, па шу каў шы су ве ні ры на шчод рым ра мес ным кір ма шы, 
па каш та ваў шы на цы я наль ныя стра вы і на поі. Не абы дзец ца без 
ры цар скіх ба ёў, дэ гус та цыі цу ке рак кам па ніі «ІVKON», жы вой му-
зы кі, спе ваў, тан цаў, кон кур саў і ве ча ро ва га фа ер-шоу, а так са ма 
вы ступ лен ня мно гіх бе ла рус кіх эт на гур тоў, ся род якіх «Лі ты Та-
лер», «Хор ці ца», «Ту тэй шая шлях та», «PAWA». Тых, хто вы ра шыць 
пе ра тва рыць свой вы хад ны ў са лод кае за да валь нен не, ча ка юць у 
Івян цы ў 13 га дзін на пло шчы Сва бо ды, ад куль свя та пе ра мес ціц ца 
ў ся дзі бу Пят ра Да ра гун ца ва і пра цяг нец ца да 20.00.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

«КІ РА ВА, 17»
«Кі ра ва, 17» — гэ та ад рас штаб-
ква тэ ры Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў. Та му і пра гра ма, якая рас-
па вя дае аб пра цы Вы кан ка ма СНД, 
на зы ва ец ца ме на ві та так.

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��


