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НА ТАНЦАВАЛЬНАЙ СЦЭНЕ —
БЕЛАРУСКАЯ «ЭСМЕРАЛЬДА»

 Медыяперсона

Уладзімір ПЯРЦОЎ:

«Чалавек хоча мець побач
суразмоўцу, які выклікае давер»
Сён ня вы бар
кры ні цы інфармацыі для
кожнага больш
чым разнастайны. Ва ўмовах
росквіту інтэрнэ ту га зе там,
радыё і тэлебачанню даводзіцца «быць у
тонусе», каб не
страціць сваю
аўдыторыю.
Ка лі раз гледзець у якасці
пры кла ду радыё «Мір», то
тут можна прымяніць формулу «радыё не
для ўсіх». Для каманды, якая штодня вітае
сваіх слухачоў у эфіры, галоўнае — якасць,
а колькасць прыхільнікаў толькі пацвярджае
правільнасць выбранага кірунку. Пра сучасныя густы аўдыторыі, спецыфіку беларускага
fm-рынку і тактыку паводзін на ім размаўляем
з дырэктарам Нацыянальнага прадстаўніцтва
Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір» у
Беларусі Уладзімірам Пярцовым.
— Любое радыё — гэта найперш пазнавальныя галасы...
— У нас у эфіры — зорны склад. Раніцай гэта
добра вядомыя Кацярына Пытлеева і дыджэй Юрый
Цароў, потым Каця Іўлева (не толькі вядучая, але і
спявачка), Канстанцін Юманаў; вечарам — легенда
радыёэфіру Ірына Клёнава. Па выхадных днях у нас
вядзе хіт-парад Вольга Барабаншчыкава, вядомая
спартсменка, тэлевядучая і спявачка. Мы пазіцыянуем радыё як «Асобы — для асобы», таму што ў
наш час, калі радыёстанцыі сталі падобнымі адна
да адной, гэта адзін з тых момантаў, які дазваляе
адрозніваць нас ад іншых. Бо, слухаючы радыё, дзе
і музыка, і навіны аднолькавыя, чалавек хоча мець
побач суразмоўцу, які выклікае давер.
— Якія складнікі паспяховасці радыё сёння?
— Гэта сукупнасць інфармацыйнага, забаўляльнага і пазнавальнага кампанентаў. Калі будзе перагіб у адзін з бакоў, то ёсць верагоднасць ператварыцца ў нішавую радыёстанцыю, якая будзе мець
спецыфічную аўдыторыю, альбо наогул прагарэць
на рынку. Таму мы імкнёмся трымаць баланс паміж
трыма кампанентамі. Нам хочацца весяліць людзей
з дапамогай шоу, дзе прысутнічае жывы дыялог.
Мы маем вялікі набор навін як з інфармацыйных
стужак, так і ад нашых уласных карэспандэнтаў.
Аналізуем і апрацоўваем цікавую інфармацыю, якая
з'яўляецца і абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках.
У музыцы арыентуемся на хіты. Як і любая радыёстанцыя, у наш час аддаём перавагу кампазіцыям,
якія здольны выклікаць эмоцыі. Дазваляем сабе і
ўльтрамодныя песні, бо наш слухач, нават калі яму
за трыццаць, хоча быць у трэндзе і слухаць модную
музыку. Па водгуках бачым, што слухачоў становіцца ўсё больш. І мы стараемся годна ўтрымліваць
свае пазіцыі.
— Ці ўсе сродкі добрыя, каб задаволіць аўдыторыю?
— Быць паспяховым — значыць быць запатрабаваным у сваёй аўдыторыі. Аднак тут важна памятаць, што дзеля гэтага нельга апускацца да розных
трукаў, якія зводзяцца, напрыклад, да капіравання
інфармацыі і розыгрышаў падарункаў. Калі б ведаў
усе кампаненты поспеху, то стаў бы, як мінімум, гуру ў гэтай галіне. У свой час я наведваў семінары
Алана Бернса, які кансультаваў многія медыя-праекты. Вось ён казаў, што нават калі ўсё пралічана і
прапрацавана, то ўсё роўна патрэбна немалая доля
ўдачы. Перайду зноў да тэлебачання. Напрыклад,

шоу «Старэйшы брат» пачыналася з таго, што ў Галандыі быў таленавіты хлопец, які рэалізаваў сваю
ідэю, і праграма набыла папулярнасць ва ўсім свеце.
Цяпер праграма робіцца на прафесійнай аснове, а
пачыналася ж з добрай ідэі і ўдачы.
— Ці ёсць нейкая адметнасць у беларускага
fm-рынку?
— У нас высокая канкурэнцыя пры дастаткова
невялікім рэкламным рынку. І гэта з'яўляецца стымулам для таго, каб радыёстанцыі актыўна працавалі. Безумоўна, не хапае грошай, глянцу, шыку.
Мы не можам дазволіць сабе розыгрыш аўто сярод
слухачоў, нават калі хацелі б. Многія fm-персоны
сыходзяць у іншыя сферы альбо працуюць недзе
яшчэ паралельна. Тыя, хто застаецца ў прафесіі,
імкнуцца прафесійна самаўдасканальвацца, каб
выжыць у такой канкурэнтнай барацьбе. А яшчэ
лепш — перамагчы!
— Як уплываюць на слухацкую аўдыторыю
інтэрнэт, сацыяльныя сеткі?
— Ведаеце, быў перыяд у «нулявых», калі тэлевізійшчыкі адчувалі сябе асабліва спакойна і ўпэўнена,
назіраючы за сітуацыяй пераходу чытання ў інтэрнэт.
З'явіліся электронныя кнігі, інтэрнэт-газеты і часопісы, тыражы традыцыйных друкаваных СМІ пачалі падаць. Газеты стваралі свае інтэрнэт-версіі, якія сёння
ў многіх ужо перараслі ў самастойныя крыніцы інфармацыі, ніяк не звязаныя з арыгіналам. Зараз тое ж самае паўтараецца з тэлебачаннем. Інтэрнэт змяшчае
многа традыцыйнага кантэнту кіно і тэлебачання і
стварае самастойныя СМІ, якіх не існуе ў рэальным
жыцці — інтэрнэт-радыёстанцыі, інтэрнэт-тэлеканалы
і шматлікія хостынгі, дзе можна знайсці рознае відэа. І
ўсё гэта інтэгруецца ўжо не толькі з камп'ютарам, але
і з планшэтамі, тэлефонамі, што заўсёды пад рукой.
Па-другое, магчымасць адкласці прагляд праграмы,
выбраць толькі тое, што цікава табе, цалкам мяняе
ўспрыманне чалавека і яго свядомасць. Гэта пераломны этап, ён нават больш сур'ёзны, чым быў у свой
час у газет. А радыё стабільна застаецца на сваіх
пазіцыях. Інтэрнэт, мабільныя прылады з'яўляюцца
«транспартам» fm-эфіру. Але на працы, у салоне
аўтамабіля мы слухаем радыё анлайн.
— Для працы на радыё наяўнасць спецыяльнай адукацыі абавязковая?
— Вельмі важна, каб была культура мовы і добрае
веданне таго музычнага матэрыялу, з якім працуеш.
Павінны прысутнічаць пачуццё такту і маральныя
каштоўнасці, што, на жаль, не заўсёды сустракаецца.
Без гэтага ў СМІ ў прынцыпе працаваць немагчыма.
Далей ужо ўлічваем той момант, што ў кожнага свая
спецыялізацыя. Калі гаворым пра дыджэя ці вядучага, то тут дастаткова такой адукацыі, якая дазваляе
чалавеку весці гутарку і ствараць шоу. Зараз у сучасных СМІ далёка не ўсё з'яўляецца журналістыкай. Інфатэйнмэнт, дзе спалучаюцца інфармацыя з
забавай, усё больш і больш акупіруе наша сучаснае
жыццё. Але, калі мы гаворым пра журналісцкую працу, то чалавек павінен ведаць, як робіцца рэпартаж,
рыхтуецца выпуск навін. Асновы журналістыкі застаюцца ранейшымі. Вучыць азам прафесіі — гэта
недазваляльная раскоша.
— А самі часта радыё слухаеце?
— Так, але часам раблю перапынкі, каб асвяжыць успрыманне. Абавязкова слухаю беларускі
эфір. Калі бываю ў Еўропе, то адсочваю, што там
адбываецца на fm-рынку, бо ў многім іх радыёстанцыі з'яўляюцца заканадаўцамі тэндэнцый для
постсавецкіх краін. Назіраю за трансфармацыямі
на сусветным рынку. На радыё-бізнес вялікі ўплыў
аказаў эканамічны крызіс. У той жа Амерыцы зараз
шмат радыёстанцый, якія перайшлі, як у нас кажуць,
на «папсу». Раней такога нельга было сустрэць. А
зараз там проста засілле еўрапейскай танцавальнай музыкі. Я спрабаваў знайсці адказ на пытанне,
чаму так адбываецца, і адзінае тлумачэнне — стомленасць аўдыторыі. Эпоха, калі ўсе хацелі больш
інфармацыі, скончылася.
Алена ДРАПКО

Сёння ў 21.00 тэлеканал «Беларусь 1» пачне прамую трансляцыю 15-га конкурсу маладых танцораў «Еўрабачанне-2013»
(Eurovіsіon Young Dancers 2013) з Польшчы. Нашу краіну на конкурсе прадставіць 18-гадовая Яна Штангей, якая вучыцца на 3-м курсе Беларускага
дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа.
тацыя аднолькавых групавых
танцавальных нумароў, пастаноўку якіх ажыццяўляюць харэографы конкурсу — тандэм
з Вя лі ка бры та ніі BalletBoyz.
Наша прадстаўніца выступіць
з удзельнікамі з Нідэрландаў,
Швецыі, Арменіі і Украіны.
Пасля прагляду прафесійным журы сольных і групавых
танцаў у кожнай з груп будзе
вызначана па два фіналіс ты.
Яны працягнуць свой шлях да
пе ра мо гі пад час вы ка нан ня
танца-«ду элі», які ўклю чае ў
сябе элементы сольнага і групавога нумароў. Гэты імправізаваны танец Яна рэпеціруе з
канкурсантам з Нідэрландаў.

Па вы ні ках жа раб' ёў кі 14
чэрвеня на сцэне Балтыйскай
дзяржаўнай оперы ў Гданьску
наша канкурсантка выступіць
пад другім нумарам. Першай
будзе Ар ме нія, а пас ля свае
ну ма ры прад ста вяць яшчэ
Ні дэр лан ды, Шве цыя, Укра іна, Чэхія, Польшча, Нарвегія,
Славенія і Германія. У першым
ту ры кож ны ўдзель нік будзе
выконваць сольны нумар. Наша Яна вы бра ла ва ры я цыю
Эс ме раль ды з аднай мен на га
балета па матывах рамана Віктара Гюго «Сабор Парыжскай
Божай Маці» на музыку Цэзара Пуні — Рыкарда Дрыго. У
праграме шоу таксама прэзен-

«У Яны дастаткова складаная праграма, бо, у адрозненне ад большасці ўдзельнікаў,
якія танцуюць толькі мадэрн,
яна танцуе і мадэрн, і класіку.
Пачынаючы з 8 чэрвеня прайшоў ужо шэ раг рэ пе ты цый
соль ных, гру па вых тан цаў і
ім пра ві за ва ных тан цаў-«ду эляў». Незалежна ад таго, хто
пераможа, усе ўдзельнікі набудуць каш тоў ны во пыт працы на тан ца валь най сцэ не»,
— падзялілася ў эксклюзіўным
тэлефонным інтэрв'ю кіраўнік
беларускай дэлегацыі Людміла
Барадзіна.
Пляцоўка для шоу, па задумцы дызайнера, будзе трансфармавана ў магічную сцэну.
Падчас трансляцыі конкурсу на
экране будуць паказаны візіткі
кожнага ўдзельніка, а падчас
выступленняў будзе выкарыстоўвацца графіка для стварэння больш яркага і відовішчнага
тэлевізійнага шоу.
Нагадаем, права на паказ
кон кур су ма ла дых тан цо раў
«Еўрабачанне-2013» належыць
Нацыянальнай дзяржаўнай тэле ра дыё кам па ніі Рэс пуб лі кі
Беларусь як члену Еўрапейскага вяшчальнага саюза (ЕВС).
Каментаваць прамую трансляцыю з Гданьска на тэлеканале
«Беларусь-1» будзе Дзмітрый
Карась.
Алена ДРАПКО
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ПАСПЯШАЙЦЕСЯ
СТАЦЬ УДЗЕЛЬНІКАМІ
РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ
І АТРЫМАЦЬ ПРЫЗ!
Калi вы падпiсалiся на газету «Звязда» на ІІІ квартал
або 2-е паўгоддзе 2013 года — запаўняйце картку ўдзельнiка, выразайце i дасылайце яе да 10 ліпеня ў рэдакцыю на
адрас: 220013, Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
Сярод падпісчыкаў 12.07.2013 г. будуць разыграны 10
лічбавых цюнараў і суперпрыз — халадзільнік «Атлант».
Вынiкi публiкуюцца ў газеце «Звязда» па 27.07.2013 г.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыi па 30.09.2013 г.
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на ІІІ
квартал або 2-е паўгоддзе 2013 года i пашпарта. Пасля
30 верасня выдача прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 25.04.13 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 30.04.13 па
30.09.13.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2139 ад 25.03.13,
выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.



 Медыяпрастора
Брэст
Віцебск
Мінск
Гродна
Магілёў
Бабруйск
Баранавічы
Салігорск
Пінск

З ЧАГО ПАЧАЎСЯ IНТЭРНЭТ?

106.6 FM
101.8 FM
107.1 FM
104.2 FM
107.8 FM
103.6 FM
98.4 FM
104.3 FM
103.2 FM

Навукоўцы Еўрапейскай арганiзацыi па
ядзерных даследаваннях вырашылi аднавiць першую ў гiсторыi вэб-старонку,
з якой i пачаўся некалi летапiс iнтэрнэта.
Для гэтага спецыялiсты вырашылi адрамантаваць камп'ютар, на якiм гэтая старонка i была створана, а затым загрузiць
на яго праграмы 20-гадовай даўнiны.

«ЗЯЛЁНАЯ ХВАЛЯ»
Нягледзячы на тое, што ў час летніх адпачынкаў аўтаўладальнікі
традыцыйна з'язджаюць за горад або нават за мяжу, на радыё «Мір»
прынялі рашэнне не адпраўляць у адпачынак папулярную праграму
для вадзіцеляў і пешаходаў «Зялёная хваля». Прычына — бесперапынны паток пытанняў па аўтазаканадаўстве на адрас праграмы. Ці
выпусцяць за мяжу, калі не аплочаны штраф? Як атрымаць дазвол
на ўстаноўку шторак у аўтамабілі? Ці можна таніраваць ветравое
шкло матацыкла? Ці падыдзе беларускае вадзіцельскае пасведчанне для паездкі па аўтадарогах Еўропы і ці дзейнічаюць замежныя
правы ў нашай краіне? Калі ДАІ будзе прымаць іспыты на машынах
з аў таматычнай каробкай перадач? Як усталяваць шлагбаум на
заезд у двор шматпавярховага дома? Што рабіць, калі прадаў аўтамабіль без пераафармлення? На гэтыя і многія іншыя пытанні ў
прамым эфіры радыё «Мір» даюць адказ прадстаўнікі ДАІ. Праграма
«Зялёная хваля» — гэта сумесны праект радыё «Мір» і УДАІ МУС
Рэспублікі Беларусь, дзе любы ахвотны можа задаць сваё пытанне
прадстаўніку Дзяржаўтаінспекцыі і атрымаць кампетэнтны адказ.
Кожную сераду з 14.15 тэлефануйце ў прамы эфір па тэлефоне ў
Мінску 2-101-471, адпраўляйце SMS на кароткі нумар 2424, пакідайце паведамленне аператару на нумар 8-902-101-6666 або пытанні
на сайце rаdіоmіr.bу.





Па словах удзельнiкаў праекта, аднаўленне
першай у свеце вэб-старонкi i пераўтварэнне яе ў
гiстарычны архiў дазволiць будучым пакаленням
больш поўна вывучаць уплыў сусветнай павуцiны

 Стракаты свет

на сучаснае жыццё, а таксама паслужыць напамiнам аб асноўных каштоўнасцях сецiва.
Зараз на сайце Еўрапейскай арганiзацыi па
ядзерных даследаваннях даступна копiя сайта
1992 года. Iнтэрнэт быў створаны 20 гадоў таму
брытанскiм навукоўцам Цiмам Бернерс-Лi, якi
працаваў у Еўрапейскай арганiзацыi па ядзерных даследаваннях, а 30 красавiка 1993 года
гэтая сiстэма была аб'яўлена агульнадаступнай
i бясплатнай для ўсiх карыстальнiкаў.
Надзея НIКАЛАЕВА



МЕЛЬНИЦЫ 220в
ИНКУБАТОРЫ,
КОРМОРЕЗКИ,
КОПТИЛЬНИ,
СЕПАРАТОРЫ,
МАСЛОБОЙКИ,
ДОЙКИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
КОРМОЗАПАРНИКИ
Гарантия
и бесплатная доставка!

мтс 8-029-211-68-78
вел 8-029-308-68-78
ИП Рачицкий С.Н.

УНП 190751912

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
ПАНЯДЗЕЛАК, 17 ЧЭРВЕНЯ
23.05 Дак. серыял «Будзь у
тонусе».
23.40 Серыял «Следства вя6.00, 7.15, 8.20 Добрай ранi- дзе Да Вiнчы».
цы, Беларусь!
0.30 Футбол. Чэмпiянат све7.00, 8.00 (з сурдаперакла- ту-2014. Вiдэачасопiс.
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00,
23.10 Навiны.
БЕЛАРУСЬ 3
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зона Х. 8.00, 12.00, 16.00 Зямля бела9.10 У цэнтры ўвагi.
руская. Палескi раман.
10.00 Камедыя «Сумленны 8.10, 20.00 «Мiкалай Яромендэ тэк тыў, або Апе ра цыя ка-старэйшы. Пасляслоўе».
«Кааперацыя».
Дак. фiльм.
12.10 Ток-шоу «Дзень у вялi- 8.45, 19.30 «Сакрэтны кiнемакiм горадзе».
тограф. Спатканне з бомбай»
13.20 Журналiсцкае рассле- Дак. фiльм.
даванне.
9.10 «Кнiганошы». Тэлеспек13.45 Тайны следства.
такль.
14.15 Вакол планеты.
10.00, 17.30 «Капiтан Змані15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё- галава», 1-я серыя. Маст.
на.
фiльм.
15.25 Дак. серыял «Азбука 11.05 «Лёс старой кнiгi». Дак.
добрага самаадчування».
фiльм.
16.00 Каталiцкiя святынi Бе- 11.20, 18.35 «Мая васьмiдзяларусi.
сятая восень». Дак. фiльм.
16.30 Меладрама «Прадка- 12.10, 20.50 «Чорная бярозанне».
за». Маст. фiльм.
19.20 Спецыяльны рэпартаж 14.30 «Сляды на асфальце».
АТН.
Дак. фiльм.
20.00 Форум.
14.45 «Танец, даў жынёй у
21.00 Панарама.
жыццё». Дак. фiльм.
21.45 Серыял «Апостал».
15.15 «Мама». Жыццёвы i
23.25 Дзень спорту.
творчы шлях народнай ар23.40 «Зорнае жыццё». «Вы- тысткi СССР Галiны Макапрабаванне бяздзетнасцю». равай.
15.40 «Давеку». Дак. фiльм.
БЕЛАРУСЬ 2 16.10, 23.10 «Альбарутэнiя».
17.05 «У пошуках новай зям7.00 Ранiца.
лi». Дак. фiльм.
9.00, 21.20 Тэлебарометр.
19.15 «Нашы дыназаўры».
9.05, 17.55 Серыял «Саква- Навукова-папулярны фiльм.
яж са светлай будучыняй», 20.30 Калыханка.
1-я серыя.
10.15 Навiны надвор'я.
АНТ
10.50 Камедыя «Беражыце
жанчын».
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
13.25 Баскетбол. Чэмпiянат 16.00, 18.00 (з субцiтрамi),
Еўропы. Жанчыны. Беларусь 20.30 Нашы навiны.
— Лiтва.
6.05 «Наша ранiца».
15.20 Кiнааповесць «Шэль- 9.05 Контуры.
ма».
10.05 «Жыць здорава!».
16.45 Беларуская часiнка.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
19.00 Серыял «Зброя».
21.00 Навiны спорту.
21.20 Тэлебарометр.
11.10 Се ры ял «За кры тая
школа».
21.25 КЕНО.
21.30 Серыял «Дзяржаўная 12.10 «Бесталковыя нататкi».
12.30 «Час абедаць!».
мяжа».

БЕЛАРУСЬ 1

7.20 Серыял «Рускія амазонкі».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Навіны Садружнасці (бягучы
радок).
9.10 Маст. фільм «Дзёрзкасць».
11.30, 20.30 «Пар ты зан скі
край».
12.25 Се ры ял «Ва ша
чэсць».
14.00 «Злачынства і пакаранне».
14.30 «Простая мова».
14.45 «Агульны рынак».
15.25 Серыял «Заручальны
пярсцёнак».
17.00, 22.45 Ток-шоу «Слова
СТБ
за слова».
18.30 «Акцэнты».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Серыял «Закон і парадак. Аддзел аператыўных
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
расследаванняў».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 21.25 «Свет Спорту».
21.55 Дак. фільм «У свеце кадобрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ- менных джунгляў».
23.35 Серыял «Чорт у рабспорт».
рыну, або Цудоўная чац8.30 «Тыдзень».
вёрка».
9.40 «Вялікае снеданне».
10.20, 13.50, 17.30 Красуні!
Міс Мінск-2013.
8 КАНАЛ
10.40, 17.35 «Званая вячэра».
11.35 Серыял «Слова жан- 7.00, 12.05, 19.00, 21.00, 0.00
«Надвор'е».
чыне».
12.25 «Джэймі: абед за 30 7.05 «На рыбалку».
7.20 М/с «Ліга справядлівасхвілін».
ці».
12.55 «Вялікі горад».
13.55 «Зорны рынг». Лунінец 7.40, 15.05 Серыял «Пуаро
Агаты Крысці».
супраць Рагачова.
14.55 «Іншая краіна». «Япо- 8.35 Серыял «Камелот».
9.25, 18.10 Серыял «Уздзенія: па той бок сушы».
15.55 «Рэпарцёрскія гісторыі». янне».
16.20 «Наша справа».
10.15 «Сі не ма тог раф».
Меладрама «Сансет буль16.50 «Па законе».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву- вар».
кай».
12.10 Прыгоды «Джэк Хан20.00 «Сталічныя падрабяз- тэр. Пракляцце грабніцы Энхатана».
насці».
20.15 «Добры вечар, малы». 14.00, 17.00 «Кі на блак20.40 Драма «Смерць у эфі- нот».
14.15 Се ры ял «Адзі но кія
ры».
23.00 «Ваенная тайна».
сэрцы».
0.45 Серыял «Знахар».
16.00 Мультпарад.
16.30 «Мой любімы гадаванец».
МIР
17.10 Серыял «Стаўпы зям5.00 Серыял «Агонь кахан- лі».
19.05 Серыял «Страла».
ня».
6.40 Серыял «Арабела вяр- 20.45 «Вечарніца».
21.05 Драма «Легенда пра
таецца».
піяніста».
7.05 «Цік-так».

13.10 «Добрага здаровейка!».
14.05 «Модны прыгавор».
15.00 «За кулiсамi «Вялiкай
рознiцы».
16.15 «Зра зу мець. Да раваць».
16.55 «Давай пажэнiмся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк».
«Шэрлак Холмс з-пад Бабруйска. Справа арыс такратаў».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 «Адкрыты фармат».
21.55 Серыял «Цюдоры».
0.05 «Вячэрнi Ургант».
0.50 Начныя навiны.

23.50 Серыял «Пацалуйце
нявесту!».
0.45 «Драма на Памiры. За6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 гадана заваяваць».
«РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу
НТБ—БЕЛАРУСЬ
«6 кадраў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
6.00 «НТБ раніцай».
9.00 «Жонкі алігархаў».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не
10.00, 19.00 Серыял «Ама- Мухтара».
зонкі».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
11.00, 22.20 Серыял «Мар- 23.05 Сёння.
гоша».
10.20 «Рускія сенсацыі».
12.00 «Крама смаку».
11.10 «Да суда».
12.30 «Куды прыводзяць ма- 12.05, 13.25 «Суд прысяжры».
ных».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек- 14.25 Серыял «Вуліцы раздоты».
бітых ліхтароў».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Адна 15.15 «Справа густу».
за ўсіх».
15.40, 18.30 Агляд. Надзвы14.30, 23.30 «Улёт нае ві- чайнае здарэнне.
дэа».
16.25 «Пра ку рор ская пра15.00 Серыял «Кадэцтва». верка».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да- 17.35 Ток-шоу «Гаворым і паеш моладзь».
казваем».
20.00 Серыял «Паласатае 19.35 Серыял «Кодэкс гошчасце».
нару-6».
21.10 Серыял «Дзетка».
21.20 Серыял «Мянтоўскія
0.00 «Дарожныя войны».
войны».
0.30 «Ч.П?».
23.30 Серыял «Масква. Тры
вакзалы».
РТР—
0.25 Серыял «Сцервы».

ВТБ

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Ранiца Расii».
10.00 «Карцiна свету».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Весткi.
11.30 «Ранiшняя@пошта».
12.00 «Прамы эфiр».
13.00 Ток-шоу «Справа Х.
Следства працягваецца».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Навiны — Беларусь.
14.30 Ток-шоу «1000 дробязяў».
15.10 Ток-шоу «Пра самае галоўнае».
15.55 «Шукальнiкi».
17.15 Мяс цо вы час. Весткi—Масква.
17.30 Вест кi. Дзя жур ная
часць.
17.50 Серыял «Тайны iнсты ту та вы са ка род ных
дзяўчат».
18.50 Серыял «Ефрасiння.
Таежнае каханне».
20.45 Се ры ял «Ка ра ле ва
бандытаў».
22.40 Серыял «Самара».

IНТЭР+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00 Навіны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Раніца з
ІНТЭРам.
9.10 Маст. фільм «Кветкі лугавыя».
10.30 Феерыя падарожжаў.
10.55, 17.35, 1.25 Серыял
«Жыццё як жыццё».
11.35 Ле ген ды бан дыц кай
Адэсы.
12.20, 15.30, 0.25 Дак. серыял
«Партрэты дзікай прыроды».
12.40, 18.25, 5.15 Серыял
«Анёл-ахоўнік».
13.25, 22.55 Серыял «Мужчына і жанчына ў інтэр'еры
эпохі-2».
14.50, 0.45 Судовыя справы.
15.50 Па за во чы. Анд рэй
Мярзлікін.
16.45, 4.25 Дак. серыял «Галівудскія пары».
19.05, 2.10 Серыял «Тайны
знак-2».
20.00, 3.00 Падрабязнасці.

20.30 Серыял «Заручальны
пярсцёнак».
21.15, 3.30 Серыял «Пад палярнай зоркай», 1-я серыя.
22.10, 6.00 Серыял «Цёмны
інстынкт», 1-я серыя.
6.45 Краіна смяецца.

НАСТАЛЬГIЯ
5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «КВЗ». 1964 год.
7.40 Творчы вечар кампазiтара Алега Кавашы. 1992 год.
9.00 «Пра ката...». Мюзiкл.
10.20 «Пакуль усе дома».
1994 год.
11.00 «Сустрэчы ў суботнi вечар». 1986 год.
11.30 «Наша моладзь». Дак.
фiльм.
12.00, 3.00 «Колба часу».
13.00 «Су стрэ чы». Маст.
фiльм.
14.00 «Блакiтны агеньчык».
1968 год.
15.15 «Музычны лiфт». 1991
год.
16.20 «Мадонны ХХ стагоддзя». Дак. фiльм.
17.00 «Клiч джунгляў». 1993
год.
17.30 «Маленькi канцэрт».
17.50 «Сустрэчы з Мiхаiлам
Святловым». Дак. фiльм.
18.30 «Позняе дзiця». Маст.
фiльм.
19.40, 1.45 М/ф «Прыгоды капiтана Врунгеля».
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў
СССР».
22.00 «Гарадская фантазiя».
Фiльм-канцэрт.
23.00 «Умелыя рукi». 1985
год.
23.30 «Ра нiш няя пош та».
1986 год.
0.05 «Увага, тыгры!». Дак.
фiльм.
0.30 «Выпадак у гасцiнiцы».
Тэлеспектакль.
4.00 «Кiнапанарама». 196869 гг.

13.30 Аўтаспорт. Патрык Дэмпсі ў гонцы Ле Ман 24 гадзіны.
13.45, 18.30 Тэ ніс. Тур нір
WTA. Фінал.
19.45 Тэніс. Турнір АТР. Фінал.
21.00, 23.45, 2.00 Аўтаспорт.
Ле Ман 24 гадзіны.
21.30 Лёгкая атлетыка.
21.45 Вось гэта дзіва!!!
22.00, 22.45 Пра рэслінг.
0.15 Коннаспартыўны часопіс.

КАМЕДЫЯ

ТБ3
6.00 М/ф.
8.00, 2.50 Серыял «Камісар
Мегрэ».
9.00, 18.30, 1.15 Серыял
«Фатмагуль».
10.45, 17.00 «Паралельны
свет».
11.45, 16.00 Дак. серыял
«Варажбітка».
12.45, 18.00 Дак. серыял
«Паляўнічыя на прывідаў».
13.25 М/ф «Элвін і бурундукі».
15.30 «Камісар Мегрэ».
Серыял
9.00, 18.30, 3.35 «Фатмагуль».
Серыял.
11.45, 2.40 «Планета Зямля».
12.45 «Перл Харбар». Маст.
фільм.
16.30, 1.50 «Легенда пра
Шукальніка». Серыял.
17.30, 23.05 «Паліцыя
Гаваяў». Серыял.
20.15 «М.У.Р». Серыял.
21.15 «Няўлоўны». Маст.
фільм.
0.00 «Сапраўдная кроў».
Серыял.
1.00 «Мерцвякі, якія ходзяць».
Серыял.
5.00 «Жыццё».

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05
Скетчком «Памiж намi».
5.15, 5.45, 7.50, 8.15, 12.55,
13.30, 16.00, 16.30, 21.00,
21.35, 2.25, 2.50 Серыял «Мая
сям'я».
6.15 Камедыя «Татачка-прывiд».
8.50 Камедыя «Сэрцаедкi».
11.15 Камедыя «Сiлач Санта-Клаус».
14.10 Камедыя «Банда Ольсена ў пастцы».
17.20 Камедыя «Выкрадзеныя сэрцы».
19.20 Камедыя «Вялiкi бiзнес».
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы
Другi Трагiчны».
23.55, 1.45 «Камедыянты».
0.10 Камедыя «Mы — ЛегенTБ1000
ды».
3.25 Камедыя «Мая дарагая 5.00 Камедыя «Знаёмства з
бацькамі».
сакратарка».
7.00 Камедыя «Гэта развод».
ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ 8.45 Драма «Маладосць без
маладосці».
2.00, 8.00, 14.00 Маст. фiльм 11.00 Камедыя «Каштоўнасці
сямейкі Адамс».
«Сын палка».
3.15, 9.15, 15.15 М/с «Боцман 13.00 Фэнтэзі «Мой дамашні
i папугай». М/ф: «Пра Сiда- дыназаўр».
рава Вову», «Слон i мопсiк», 15.00 Трагікамедыя «Дзверы
ў падлозе».
«Важак».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Апошнi 17.00, 1.05 Прыгоды «Лемані
з магiкан». Казкi рускiх пiсь- Снікет: 33 няшчасці».
меннiкаў. «Як адзiн му жык 19.00 Камедыя «Prada і падвух генералаў пракармiў». чуцці».
20.55 Драма «Я так даўно цяМ/ф «Як неслi стол».
5.00, 11.00, 17.00 Фiльм-казка бе кахаю».
«Фантазii Вяснухiна», 1-я се- 23.00 Трылер «Джон К'ю».
3.00 Мюзікл «Брацтва танца».
ЕURОSРОRT рыя. М/ф «Здаравяк».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «ЛегенTБ1000
9.30 Мотаспартыўны часо- да пра спячую прыгажуню».
РУСКАЕ КІНО
піс.
7.00, 13.00, 19.00 «Урокi цё9.45, 12.30, 14.30, 17.30, 0.30 тачкi Савы». М/ф: «Тры муш- 6.00 Фэнтэзі «Чароўная лямпа Аладзіна».
Снукер. Wuxі Classіc.
кецёры», «Чужы голас».

8.00 Драма «Адна вайна».
10.00 Меладрама «Снягір».
12.00 Камедыя «Імярэцінскія
эскізы».
14.00 Меладрама «Хутка вясна».
16.00 Драма «Грамазека».
18.00 Меладрама «Кветкі ад
Лізы».
20.00 Трагікамедыя «Закрытыя прасторы».
21.50 Баявік «Пуцявы абходчык».
23.30 Баявік «Шлях».
1.30 Драма «Жыць».
3.50 Камедыя «Алхімікі».

NАTIОNАL
GЕОGRАРHIС
5.00 Самы цяжкi ў свеце рамонт.
6.00, 10.00 Забойствы гарыл.
7.00, 15.00 У пошуках акул.
8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30 Скарбашукальнiкi.
9.00, 13.00, 17.00 Аўта-SOS.
11.00, 19.00, 03.00 Турэмныя
цяжкасцi.
14.00 Бiтва за тураў.
18.00, 2.00 Апошнiя тайны
Трэцяга рэйха.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзесяцiгоддзе, якое стварыла нас.
21.00, 0.00 Лiхтугi за мяжой.
22.00, 1.00 У пагонi за НЛА.

DISСОVЕRУ
7.00, 16.25, 22.00 Залатая лiхаманка.
7.50, 12.20, 3.05 Гiганцкiя караблi.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца
зборка.
9.10, 20.35, 4.45 Цiкава пра
ўсё.
9.35, 15.30, 5.10 Рачныя монстры.
10.30, 2.15 Лабараторыя для
мужчын.
11.25, 17.20, 3.55 Разбуральнiкi легенд.
13.15, 0.00 Top Gear.
14.10, 6.05 Махiнатары вяртаюцца.
15.05 Махiнатары.
18.15 Самае страшнае.
19.10 Скрозь кратовую нару.
21.00 Рыбалка голымi рукамi.
23.00 Аляска: апошняя мяжа.
0.55 Авiякатастрофы.
1.50 Маланкавыя катастрофы.

