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Род нае-мод наеРод нае-мод нае Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

Хто най леп шы сяб ра 
клі ен та га тэ ля?

МІ ФЫ, БОНС ЦІ КІ 
І БЕ ЛА РУС КАЯ 
МО ВА

Ле ра ЯС КЕ ВIЧ:

«Доб ры дзень, па ва жа ныя су пра цоў ні кі кам па ніі. Я, Не краш Юлія Іва наў на, на-

стаў ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры мін скай СШ № 54, ха чу вы ка заць вам сваю 

ўдзяч насць за па пу ля ры за цыю бе ла рус кіх тра ды цый і мі фа ло гіі з да па мо гай 

апош няй ка лек цыі бонс ці каў «Мі фы і ле ген ды Бе ла ру сі».

Тэ ма, за кра ну тая ва мі, з'яў ля ец ца вя ду чай пра грам най тэ май у вы ву чэн ні бе ла-

рус кай лі та ра ту ры ў шос тым кла се. Уліч ва ю чы па пу ляр насць бонс ці каў, ці ка-

васць гэ тай уз рос та вай гру пы да пра па на ва най пра дук цыі, я мак сі маль на вы ка-

рыс тоў ва ла яе на сва іх уро ках як на ву чаль ны да па мож нік. Мы шмат ма ля ва лі, 

пры дум ля лі, ля пі лі і гу ля лі з вуч ня мі, а га лоў нае — дзе ці ВЕЛЬ МІ па лю бі лі зу сім 

но вы пра дукт — КНІ ГУ. 

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

Анас та сія Ка нап ліц кая, Вік то рыя Сі ніц кая, Юлія Не краш, Ста ні сла ва Ха ры то на ва, 
Ксе нія Па ку сае ва і Ксе нія Гні леў ская (зле ва на пра ва): «Усё ў на шых ру ках!»

Двац ца ці трох га до вы Баг дан ЦІ ХА НО ВІЧ доб-

ра ве дае свой го рад і па мя тае звыч кі па ста-

ян ных гас цей. Ён імк нец ца зра біць ча со вае 

пра жы ван не па ста яль цаў не за быў ным і ўва-

саб ляе ў жыц цё лю быя іх па жа дан ні. Хло пец 

пра цуе кан сьер жам у ад ным са ста ліч ных 

пя ці зор ка вых га тэ ляў. Што ўяў ляе з ся бе гэ-

тая рэд кая для кра і ны пра фе сія? Пра гэ та мы 

да ве да лі ся ў на ша га су раз моў ні ка.

— У Бе ла ру сі ня ма спе цы яль най уста но вы, дзе 

рых ту юць кан сьер жаў, — ка жа Баг дан. — Не ўсе 

гас ці ні цы хо чуць мець у ся бе гэ тую па зі цыю — вя-

лі кую част ку аба вяз каў звы чай на вы кон вае ад мі-

ніст ра тар. Та му і прад стаў ні коў пра фе сіі ў ста лі цы 

ня шмат — нас уся го пяць ча ла век.

Пас ля ву чо бы ў шко ле асноў най мэ тай для ста-

ліч на га хлоп ца бы ло ўдас ка на лен не ва ло дан ня анг-

лій скай мо вай. Та му ён па сту піў у Лінг ва гу ма ні тар-

ны ка ледж. Ка лі на ды шоў час пра хо дзіць пер шую 

прак ты ку, улад ка ваў ся ў гас ці ні цу афі цы ян там. Але 

вый сці на зме ну так і не атры ма ла ся — па зна ё міў-

ся з кан сьер жам, які хут ка пра па на ваў стаць яго 

па моч ні кам.

— Ме на ві та гэ та пра фе сія мя не вель мі за ці ка ві ла, та му за стаў ся ў гас ці ні цы на не ка то ры 

час. Па ра лель на за воч на атрым лі ваў вы шэй шую аду ка цыю ў Лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це. 

За раз я ад даў пе ра ва гу пя ці зор ка ва му га тэ лю ў цэнт ры Мін ска, у ім пра цую больш за год, 

і ў най блі жэй шай бу ду чы ні ха чу раз ві вац ца ме на ві та тут, — пра цяг вае хло пец.

— Як вы гля дае твой ра бо чы дзень?

— Усе аба вяз кі мож на па дзя ліць на дзве част кі. Пер шая — што дзён ная ру ці на: ар-

га ні за цыя дзе ла вых су стрэч, эк скур сій па го ра дзе, рэ зер ва ван не сто лі каў у рэ ста ра не, 

бра ні ра ван не квіт коў, транс фе ры, пра вер ка пош ты, ад ка зы на зван кі. Але ёсць і тыя, што 

«з ра зы нкай». Яны скла да юць дру гую част ку аба вяз каў — гэ та не звы чай ныя па жа дан ні 

па ста яль цаў. Ад маў ляць ім мы не ма ем пра ва, акра мя тых за пы таў, якія су пя рэ чаць за-

ко ну. Ад ной чы для гос ця га тэ ля я ад шу каў школь нае ка хан не. З ад ной дзяў чы най ён 30 

га доў та му ра зам ву чыў ся. З прад стаў ле най ін фар ма цыі бы лі толь кі імя і проз ві шча. На 

жаль, у сац сет ках кан так ту жан чы ны не ака за ла ся, прый шло ся ска рыс тац ца тэ ле фон ным 

да вед ні кам. Труб ку пад няў яе баць ка, даў кан такт дач кі. Да гэ туль не ве даю, ці су стрэ лі ся 

бы лыя за ка ха ныя ці не, але бы ло пры ем на чуць сло вы па дзя кі.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

Важ ны жыц цё вы ўрок — 
па ве рыць у ся бе
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Для та ле на вi та га ча ла ве ка не iс нуе 

ме жаў. Га лоў нае — жа дан не ру хац ца 

на пе рад, лю бiць тое, чым ты зай ма еш ся 

i, вя до ма... на яў насць iн тэр нэ ту. Та кой 

дум кi пры трым лi ва ец ца ма ла дая 

ай чын ная вы ка наў ца i бло гер Ле ра 

Яс ке вiч, якая па чы на ла сваю кар' е ру з 

ка ве раў i вi дэа ро лi каў на YouTube, а ця пер 

гаст ра люе не толь кi па Бе ла ру сi, але i за 

яе ме жа мi. На пэў на, мно гiх пры хiль нi каў 

яе твор час цi цi ка вiць: як да маг чы ся 

та ко га? Сло ва — ку мi ру мо ла дзi.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)
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