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

Пачатак на 1-й стар. 

«ЧЗ».)

— Чу ла, што ся род 

кансьер жаў іс нуе та кое 

па няц це, як «Служ ба праз 

сяб роў ства»...

— Су вя зі і ка рыс ныя 

зна ём ствы — тут ледзь ці 

не са мае га лоў нае. З усі мі 

ка ле га мі зна хо джу ся ў доб-

рых ад но сі нах, у нас на ват 

ёсць ма біль ны чат, ку ды па-

ве дам ля ем важ ную ін фар-

ма цыю на кшталт: «У гэ тым 

рэ ста ра не не вель мі смач на 

га ту юць, ні ко га ту ды не па-

сы лай це», і на ад ва рот. Ка-

лі трэ ба тэр мі но ва знай сці 

ней кі кан такт або да ста віць 

па да ру нак, на прык лад, у 

Віль нюс, пра шу да па мо гі ў 

за меж ных ка лег — яны не 

ад маў ля юць, на ват у не ра-

бо чы час.

Баг дан дзе ліц ца, што ў 

ра бо це яму вель мі да па ма-

га юць ка му ні ка бель насць, 

стрэ саў стой лі васць і па ва га 

да лю дзей.

— Кан сьерж — гэ та той, 

хто не са ро ме ец ца за вес ці 

раз мо ву з лю бым гос цем 

га тэ ля. Бо па ста яль цы бы-

ва юць роз ныя, і трэ ба ўмець 

кант ра ля ваць свае эмо цыі. 

Вя до ма, ча сам свой ха рак-

тар да во дзіц ца стрым лі-

ваць, пра яў ляць цяр пен не. 

Мя не не су стрэ неш у га тэ лі ў 

дрэн ным на строі, я заў сё ды 

вет лі вы. Пра ца ваць толь кі 

дзе ля гро шай — лі чу, дрэн-

ная ідэя, так доў га на служ-

бе не пра тры мац ца, хут ка 

на сту піць эма цы я наль нае і 

пра фе сій нае вы га ран не.

— Як час та за ра бо ту 

та бе ка жуць «дзя куй»?

— Амаль заў сё ды. Бо 

кож ны з кан сьер жаў імк-

нец ца зра біць так, каб гос ці 

пры еха лі да нас із ноў. Трэ ба 

вы ву чаць звыч кі па ста яль-

цаў гас ці ні цы, умець прад ба-

чыць, што ім не аб ход на ме-

на ві та ця пер. Та ды ча ла век 

ад кры ец ца з най леп ша га 

бо ку. Да рэ чы, я да гэ туль су-

ты ка ю ся з тым, што лю дзі не 

ве да юць, хто та кі кан сьерж. 

Ча сам пы та юц ца: «Ты дзве-

ры ў га тэ лі ад чы ня еш?» Але 

пас ля та го, як я ім рас каз-

ваю аб сут нас ці пра фе сіі, 

здзіў ля юц ца і па чы на юць 

ста віц ца да яе з па ва гай.

— І ўсё ж — ёсць тое, 

што мо жа вы вес ці ця бе з 

раў на ва гі?

— За сму ча юць не ар га ні-

за ва насць і без ад каз насць. 

На прык лад, госць пры хо-

дзіць з ней кай прось бай, 

і ка лі я вы кон ваю вя лі кую 

част ку ра бо ты, па ве дам ляе 

мне аб тым, што пе ра ду-

маў. Але ча ла ве ка так са-

ма мож на зра зу мець. Мо-

жа, у яго рэз ка змя ні лі ся 

пла ны?

— А што на конт знеш ня-

га вы гля ду? Мо гуць зволь-

ніць за та ту і роў ку або зя-

лё ны ко лер ва ла соў?

— Ка лі ёсць та ту, іх трэ-

ба аба вяз ко ва ха ваць пад 

адзен нем, на тва ры яны — 

та бу. Яр кія ва ла сы, ма ні кюр, 

ма кі яж так са ма пад за ба ро-

най. Пір сінг пад час зме ны 

прый дзец ца зды маць. Усё 

па він на быць мак сі маль на 

на ту раль на.

— У да лей шым ха-

цеў бы атры маць во пыт 

ра бо ты ў га тэ лях су свет-

на га ўзроў ню?

— Кан сьерж бу дзе на 

сваім мес цы там, дзе вы-

рас. Бо ён ве дае, якія па-

дзеі пе ра жы ла кра і на, чым 

мож на здзі віць гас цей — 

змо жа рас ка заць аб усім. 

Та му ў най блі жэй шыя га ды 

я пла ную за ся ро дзіц ца на 

ра бо це ў ста ліч ным га тэ лі, 

тым больш што ён ні чым не 

ад роз ні ва ец ца ад за меж-

ных. Праў да, бы ло б вы-

дат на, ка лі б рух кан сьер-

жаў раз ві ваў ся ў нас больш 

ак тыў на. На прык лад, у той 

жа Ра сіі ёсць прад стаў ніц-

тва Між на род на га са ю за 

атэль ных кан сьер жаў «За-

ла тыя клю чы» — за кры тай 

пра фе сій най су поль нас ці, 

якая аб' яд ноў вае больш 

за ча ты ры ты ся чы ра бот-

ні каў най леп шых га тэ ляў з 

больш чым 80 кра ін. Амаль 

кож ны з нас хо ча тра піць 

ту ды. На жаль, у Бе ла ру сі 

свай го прад стаў ніц тва па-

куль што ня ма.

— Ка лі зна хо дзіш ся 

ў па да рож жы, за зі ра еш 

у гасцініцы, каб за вес ці но-

выя зна ём ствы?

— О, гэ та мой га лоў ны 

пункт у па езд ках! Ра дуе тое, 

што ўсе заў сё ды вет лі выя, 

за ці каў ле ныя ў аб ме не во-

пы там. Але на огул, ка лі га-

ва рыць пра хо бі, то я вель мі 

люб лю га та ваць, пры свя чаю 

гэ та му шмат воль на га ча-

су. І яшчэ мне па да ба ец ца 

авія цыя.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

«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».

Так, на ша ге ра i ня Анас та сiя Алях но вiч, 

вы пуск нi ца фа куль тэ та за меж ных моў БрДУ 

iмя А. С. Пуш кi на, куп ляе га то выя ляль кi, за-

тым... сцi рае iм тва ры i ма люе но выя. Та кая 

iдэя ўзнiк ла ў дзяў чы ны даў но.

З са ма га дзя цiн ства На сця лю бi ла ма-

ля ваць. Спа чат ку гэ та бы лi да во лi дроб ныя 

ра бо ты, але, на бi ра ю чы ся во пы ту, яна ста ла 

пе ра хо дзiць да больш маш таб ных. За мест 

ма ля ван ня звы чай ным алоў кам за ня ла ся вы-

ву чэн нем аква рэль на га жы ва пi су, ста ла ра-

бiць парт рэ ты i кам па зi цыi, а так са ма пра ца-

ваць пры да па мо зе гра фiч на га план шэ та.

Як пра вi ла, мас тац кая дзей насць цяг не 

за са бой iн шыя твор чыя пра цэ сы. У ней кi 

мо мант На сця зра зу ме ла, што вы яў лен чае 

мас тац тва — яе сты хiя, i за ду ма ла ся аб 

ства рэн нi ча гось цi свай го, не звы чай на га. 

Кож ны раз, гле дзя чы на ляль кi, дзяў чы на 

ду ма ла, якi но вы воб раз яна па да ры ла б 

той цi iн шай.

— Для мя не звы чай ныя ляль кi, якiя ста-

яць у скры нач ках у кра мах, ад ноль ка выя i 

на ват сум на ва тыя, — дзе лiц ца сва i мi дум-

ка мi Анас та сiя. — Ме на вi та та му ад ной чы 

я вы ра шы ла па спра ба ваць з ад ной з iх 

зра бiць iн шую. Ака за ла ся, што гэ та вель мi 

за хап ляль ны за ня так! Ча сам бы вае, што 

ты на тхня еш ся ней кi мi воб ра за мi i хо чаш 

пе ра даць iх, але прос та ма лю нак — не як 

ба наль на. Iн шая спра ва — ляль кi. Яны аб'-

ём ныя, iх мож на па ма цаць.

Тое са мае на тхнен не дзяў чы на чэр пае з 

ра бот iн шых. Ця пер мно гiя твор чыя асо бы 

зай ма юц ца пе ра роб ка мi ля лек. А якас на i 

доб ра зроб ле ная ра бо та не мо жа не вы клi-

каць эма цы я наль ны вод гук у ду шы. Ра ней 

Анас та сii па да ба ла ся вы шы ваць i з ця гам 

ча су яна па ча ла ства раць улас ныя цац кi. 

Ро бiць iх ад па чат ку i да кан ца: зна хо дзiць 

ма тэ ры ял, сшы вае, по тым ма люе тва ры. 

Май стры ха су пра цоў нi чае з не ка то ры мi кра-

ма мi i вя дзе гру пу сва ёй твор час цi ў са цы-

яль най сет цы «УКан так це».

Вя до ма, ства рэн не ча гось цi но ва га — вя-

лi кая пра ца. Ня рэд ка Анас та сii да во дзiц ца 

са мой ра бiць ляль кам пры чос кi, адзен не, 

упры га жэн нi. Ча сам на iх 

ма люе на ват та ту i роў кi. 

А ня даў на дзяў чы на па ча-

ла ства раць для кож най 

сва ёй цац кi спе цы яль ную 

па да рун ка вую скрын ку.

Ра бо ты Анас та сii ба-

чаць не толь кi зна ё мыя i 

пад пiс чы кi яе гру пы, але i 

не зна ём цы. Яна ўдзель нi-

ча ла ў шмат лi кiх мас тац-

кiх кон кур сах. Пры дум ля-

ла ма дэль па коя твор ча га 

ча ла ве ка, асоб на ма ля-

ва ла мэб лю, шпа ле ры i 

мно гае iн шае. Так са ма 

шы ла кон курс ную су кен ку для ляль кi ў вы-

гля дзе ла сун ку, ства ра ла ка ля ро выя кал-

гот кi ў кра пiн ку i га лаў ны ўбор — торт на 

га ла ве. Вы гля да ла ўсё да во лi не звы чай на. 

Анас та сiя атрым лi ва ла пры за выя мес цы, 

хоць для яе бы ло вя лi кай ра дас цю тое, што 

яна прос та маг ла паў дзель нi чаць у кон кур се 

i пра явiць ся бе.

Ня гле дзя чы на тое, што су раз моў нi ца 

скон чы ла фа куль тэт за меж ных моў, яна 

ма рыць, каб яе хо бi ста ла асноў ным вi-

дам дзей нас цi. Зай ма ю чы ся вы яў лен чым 

мас тац твам, май стры ха не хо ча спы няц ца 

толь кi на гэ тым. Дзяў чы ну так са ма пры цяг-

вае пра фе сiя муль ты плi ка та ра i сам пра цэс 

ства рэн ня анi ма цый ных фiль маў. А яшчэ — 

пра фе сiя дык та ра. Ра бо та з го ла сам, вы раз-

на па стаў ле ная га вор ка, ар тыс тыч насць — 

усё гэ та ва бiць На сцю.

— Важ на толь кi пра вiль на рас пла на ваць 

свой час, — ра iць яна. — Та ды з'я вiц ца час i 

для ву чо бы, i для лю бi мых за ня ткаў.

Вя до ма, без пра цы ноч чу не абы хо дзi ла-

ся. Бы ва ла, твор чы пра цэс на столь кi за цяг-

ваў, што На сця не за ўва жа ла, як уве ча ры 

са дзi ла ся за ра бо ту, а за кан чва ла толь кi 

пад ра нi цу.

Дзяў чы на заў сё ды iдзе да сва ёй мэ ты i нi-

ко лi не зда ец ца. Лi чыць важ ным не апус каць 

ру кi, а пра ца ваць i ўдас ка наль вац ца. Та ды i 

кан чат ко вы вы нiк аба вяз ко ва па ра дуе!

Iло на ПА ПО ВА, 

сту дэнт ка III кур са 

фi ла ла гiч на га фа куль тэ та БрДУ 

iмя А. С. Пуш кi на.
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«Мя не не су стрэ неш 
у га тэ лі ў дрэн ным 
на строі, я заў сё ды 
вет лі вы».

«Я да гэ туль су ты ка ю ся 
з тым, што лю дзі не 
ве да юць, хто та кі 
кан сьерж. Ча сам 
пы та юц ца: «Ты дзве ры 
ў га тэ лі ад чы ня еш?»

«Кан сьерж бу дзе 
на мес цы там, дзе 
вы рас. Бо ён ве дае, 
якія па дзеі пе ра жы ла 
кра і на, чым мож на 
здзі віць гас цей — змо жа 
рас ка заць аб усім».

ЗМЯ НЯ Ю ЧЫ ЛЯЛЬ КУ, ЗМЯ НЯ Ю ЧЫ ЛЯЛЬ КУ, 
ЗМЯ НЯЦЬ СЯ БЕЗМЯ НЯЦЬ СЯ БЕ

Свет за хап лен няў не мае ме жаў. 

Гэ та тое, чым нам хо чац ца зай мац ца 

ў воль ны час, тое, што ро бiць 

жыц цё больш яр кiм i па збаў ляе ад 

паў ся дзён най ру цi ны. Хтось цi ўжо 

знай шоў ся бе i сваё хо бi, а нех та 

пра цяг вае экс пе ры мен ты i по шук 

не ча га па ду шы. А ка лi гэ та га рап там 

не зда рыц ца, мож на са мо му... 

пры ду маць но вы вiд твор час цi!


