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Та ня Ра ма но віч (бу ду чы мас так-афар-
мі цель): «Мая ба бу ля Воль га да свя та 
фар буе яй кі ў ад ва ры ша лу пін ня цы бу лі. 
У нас так са ма ро бяць іх роз на ка ля ро вы мі 
з да па мо гай на бы тых у кра ме спе цы яль-
ных на бо раў фар бы. Зра зу ме ла, кож ны 
імк нец ца ўпры го жыць яй кі ад па вед ным 
ма люн кам... А на свя та ўсе ідуць у царк ву. 
У ма ёй род най вёс цы Мо таль на Вя лік-
дзень царк ва асаб лі ва пры го жая».

Ін га Шаў чэн ка (бу ду чы мас так-на стаў-
нік): «Мы заўж ды га ту ем да свя та ку лі чы — 

дух мя ныя, смач ныя, пры го жа аздоб ле ныя. 
Я ўжо са ма на ву чы ла ся іх вы пя каць па на-
шым ся мей ным рэ цэп це. Пе рад свя точ ны 
на строй спры яе ма ім ву чэб ным спра вам — 
у гэ тыя дні я за вяр шаю дып лом ную ра бо ту, 
якую на зва ла «Бе ла рус кая ма дон на».

Па бе ла снеж ных аб ло ках пад бра май 
па ля вых кве так кро чыць жан чы на з не-
маў лём — та кой уяў ляе са бе ма ла дая 
мас тач ка аб агуль не ны парт рэт ма дон ны 
ў бе ла рус кіх ня бё сах. На ве лі код ным тыд ні 
ў ка ле джы за пла на ва на чар го вае па ся-
джэн не дып лом най ка мі сіі, якая ра зам з 
тво ра мі ін шых на ву чэн цаў бу дзе ацэнь-
ваць ра бо ту Ін гі Шаў чэн кі. Вар та 
па жа даць пос пе хаў усім, і асаб лі-
ва тым мас та кам-па чат коў цам, хто 
вы браў ба га тую і скла да ную тэ му 
на шай ду хоў нас ці.

Да рэ чы, кож ны, хто пры хо дзіць 
у ка ледж, за ўва жае, што ін тэр' еры 
ву чэб ных ка бі не таў, май стэ рань, 
біб лі я тэ кі, пра стор ных ка лі до раў 
на сы ча ны ды зай нер скі мі зна ход-
ка мі, якія зноў і зноў вяр та юць да 
ду мак пра ду хоў ную спад чы ну. Гэ-
та вы явы ста ра жыт ных хра маў і 
па ла цаў на сце нах, раз ме шча ныя 
на па лі цах і стэн дах уні каль ныя вы-
ра бы по бы та ва га ўжыт ку з са лом кі 
і ла зы, мас тац кі рос піс, ін крус та-
цыя, ке ра мі ка... Боль шасць з гэ та-
га зроб ле на на ву чэн ца мі, асо ба мі 
твор чы мі і не абы яка вы мі.

— Гэ та вы дат на, ка лі ў лю бой спра ве 
пры сут ні чае эле мент твор час ці, — пра ка-
мен та ва ла ўба ча нае мной у ка ле джы яго 
ды рэк тар Га на Бой ка. — У на шай уста но-
ве праф тэх аду ка цыі пра фе сію атрым лі ва-
юць не толь кі май стры мас тац ка га рос пі-
су, ды зай не ры ін тэр' ераў, ке ра міс ты. Мы 
рых ту ем так са ма ква лі фі ка ва ных му ля раў, 
тын коў шчы каў, цес ля роў-бе тон шчы каў, 
ман таж ні каў, аб лі цоў шчы каў, мас таў шчы-
коў, да рож ных ра бо чых — гэ тую мо ладзь 
заўж ды ча ка юць у мін скіх бу даў ні чых ар-
га ні за цы ях ААТ «МА ПІД». Ма юц ца вы-
дат ныя аў ды то рыі для за ня ткаў, ін тэр нат 
по бач з ву чэб ным кор пу сам, спар тыў ная і 
трэ на жор ная за лы, мед ка бі нет, ста ло вая. 
На ба зе ка ле джа пра вод зяц ца сім по зі у мы 
і на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе рэн цыі, май-
стар-кла сы, вы ста вы.

Дзе вя нос та га доў та му мін ская шко-
ла фаб рыч на-за вод ска га на ву чан ня № 5 
пры ня ла сва іх пер шых кур сан таў — так 
у той час на зы ва лі ах вот ні каў атры маць 
ра бо чыя пра фе сіі. З не пры кмет най ма-
лень кай шко лы вы рас сён няш ні ка ледж — 
уста но ва шы ро ка вя до мая, якая ад па вя-
дае су час на му ўзроў ню. Вір лі вае жыц цё 
што дзень па тра буе ад ка ле джа боль ша га, 
но ва га, і ён не ад стае, на ву чае ўча раш ніх 
школь ні каў ра бо чым пра фе сі ям, якія не-
аб ход ны сён ня. Фун да мен там гэ та му слу-
жыць ба га тая пра фе сій ная і пе да га гіч ная 
тра ды цыя, а так са ма ўсве дам лен не та го, 
што кож ную спра ву ўма цоў ва юць твор чыя 
і ду хоў ныя каш тоў нас ці.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

Па га дзі це ся, за ці каў ле на-
му ву чо бай у цэ лым ці ней кім 
асоб ным прад ме там школь ні ку 
заў сё ды не да стат ко ва звес так, 
якія прад стаў ле ны на ста рон-
ках школь на га пад руч ні ка. І 
на ват ка лі пра чы таць усё, што 
на пі са на дроб ным шрыф там ці 
ра шыць усе за дач кі з «зо рач-
ка мі», пра га да но вых ве даў за-
ста нец ца. Ці ка ва ж! Ін тэр нэт тут 
на ўрад ці здоль ны вы ра та ваць 
вуч ня: не пад рых та ва на му чы-
та чу і да след чы ку, яму пра сцей 
за блу каць ся род мност ва ста-
ро нак з ін фар ма цы яй роз на га 
кштал ту, чым знай сці са праў ды 
ка рыс ныя тэкс ты. Вя до ма, баць-
кі мо гуць да па маг чы, за ры ен-
та ваць, а на стаў ні кі — па ра іць 
вар тыя ўва гі рэ сур сы. Але ёсць 
больш прос тае вый сце — но вая 
се рыя «Кніж ная па лі ца школь-
ні ка» вы да вец тва «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя імя П. Броў кі». У 
яе ме жах і па ба чы ла свет кні га 
«Вя лі кія і сла ву тыя лю дзі бе ла-
рус кай зям лі».

Вель мі шка да, што я ў дзя-
цін стве не ме ла та кой кні гі. У 
на шай сель скай біб лі я тэ цы бы-
лі толь кі «Ле ген ды і мі фы Ста-
ра жыт най Грэ цыі», а ў школь-
най — сла ву тая «Па мяць пра 
ле ген ды» Кас ту ся Та ра са ва 
ды пер шыя гіс та рыч ныя ра ма-
ны Ула дзі мі ра Ар ло ва. Чы таць 
пра гіс то рыю ха це ла ся, та му і 
да во дзі ла ся фак тыч на «пра дзі-
рац ца» праз скла да ную мо ву 
гэ тых вы дан няў. Але ці па трэб-
ны школь ні кам на столь кі цяж кія 
тэкс ты? На ват гіс та рыч ныя ра-
ма ны не заў сё ды лёг ка ўспры-
няць не пад рых та ва на му чы та-

чу, тым больш, ка лі гэ та пя ці- ці 
шас ці клас нік, які толь кі па чы нае 
зна ём ства з гіс то ры яй род на га 
краю. Больш за тое, чы тан не па-
доб ных кніг па він на пры но сіць 
за да валь нен не, а не вы клі каць 
да дат ко выя скла да нас ці.

Ін шая спра ва — вы дан не, 
пра якое мы вя дзём га вор ку. 
Аў та ра мі тэкс таў, што ўвай шлі 
ў кні гу, з'яў ля юц ца вя до мыя 
да след чы кі мі нуў шчы ны, пісь-
мен ні кі і пуб лі цыс ты Ула дзі мір 
Бут ра ме еў, Алесь Мар ці но віч, 
Іры на Мас ля ні цы на і Мі ко ла 
Ба га дзяж. Да та го ж яны са мі 
вы га да ва лі ці га ду юць дзе так, 
та му дак лад на ве да юць, як за-
ці ка віць ма лень кіх гіс то ры каў 

слаў ны мі по ста ця мі, не ча ка ны-
мі па ва ро та мі сю жэ та ці зна-
ка вы мі па дзея мі. Яны ўме юць 
пе ра тва рыць гі по тэ зу ў ці ка вы 
апо вед, а ле ген ду ці пад ан не 
рас ка заць так, што аж дух за-
хоп лі вае. Яны ве да юць, як тры-
маць на пру жан не і ўтрым лі ваць 
ува гу чы та ча да са ма га кан ца.

Ду ма ец ца, кні гай бу дуць 
за да во ле ны і баць кі ма лень кіх 
ра зум ні каў. Гіс то рыі, прад стаў-
ле ныя ў вы дан ні «Вя лі кія і сла-
ву тыя лю дзі бе ла рус кай зям лі», 
до сыць ка рот кія, але вель мі 
змяс тоў ныя, з дак лад ным лі-
ней ным сю жэ там. Та му іх мож-
на чы таць (ці рас па вя даць), як 
каз кі, і да школь ні кам, і ма лод-
шым школь ні кам, якія яшчэ не 
мо гуць са ма стой на пра чы таць 
тэкс ты. Да гэ тых апа вя дан няў 
мож на звяр тац ца ра зам: баць-
кам і дзе цям, ба бу лям-дзя ду лям 
і ўну кам, ста рэй шым і ма лод-
шым бра там-сёст рам. Чы таць, 
пе ра каз ваць, ус па мі наць, аб-
мяр коў ваць, шу каць пра цяг рас-
по ве ду ці ілюст ра цыі, парт рэ ты 
ге ро яў у тым жа ін тэр нэ це. Ба-
ла зе, коль касць зна ка вых асоб 
і аб' ём кні гі да зва ля юць пе ра-
тва рыць гэ ты за ня так у доб рую 
ся мей ную тра ды цыю.

Да рэ чы, звер нем ся да змес-
ту вы дан ня і тых сла ву тых 
пост ацяў, якім пры све ча ны 
асоб ныя тэкс ты. На ту раль на, 
у лі ку ге ро яў ёсць клю ча выя 
фі гу ры, без якіх у на шай гіс то-
рыі ні як не абы сці ся: Усяс лаў 
Ча ра дзей, Раг ва лод, Раг не да, 
Фран цыск Ска ры на, Ге ды мін і 
Аль герд, Сі мя он По лац кі, Да-
выд Га ра дзен скі... Рас по ве ды 

пра іх, хут чэй, ста нуць да дат-
кам да школь ных уро каў гіс то-
рыі, да па мо гуць паў та рыць ужо 
вы ву ча ны ма тэ ры ял. Але ёсць 
у кні зе і звест кі пра не менш 
знач ных, але не та кіх зна ка мі-
тых куль тур ных і дзяр жаў ных 
дзея чаў. Да пры кла ду, ма ла 
хто ве дае імя кня зя Анд рэя 
По лац ка га, сы на Аль гер да, які 
не ка то ры час кня жыў у По лац-
ку і Пско ве; ня мно гія пры га да-
юць, ча му Ба гус ла ва Ра дзі ві ла 
мож на на зваць «Слуц кім д'Ар-
тань я нам», і адзін кі дак лад на 
на за вуць імя і та лен ты дач кі 
Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча.

Не вар та па ло хац ца та го, што 
не ка то рым асо бам у гэ тай кні зе 
пры све ча на не ад на, а не каль-
кі гіс то рый. Так, пра На стас сю 
Слуц кую, Раг ва ло да, Раг не ду, 
Усяс ла ва Ча ра дзея аў та ры згад-
ва юць не ад ной чы. Гэ та, хут чэй, 
ста ноў чы бок вы дан ня. Свое аб-
лі выя паў то ры сю жэ таў, прад-
стаў ле ныя роз ны мі аў та ра мі, 
да па мо гуць пра ве рыць па мяць, 
за ся ро дзіць ува гу ма лень ка га 
чы та ча, змо гуць са дзей ні чаць 
раз віц цю ўмен ня су па стаў лен ня, 
зна хо джан ня па доб ных мо ман-
таў і ад роз нен няў праз па раў на-
нне не каль кіх тэкс таў. Маг чы ма, 
ме на ві та гэ тая кні га пад штурх не 
школь ні каў да больш пад ра бяз-
на га са ма стой на га вы ву чэн ня 
но вай і но вай гіс та рыч най лі та-
ра ту ры.

Пры ем на га са ма стой на га і 
ся мей на га чы тан ня! Ці ка ва га 
па да рож жа ў слаў нае бе ла рус-
кае мі ну лае!

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА

�

Экс ліб рыс «Звяз ды»Экс ліб рыс «Звяз ды»  ��

У ДА ДА ТАК ДА ПАД РУЧ НІ КАЎ

НА ВЯ ЛІК ДЗЕНЬ БУ ДЗЕ ТАК...

Ка лек цыю па-ве лі код на му ўпры го жа ных 
яек прад стаў ляе бу ду чая мас тач ка

Іна Ка ва леў ская.

Бу ду чая мас тач ка-на стаў ні ца Ін га Шаў чэн ка 
і яе дып лом ная пра ца
«Бе ла рус кая ма дон на».

У біб лі я тэ цы ка ле джа шмат вы дан няў на тэ му 
куль ту ры і гіс то рыі Бе ла ру сі. Тут фо та аб' ек тыў 
«уба чыў» на ву чэн цаў Се ра фі ма Руд чан ку 
і Дзя ні са Зі ке е ва.

Якім вы ўяў ля е це са бе 
га лоў нае вяс но вае 
свя та? З та кім 
пы тан нем я звяр нуў ся 
да на ву чэн цаў 
Мінск ага дзяр жаў на га 
пра фе сій на-
тэх ніч на га ка ле джа 
дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва 
імя М. Ке дыш кі. Хоць 
жыц цё вы во пыт ма іх 
юных су раз моў цаў 
яшчэ не ба га ты, 
вы свет лі ла ся, што 
ўсе яны вы дат на 
ве да юць, як 
да рос лыя рых ту юц ца 
і су стра ка юць 
Вя лік дзень.

Вя лі кія і сла ву тыя лю дзі 
бе ла рус кай зям лі: для мал. 
і ся рэд. шк. уз рос ту / склад.
І. Б. Кле пі каў. — Мінск: Бе ла-
 рус кая Эн цык ла пе дыя імя 
П. Броў кі, 2013. — 278 с.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ На 01.04.2014 На 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 59952,3 44 545,3

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 434586,9 411 599,0

5 Средства в банках 1104 22198,6 11 882,4

6 Ценные бумаги 1105 - 15 125,5

7 Кредиты клиентам 1106 496605,7 393 505,7

8
Производные 
финансовые активы

1107 149297,1 122 073,6

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 106115,2 26 184,2

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 7989,5 5 434,7

12 Прочие активы 1111 13303,4 8 997,7

13 ИТОГО активы 11 1290048,7 1 039 348,1

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка 

1201 111097,3 109 769,7

16 Средства банков 1202 40710,8 71 658,2

17 Средства клиентов 1203 881073,3 673 561,5

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 1756,6 31 473,9

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 - 12 570,5

20 Прочие обязательства 1206 8795,9 5 707,3

21 ВСЕГО обязательства 120 1043433,9 904 741,1

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 182696,0 55 768,7

24 Эмиссионный доход 1212 - -

25 Резервный фонд 1213 5570,0 3 520,5

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 20087,1 17 379,6

27 Накопленная прибыль 1215 38261,7 57 938,2

28 ВСЕГО капитал 121 246614,8 134  607,0

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 1290048,7 1 039 348,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на  1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ на 01.04.2014 на 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 43538,6 26712,3

2 Процентные расходы 2012 23817,7 19328,2

3 Чистые процентные доходы 201 19720,9 7384,1

4 Комиссионные доходы 2021 13741,7 15870,4

5 Комиссионные расходы 2022 858,9 719,3

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 12882,8 15151,1

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - (13,4)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 (4144,8) 2166,2

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 6329,5 (88,5)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 2906,4 3575,5

12 Прочие доходы 208 2431,5 1754,5

13 Операционные расходы 209 19937,6 15765,2

14 Прочие расходы 210 930,0 1706,3

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 13445,9 5307,0

16 Налог на прибыль 212 2501,6 949,3

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 10944,3 4357,7

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22

20
Разводненная прибыль на 
простую акцию

23


