
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ця пер пад піс чы каў ужо ка ля 

130 ты сяч! Част ка з іх ацэнь вае 

па сты, пі ша ка мен та рыі, вы каз-

вае ўдзяч насць за ін фар ма цыю ў 

ды рэкт (аса біс тыя па ве дам ленні). 

Ад нак у ін тэр нэ це ха пае і тых, хто 

па кі дае шмат не га ты ву. «Чым 

больш пад піс чы каў, — ка жа Ка-

мі ла, — тым больш агрэ сіі. Мне 

па гра жа лі: са пса ваць рэ пу та цыю, 

зні шчыць агенц тва... Звы чай на 

пі шуць пра знеш насць, на зы ва-

юць вы скач кай — час цей за ўсё з 

пус тых фэй ка вых ста ро нак. Та му 

звяр таць ува гу на ўсё гэта не лі чу 

па трэб ным».

...У бло гу на пі са на: «Га дую» 

два біз не сы». Гэ та SMM-агенц тва 

«Popcorn medіa» і ін фа біз (кур сы, 

вэ бі на ры, ма ра фо ны).

— Спа чат ку з'я ві лі ся кур сы, — 

рас каз вае Ка мі ла. — Ча му я вы-

ра шы ла іх ар га ні за ваць? Пра сі лі 

са мі пад піс чы кі. Гэ та бы ло штось ці 

на кшталт рэ пе ты тар ства, адзін на 

адзін. Ад нак, па спра ба ваў шы на 

двух-трох су раз моў ні ках і зра зу-

меў шы, што гэ та не вель мі эфек-

тыў на, за пус ці ла пра ект ан лайн-

кур саў «Ма ма, я SMMшчык». З ін-

фа біз не сам прос та: усё ўпі ра ец ца 

ў ад ну пля цоў ку. Ро біш пэў ную 

стар та вую рэ кла му, аплач ва еш 

са му плат фор му для пра вя дзен ня, 

куп ля еш вэб-ка ме ру, мік ра фон... 

Пры пад рых тоў цы да сва іх кур саў 

я пры гад ва ла, ча го не ха па ла ме-

на ві та мне. На ла дзі ла зва рот ную 

су вязь з пад піс чы ка мі. Што ад роз-

ні вае мя не ад ін шых? Я прак тык. 

У мя не на за ня тках кож ны атрым-

лі вае ўмоў на га клі ен та. По тым пі-

ша стра тэ гію, ву чыц ца ства раць 

бры фы, вы ву чае ды зайн і фо та-

зды мак, на ладж вае рэ кла му, ка-

му ні куе з бло ге ра мі...

Звы чай на ў гру пу Ка мі ла на-

бі рае пят нац цаць ча ла век і ўста-

наў лі вае ся рэд ні рын ка вы кошт: 

з кож на га — 200 до ла раў за дзе-

вяць ан лайн-за ня ткаў даў жы нёй 

дзве-тры га дзі ны.

Агенц тва «Popcorn medіa» дзяў-

чы на ства ры ла ле тась, ка лі зра зу-

ме ла: клі ен таў шмат, а ру кі ўся го 

дзве. Са бра ла ка ман ду з тых, хто 

прай шоў яе кур сы, і ка го знай шла 

ў «Ін стаг ра ме». За рэ гіст ра ва ла ся 

як ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік. 

За раз у шта це пра цу юць ме не джа-

ры, ка пі рай тар, сто рыз-мэй кер, 

ёсць фа то граф і ды зай нер.

— На ша за да ча — зра зу мець, 

якія ў клі ен та праб ле мы, — га во-

рыць прад пры маль ні ца, — чым 

мо жам да па маг чы і ці мо жам уво-

гу ле. Важ на, на коль кі мы па да ба-

ем ся адно ад на му і на коль кі спра-

цу ем ся. Бы вае, што ў нас з клі ен-

там прос та кар ды наль на роз ныя 

по гля ды — і гэ та нар маль на.

Кошт ака за ных па слуг у ся-

рэд нім 800 до ла раў у ме сяц. Ка лі 

лі чыць рэ клам ныя бюд жэ ты, мо-

жа да хо дзіць да 1100—1200 до-

ла раў.

...Акра мя двух біз не саў, Ка мі-

ла па спя ва ла рых та вац ца да эк-

за ме наў і зда ваць іх на за воч ным 

ад дзя лен ні жур фа ка. Як? Яна 

што, не спа ла? Не. Прос та ўмее 

пра віль на пла на ваць сваю пра цу 

і пра цу ка ман ды. У вы пад ку ча го 

мо жа да ру чыць усё свай му ме не-

джа ру. У яе ёсць час, каб сха дзіць 

на фіт нэс ці на ма саж, а так са ма 

для ванд ро вак. Дзе толь кі ні бы ла 

дзяў чы на! У Ры ме, Віль ню се, Пі це-

ры, Вар ша ве, на Кіп ры...

— У ма ім біз не се (ме на ві та ў 

агенц тве) срод кі цяж ка клас ці са бе 

ў кі шэ ню, — дак лад на ве дае дзяў-

чы на, — бо гро шы ідуць у аба рот. 

І вы маць іх з яго ня пра віль на! Ты 

ку піш ма шы ну, ква тэ ру, а ўзнік не 

мо мант, ка лі та бе трэ ба раз ві ваць 

свой біз нес да лей, а гро шай ужо 

аб са лют на ня ма. З кур са мі пра-

сцей. З дзвюх ты сяч до ла раў ты-

ся чу шэсць сот ма гу ўзяць са бе. 

Я вы бі раю: «кру ціць» іх да лей, ці, 

на прык лад, ехаць на Ба лі.

На жыц цё ў Мін ску сы хо дзіць 

ты ся чы паў та ры до ла раў. Тое, што 

звер ху — на па да рож жы і па да рун-

кі бліз кім. Больш мне і не трэ ба. 

Ма гу ўклас ці гро шы ў да ра гое на-

ву чан не. А вось тран жы рыць — не 

пра мя не...

Сям'я дзяў чы ны ад но сіц ца да 

за ня ткаў Ка мі лы ста ноў ча. Яна на-

ват іх за бяс печ вае: «Не на сто пра-

цэн таў, ка неш не. Ма ма пра цуе, бо 

не хо ча кі даць ра бо ту, баць ка ў по-

шу ку. Ім не ці ка ва ся дзець на мес-

цы. Але, ка лі трэ ба ку піць штось ці 

да ра гое, на прык лад, кам п'ю тар, ці 

ба бу лі тру бы ў ван най ад ра ман та-

ваць — гэ та ўсё я».

— Біз нес мен па ві нен... — пы-

та ю ся...

— ... тры маць ад каз насць: быць 

ад каз ным за ся бе, свае пра ек ты 

і на ват за ін шых лю дзей, за тое, 

што ён транс лі руе ў аў ды то рыю, — 

упэў не на ка жа прад пры маль ні-

ца. — Яшчэ трэ ба ра зу мець, што 

біз нес заўж ды тры мае ця бе ў ста-

не ня вы зна ча нас ці. Ты не ве да еш, 

што бу дзе заўт ра. Прый дзе ці сы-

дзе ад ця бе клі ент? Коль кі гро шай 

трэ ба бу дзе ўклас ці? Па ста ян на 

ду ма еш, што ты яшчэ мо жаш зра-

біць, што яшчэ мо жаш ад крыць. 

А так са ма кож ны па ві нен умець 

хут ка рэ ага ваць на цяж кія сі ту а цыі, 

не пад да вац ца па ні цы, ду маць, як 

вы ра шаць праб ле мы. І па мя таць, 

што ме на ві та за прад пры маль ні-

кам бу дзе апош няе сло ва.

...Ка мі ла Жы бу ля не збі ра ец ца 

спы няц ца на двух пра ек тах. Гро-

шы — не га лоў ная і не кан чат ко-

вая мэ та.

— Мне прос та вель мі па да ба-

ец ца мая ра бо та, — ка жа яна. — 

Га лоў нае, што атрым лі ваю ад 

лю дзей «фід бэк» (зва рот ную су-

вязь. — Аўт.) Я, вядома, з імі ша-

лё на стам ля ю ся, пра вя раю за дан ні 

па на чах... Але ба чу, што з да па-

мо гай ма іх кур саў яны зна хо дзяць 

леп шую ра бо ту, за ро бак, ад кры-

ва юць свае агенц твы, на рошч ва-

юць клі енц кую ба зу. І гэ та мя не 

ма ты вуе.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Га ды ву чо бы — гэ та 

час, ка лі ў мно гіх ад-

кры ва юц ца но выя маг-

чы мас ці і з'яў ля ец ца 

вя лі кая коль касць ці ка-

вых ідэй. Вель мі важ-

на ўха піц ца хоць бы за 

ад ну, але рас клас ці яе 

па «пяс чын ках», каб па-

глы біц ца ў тэ му. Ме на-

ві та так і зра бі ла на ша 

ге ра і ня. Яшчэ ня даў на 

сту дэнт ка-дру га курс ні-

ца па да ва ла за яў кі на 

ўдзел у роз ных аду ка-

цый ных івен тах, а за раз 

ду мае над дру гім се зо-

нам улас на га пра ек та.

У кан цы пер ша га кур са 

на ву чан ня на фа куль тэ це 

жур на ліс ты кі БДУ На стас ся 

Ла ры на за ха це ла зра біць 

неш та сваё. Стаў шы ўдзель-

ні цай не каль кіх уні вер сі тэц-

кіх ме ра пры ем стваў («Пуб-

лі ка і я», «ЕVЕNT-ла ба ра то-

рыя»), яна ўваж лі ва са чы ла 

за тым, як усё ар га ні зоў ва-

ец ца, вы яў ля ла вар тас ці і 

не да хо пы пра цэ су.

— На той мо мант я яшчэ 

не ве да ла, што бу ду ства-

раць. Ад ной чы да ду ма ла-

ся — трэ ба зра біць «Шко лу 

рэ дак та раў БДУ»! Гэ та быў 

вась мі тыд нё вы пра ект для 

сту дэн таў, якія хо чуць на ву-

чыц ца пра ца ваць з тэкс та мі, 

пры дум ваць тэ мы, скла даць 

рэ зю мэ пад кі раў ніц твам во-

пыт ных на стаў ні каў — жур-

на ліс таў, спе цы я ліс таў па 

ка му ні ка цыі, ды зай не раў. 

Курс скла даў ся з лек цый і 

да маш ніх за дан няў. Ме ра-

пры ем ства за дум ва ла ся 

для ўсіх, хто пі ша — для ся-

бе або па ра бо це, — пры-

гад вае су раз моў ні ца. — 

Звя за ла ся са стар шы нёй 

Сту дэнц ка га са ве та БДУ 

па якас ці аду ка цыі Ар ту рам 

Кан дра цен кам — ра зу ме ла, 

што трэ ба рэа лі зоў ваць за-

ду му праз якую-не будзь сту-

дэнц кую ар га ні за цыю. Ка-

лі ра зам усё аб мер ка ва лі, 

ака за ла ся, што, каб атры-

маць фі нан са ван не, трэ ба 

паў дзель ні чаць ва ўні вер сі-

тэц кім кон кур се «Най леп шы 

ма ла дзёж ны пра ект», што 

я і зра бі ла. Апош ні адоб ры-

лі — так і па ча ла ся ўлас на 

ра бо та.

Ка лі ідэя і план ёсць, 

трэ ба пры сту паць да кан-

цэп цыі, у якой не аб ход на 

аба зна чыць мэ ту і за да чы. 

На стас ся па раў ноў вае гэ-

та з да след чыц кай пра цай, 

адзі нае ад роз нен не — тут 

па трэб на яшчэ і прак тыч-

ная рэа лі за цыя. Ка неш не, 

ка лі штось ці ро біц ца пер шы 

раз, асаб лі ва важ на ад чу-

ваць пад трым ку. На стас ся 

пры ад кры вае сак рэ ты:

— Ар тур Кан дра цен ка 

кан суль та ваў мя не па да ку-

мен тах. Ды зайн і якас ныя 

фо та здым кі ра бі лі доб рыя 

зна ё мыя. Па агуль най ар га-

ні за цыі з боль шас ці спраў-

ля ла ся са ма, бо ха це ла да-

ве дац ца, як усё пра цуе знут-

ры, каб у на ступ ныя се зо ны 

зра біць ней кі «га дзін нік», па 

якім кож ны бу дзе са чыць, як 

і што трэ ба вы кон ваць.

Яшчэ не аб ход на мець на 

ўва зе, што ў лю бы мо мант 

мо жа зда рыц ца ўсё, што 

за ўгод на, а шу каць вый сце 

прый дзец ца ме на ві та ар га-

ні за та ру. На стас ся Ла ры на 

пры зна ец ца, што ў «Шко ле 

рэ дак та раў БДУ» не абы-

шло ся без та кіх сі ту а цый:

— Бы ла не як па за штат-

ная сі ту а цыя, ка лі спі кер тра-

пі ла ў ава рыю, а да па чат ку 

яе лек цыі за ста ва ла ся дзе-

сяць хві лін. Яна па пра сі ла 

му жа да слаць прэ зен та цыю, 

каб у нас бы ла ін фар ма цыя. 

І стар шы ня Сту дэнц ка га са-

ве та па якас ці аду ка цыі на 

фа куль тэ це жур на ліс ты кі 

Ксе нія Ган ча рык спа кой на 

пра вя ла гэ тую лек цыю.

Лю бы пра ект, на ват сту-

дэнц кі, па тра буе фі нан са ва-

га за бяс печ ван ня. Част ку 

гро шай, як мы ўжо да ве да лі-

ся, дзяў чы на атры ма ла дзя-

ку ю чы кон кур су «Най леп шы 

ма ла дзёж ны пра ект». Але ці 

ха пі ла іх?

— Зболь ша га той су мы бы-

ло да стат ко ва. Так са ма спра-

ба ва лі атры маць зніж ку на 

на леп кі, куб кі, на тат ні кі — на-

пі са лі 15 дру кар скім цэнт рам, 

але ад каз атры ма лі толь кі ад 

ад на го, за тое ста ноў чы, — 

адказ вае На стас ся.

На пер шых эта пах пла-

на ва ла ся, што на ме ра-

пры ем ства тра пяць толь кі 

20 ча ла век, але на пры кан-

цы па да чы за яў ака за ла ся, 

што коль касць ах вот ных — 

больш за 80. Прый шло ся 

ад бі раць па не каль кіх кры-

тэ ры ях, якія пе ра ліч вае су-

раз моў ні ца:

— У ан ке це бы ло пы тан-

не: «На вош та вам гэ та?», 

з ад ка зу на якое мож на бы-

ло зра зу мець ма ты ва цыю. 

Так са ма пра гля да лі ста рон кі 

ў са цы яль ных сет ках. Мы не 

бра лі тых, па чы ім про фі лі 

ра зу ме лі, што ім на са мрэч 

не вель мі ці ка вая тэ ма ты ка 

пра ек та «Шко ла рэ дак та раў 

БДУ». Хоць, на пэў на, гэ та 

бы ло не вель мі спра вяд лі ва. 

У вы ні ку мы аб ра лі 30 прэ-

тэн дэн таў.

Ка лі ўклад ва еш у спра ву 

шмат энер гіі, то, ка неш не, 

хо чац ца ад да чы, якая ў На-

стас сі Ла ры най і была, — ёй 

па кі ну лі шмат доб рых вод-

гу каў. Усе атры ма лі сер-

ты фі ка ты ўдзель ні ка, што 

ў бу ду чы ні, маг чы ма, да-

па мо жа ім пры ад бо ры на 

ней кую ста жы роў ку. Вяс-

ной пла ну ец ца рас па чаць 

дру гі се зон «Шко лы рэ дак-

та раў БДУ», дзе, ма быць, 

бу дзе яшчэ больш спі ке раў 

і ўдзель ні каў.

Па лі на БЕР ТАШ,  

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ. 
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У «Шко лу рэ дак та раў БДУ» да... сту дэнт кі
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