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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Так са ма іnsta-бло ге ры, акра мя коль-

кас ці пад піс чы каў, вы лу ча юц ца яшчэ і 

сва ёй на кі ра ва нас цю. Са мыя па пу ляр ныя 

тэ мы, якія па ды ма юць бло ге ры на сва іх 

ста рон ках, — фіт нес, ба га тае жыц цё, па-

да рож жы, ку лі на рыя і, вя до ма ж, акаў нты 

зна ка мі тых лю дзей. На ша су раз моў ні ца 

ады шла ад стан дарт ных кі рун каў і, ня гле-

дзя чы на ма ла ды ўзрост, вы ра шы ла вес ці 

блог пра ад но сі ны.

— Свой акаўнт у Іnstagram я ства ры ла 

ў 2014 го дзе, але та ды гэ та бы ла са мая 

звы чай ная ста рон ка, на якой вы клад ва-

лі ся мае фо та здым кі. Але ад ной чы, як 

і боль шасць ра вес ні каў на той мо мант, 

мя не па ча ла ці ка віць тэ ма ад но сін па між 

хлоп ца мі і дзяў ча та мі, да якой да да лі ся 

яшчэ аса біс тыя пе ра жы ван ні, і на эмо цы-

ях я на пі са ла свой пер шы пост на ста рон-

цы. Ён быў пра тое, што мно гія дзяў ча ты 

пры су стрэ чы з пры го жым хлоп цам, ну, 

ці прос та хлоп цам, які ім сім па тыч ны, па-

чы на юць на круч ваць ся бе комп лек са мі 

і ад ра зу ж зда юц ца. Я шмат ду ма ла і ў 

вы ні ку да ла ў по сце не каль кі па рад, што 

трэ ба і не трэ ба ра біць, каб не за стац ца 

без шан цаў на зна ём ства.

З ча су пер ша га по ста Іры ны прай-

шло ўжо ня ма ла ча су, яна рас пра ца ва ла 

струк ту ру свай го бло га, ве дае, як і што 

зды маць, і, дзя ку ю чы ўпартасці і на ма ган-

ням, за ва я ва ла ўва гу но вых пад піс чы каў. 

Бло гер ка ад зна чае, што не за яў ляе пра 

ся бе, як пра экс пер та ў ад но сі нах, яна 

прос та вы каз вае сваю дум ку аб спрэч-

ных пы тан нях з гэ тай сфе ры, на прык лад, 

ча му жан чы ны час та вы стаў ля юць ся бе ў 

ро лі ах вя ры, ці ча му ўсе так ба яц ца раз-

во ду ў сям'і. Акра мя гэ та га, Іры на заў сё-

ды чы тае рэ ак цыю сва іх падпісчыкаў на 

яе по сты і лю біць, ка лі яны вы клі ка юць 

дыс ку сію па між ка рыс таль ні ка мі. З ня-

даў ня га ча су, акра мя звы чай ных по стаў, 

на ша су раз моў ні ца ўвя ла но вую руб ры ку 

на ста рон цы — «Хут кае ін тэр в'ю», у якой 

яна за дае роз ныя пы тан ні, якія да ты чац ца 

ад но сін, гру пам хлоп цаў і дзяў чат, ча сам 

вы но ся чы для ся бе з іх ад ка заў вель мі 

ка рыс ную і не ча ка ную ін фар ма цыю.

Ні адзін бло гер, на ват па чат ко вец, 

не абы хо дзіц ца без хэй та раў, лю дзей 

якія кры ты ку юць тое, што ён ро біць. Не-

ка то рыя не звяр та юць на іх ува гі, ін шыя 

пры ма юць та кія за ўва гі бліз ка да сэр ца, 

а ёсць і тыя, хто вы да ляе гэ тыя ка мен та-

рыі і бла куе та кіх ка рыс таль ні каў.

— З кры ты кай я су тык ну ла ся ў са мым 

па чат ку свай го шля ху. Ка лі за по сці ла 

пер шы за піс на ста рон цы, шмат хто па-

чаў пі саць, што я спра бую быць як усе, 

а не вы каз ваю свае дум кі і што да бло-

гер ства мой пост не мае ні я ка га да чы нен-

ня. Вя до ма, уліч ва ю чы не да свед ча насць і 

ней кі страх, спа чат ку вель мі нер ва ва ла ся. 

Бы лі мо ман ты, ка лі ха це ла ад мо віц ца ад 

жа дан ня стаць іnsta-бло ге рам, але кож ны 

раз ра зу ме ла, што ёсць лю дзі, ка му па-

да ба ец ца тое, што я раб лю, а га лоў нае, 

што гэ та па да ба ец ца мне. Ця пер та кіх 

доб ра зыч лі вых ка рыс таль ні каў на шмат 

больш, чым бы ло на па чат ку, я ад чу ваю 

іх вод гу кі. Мне зда ец ца, для бло ге ра гэ та 

са мае важ нае — ве даць, што ты ці ка вы, 

што мо жаш да ваць лю дзям «па жы так» 

для раз ва жан няў і дыс ку сіі, а ча сам ад-

каз ваць на тыя пы тан ні, якія яны ба я лі ся 

за даць на ват са мі са бе. А пі саць у пус тэ-

чу — гэ та жу дас на. Што да ты чыц ца хей-

та раў, то ў ней кі мо мант зра зу ме ла, што 

яны зу сім не во ра гі, а на ват на ад ва рот, 

дзя ку ю чы ім, я ма гу пе ра гле дзець той ці 

ін шы свой крок, знай сці не да хо пы і на-

ступ ны пост зра біць яшчэ ці ка вей шым.

У са мым па чат ку мы згад ва лі, што 

боль шасць ус пры мае бло гер ства ў лю бых 

са цы яль ных сет ках як дзі ця чую за ба ву, 

а не сур' ёз ны за ня так. Пад час дыя ло гу 

на ша су раз моў ні ца шчы ра пры зна ла ся, 

што па куль быць іnsta-бло ге рам для яе — 

хо бі, якое яна ста ран на імк нец ца зра біць 

сва ёй пра фе сі яй.

— Лю бы за ня так па ві нен пры но сіць 

за ро бак, а я па куль пра цую па бар та ры. 

Наогул, каб стаць пра фе сій ным бло ге-

рам, трэ ба не толь кі ўклас ці шмат ча су, 

на ма ган няў і фі нан саў, але і ва ло даць 

пэў ны мі ча ла ве чы мі якас ця мі. Па-пер-

шае, крэ а тыў нас цю, як ні кру ці. Бло гер-

ства — гэта ў пер шую чар гу твор часць і 

сама вы яў лен не. Па-дру гое, быць да свед-

ча ным у той тэ ма ты цы, у якой ты вя дзеш 

сваю ста рон ку. Я ўвесь час чы таю ней кія 

фо ру мы, вы ву чаю псі ха ло гію, ну і, вя до-

ма ж, на зі раю за людзь мі, якія ва кол мя-

не, і іх уза е ма ад но сі на мі. Ну, а па-трэ-

цяе, за хоп ле насць. Бло ге ра мі спра бу юць 

стаць вель мі мно гія, але толь кі ў ня мно гіх 

гэ та атрым лі ва ец ца.

На на пі сан не ад на го по ста мо жа сыс-

ці вель мі шмат ча су, пры зна ец ца су раз-

моў ні ца. Па куль вы бераш ак ту аль нае пы-

тан не, аб ду ма еш яго, раз бя рэш, зро біш 

і апра цу еш па трэб ныя фо та, а ка лі яшчэ 

трэ ба ман ці ра ваць ві дэа... Можа прай сці 

ты дзень, але быць на ва чах у пад піс чы-

каў трэ ба што дня, бо ка лі ты не быў у 

Іnstagram дзень, то, лі чы, што ця бе ўжо 

ўсе за бы лі ся.

Ня гле дзя чы на тое, што Іры на — бло-

гер-па чат ко вец, яе час та за пра ша юць на 

роз ныя ме ра пры ем ствы ў якас ці эксперта. 

І гэ та не дзіў на, бо, акра мя вя дзен ня акаў-

нту пра ад но сі ны, яна з'яў ля ец ца кі раў ні-

ком ма ла дзёж на га твор ча га аб' яд нан ня 

«Ма ма, я бло гер».

— Яго ад кры ла на ба зе ад на го са 

ста ліч ных цэнт раў да дат ко вай аду ка цыі 

«Вет разь». Ка лі шчы ра, лі чу, што мне 

моц на па шан ца ва ла, бо я ма гу не толь кі 

раз ві вац ца ва ўлю бё най сфе ры са ма, але 

і да па ма гаць гэ та зра біць ін шым. Аб' яд-

нан не раз лі ча на на пад лет каў і мо ладзь 

з тры нац ца ці да двац ца ці ад на го го да, 

хоць, каб стаць бло ге рам, уз рос та вых ра-

мак ня ма. Але аса біс та мне кам форт ней 

пра ца ваць з та кой аў ды то ры яй. Я ву чу яе 

та му, з чым са ма су тык ну ла ся ў са мым 

па чат ку шля ху. Да па ма гаю па зба віц ца 

ад комп лек саў і са рам лі вас ці, да па ма гаю 

знай сці тую тэ ма ты ку, у якой ім бу дзе 

кам форт на і ці ка ва. Не ка то рыя пад лет-

кі час та ка жуць мне: «А пра што мож на 

пі саць?», «А як фа та гра фа вац ца?», «Мя-

не ж бу дуць чы таць ма ма і ба бу ля...» Усе 

гэ тыя мо ман ты мы вы ра ша ем ра зам.

Час та мож на па чуць пра Іnstagram-за-

леж насць — гэ та ка лі пра во дзіш га дзі ны 

за эк ра нам і не мо жаш пра жыць і дня, 

каб не зра біць сэл фі і не за по сціць яго ў 

ся бе на ста рон цы. На дум ку не ка то рых 

псі хо ла гаў, ме на ві та бло ге ры зна хо дзяц-

ца ў зо не ры зы кі гэ тай «хва ро бы». Ад нак 

Іры на абвяргае міф.

— Пер шы час ты і са праў ды ся дзіш у 

са цы яль най сет цы як за ча ра ва ны, але не-

ўза ба ве па чы на еш пе ра на сы чац ца ін фар-

ма цы яй, і час та бло ге рам хо чац ца ўзяць 

не вя лі кі ад па чы нак, каб «па чыс ціць» сваю 

га ла ву ад та го па то ку на він, што кож ны 

дзень су стра ка еш у стуж цы. Маг чы ма, 

з-за гэтай пе ра на сы ча нас ці ў не ка то рых 

з'я ві ла ся мер ка ван не, што Іnstagram па во-

лі зга сае, але ве дай це, ён не па мрэ ні ко лі. 

Мы мо жам стам ляц ца ад яго, браць пе ра-

пы нак, але для боль шас ці лю дзей у све це 

ён стаў не ад' ем най част кай жыц ця.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

Фо та да дзе на су раз моў ні цай.
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«Ад роз нен не іnsta-бло ге ра 
ад бло ге раў ін шых 
ін тэр нэт-пар та лаў ці са цы яль ных 
се так у тым, што яны аба вя за ны 
ўза е ма дзей ні чаць са сва і мі 
пад піс чы ка мі што дня».

АН ЛАЙН 
ШТО ДНЯ

Бло гер ка ад зна чае, што не за яў ляе 
пра ся бе, як пра экс пер та 
ў ад но сі нах, яна прос та вы каз вае 
сваю дум ку аб спрэч ных пы тан нях 
з гэ тай сфе ры.

«Для бло ге ра гэ та са мае важ нае — 
ве даць, што ты ці ка вы, што мо жаш 
да ваць лю дзям «па жы так» 
для раз ва жан няў і дыс ку сіі».

«Бло ге ра мі спра бу юць стаць вель мі 
мно гія, але толь кі ў ня мно гіх 
гэ та атрым лі ва ец ца».

Ад чуць ся бе 
спар тыў ным 
ка мен та та рам
Бе ла рус кія школь ні кі да 15 каст рыч ні ка мо-

гуць па даць за яў кі на ўдзел у між на род ным 

кон кур се юных ка мен та та раў ва ўзрос та вай 

ка тэ го рыі 9—14 га доў у са цы яль ных сет ках 

Facebook, Іnstagram і Youtube у рам ках між-

на род на га пра ек та «Фут бол для друж бы».

Дзе ці з на шай кра і ны тра ды цый на пры ма юць 

удзел у між на род най дзі ця чай са цы яль най пра-

гра ме «Фут бол для сяб роў ства». Вось мы се зон 

пра гра мы аб' яд нае больш за 10 ты сяч удзель ні каў 

з уся го све ту і прой дзе ў ан лайн-фар ма це.

У но вым се зо не пра цяг не ра бо ту між на род-

ны дзі ця чы прэс-цэнтр, дзе ўдзель ні кі па спра бу-

юць ся бе ў ро лі спар тыў ных жур на ліс таў і бу дуць 

асвят ляць па дзеі пра гра мы ў сва іх кра і нах, рых-

та ваць на ві ны для на цы я наль ных і між на род ных 

спар тыў ных СМІ. У гэ тым го дзе між на род ны дзі-

ця чы прэс-цэнтр аб вяс ціў ан лайн-кон курс юных 

ка мен та та раў, пе ра мож цы яко га бу дуць ка мен-

та ваць ан лайн-чэм пі я нат пра гра мы «Фут бол для 

друж бы».

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка мі ніст ра ін-

фар ма цыі Паў ла Лёг ка га, ан лайн-фар мат пад час 

пан дэ міі, як у вы пад ку з «Фут бо лам для друж бы», 

дае маг чы масць дзе цям з роз ных кут коў кра і ны 

да ве дац ца больш пра лю бі мую гуль ню і знай сці 

ад на дум цаў ся род ра вес ні каў з уся го све ту — і ўсё 

гэ та з бяс пе кай для зда роўя. «Цу доў на, што гэ-

ты пра ект абу джае ці ка васць да жур на лісц кай 

пра фе сіі і на ват дае рэ аль ныя на вы кі: да па ма гае 

дзе цям па спра ба ваць ся бе ў якас ці спар тыў на-

га ка мен та та ра, зра зу мець пра цэ сы вы твор час ці 

жур на лісц кіх ма тэ ры я лаў роз ных фар ма таў, па гу-

та рыць з вя до мы мі спарт сме на мі і рас ка заць аб 

лю бі май гуль ні, якая аб' яд ноў вае лю дзей з уся го 

све ту», — ска заў Па вел Лёг кі.

Для ўдзе лу ў кон кур се дзе цям не аб ход на 

зняць ві дэа, у якім трэ ба пра ка мен та ваць на анг-

лій скай мо ве ўры вак фут боль на га мат ча даў жы-

нёй у ад ну хві лі ну, ад ным дуб лем, без ман та жу, 

і вы клас ці ро лік у са цы яль ных сет ках з хэш тэ гам 

#F4FCommentator з ука зан нем свай го ўзрос ту і 

кра і ны пра жы ван ня.

Кон курс прой дзе ў два эта пы. На пер шым — да 

15 каст рыч ні ка — бу дуць ада бра ны най леп шыя 

ка мен та та ры ў кож най кра і не. На дру гім — да 

9 ліс та па да — прой дзе ан лайн-га ла са ван не па 

вы ба ры пе ра мож цы. Вы ні кі кон кур су бу дуць пад-

ве дзе ны 15 ліс та па да. Яго ўдзель ні кі атры ма юць 

каш тоў ныя пры зы ад між на род най дзі ця чай са-

цыяль най пра гра мы «Фут бол для дружбы»: на бор 

пра фе сій на га стры мін га ва га аў дыё- і ві дэа аб ста-

ля ван ня і су ве ні ры з сім во лі кай пра ек та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Но выя стар тыНо выя стар ты

• Да вед ка
Між на род ная дзі ця чая са цы яль ная пра гра-

ма «Фут бол для дружбы» рэа лі зу ец ца «Газ-

пра мам» з 2013 го да. За сем се зо наў яна аха-

пі ла 211 кра ін і рэ гі ё наў, аб' яд на ла больш за 

6 ты сяч удзель ні каў і на бы ла звыш 5 мільё наў 

пры хіль ні каў.

Прад стаў ні кі Бе ла ру сі бя руць удзел у між-

на род най дзі ця чай са цы яль най пра гра ме 

«Фут бол для дружбы» з 2014 го да. У сё мым 

се зо не пра ек та Бе ла русь прад стаў ля лі ча-

ты ры юныя фут ба ліс ты: Са фія Мя цель ская і 

Яна Сташ ко ва, вы ха ван кі фут боль на га клу-

ба «Mіnsk Ladіes», і Ган на Га дзін ская і Ме ла-

на Су раў ца ва, вы ха ван кі фут боль на га клу ба 

«Мінск».
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