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Свой вы барСвой вы бар Суб куль ту раСуб куль ту ра

ЁСЦЬ КАН ТАКТ!
Як дзяў чы на-элект ра ме ха нік за бяс печ вае рух цяг ні коў
На чы гун ку дзяў ча ты 

час цей улад коў ва юц ца 

пра вад ні ца мі, ка сі ра мі 

ці дыс пет ча ра мі. 

Але ёсць спа да ры ні 

і ў «не жа но чых» 

пра фе сі ях. Так, ся род 

элект ра ме ха ні каў 

Мін скай дыс тан цыі 

элект ра за бес пя чэн-

ня шчы руе бру нет ка 

Мар га ры та БАГ ЛАЙ. 

На пад стан цыі 

Па мыс лі шча яна пра цуе 

чац вёр ты год і ад каз вае 

за тое, каб цяг ні кі 

ха дзі лі без збо яў.

Пад стан цыя за бяс печ вае 

энер гі яй кан такт ную сет ку 

чы гун кі і пры ват ны сек тар 

най блі жэй шай вёс кі. Для гэ-

та га тут ста іць шмат аб ста-

ля ван ня. Кож ная з жа лез ных 

«шаф» — бло каў мік ра пра цэ-

сар най рэ лей най за сця ро гі — 

ад каз вае за пэў ны ўчас так 

чы гун кі. За да ча элект ра ме-

ха ні ка — кант ра ля ваць ра бо-

ту пры бо раў і ра ман та ваць 

іх пры не аб ход нас ці. Штось ці 

Мар га ры та ра ман туе са ма, 

штось ці пры яз джае на ла-

дзіць бры га да.

Без ліч вы клю чаль ні каў, 

таб ліч кі, аб рэ ві я ту ры...

— Пер шыя два ме ся цы я 

так са ма не ра зу ме ла, што 

да ча го, — смя ец ца дзяў чы-

на. — Але мне да па ма га лі з 

усім ра за брац ца, рых та ва лі 

да дзя жур стваў, каб мож на 

бы ло па кі нуць ад ну.

Як пры га жу ню за нес ла ў 

гэ ту пра фе сію?

— Ка лі мне бы ло га доў во-

сем, мая ма ма пра ца ва ла на 

дыс тан цыі элект ра за бес пя-

чэн ня. Я ча сам за хо дзі ла да 

яе на ра бо ту і ад ной чы ска за-

ла: ка лі вы рас ту, так са ма сю-

ды ўлад ку ю ся, — пры гад вае 

Мар га ры та.

З чы гун кай бы лі звя-

за ны так са ма яе ба бу ля і 

дзя ду ля. Дый баць ка ней-

кі час пра ца ваў на ва гон-

ным участ ку. Та му пас ля 

дзя вя та га кла са дзяў чы на 

збі ра ла ся па сту паць у чы-

гу нач ны ка ледж. Але там 

да ку мен ты не пры ня лі, бо 

Мар га ры це яшчэ не бы ло 

16 га доў. Та ды яна вы ра-

шы ла пай сці ў энер ге тыч ны 

ка ледж. «Вы ўпэў не ны, што 

вам бу дзе ці ка ва вы ву чаць 

кат лы і тру бы?» — толь кі і 

спы та лі ў яе чле ны пры ём-

най ка мі сіі.

— З ву чо бай я ў цэ лым 

ня дрэн на спраў ля ла ся. Ака-

за ла ся, што бы ла, ба дай, 

адзі най са сва ёй гру пы, хто 

не па шка да ваў, што ту ды 

па сту піў, — дзе ліц ца су раз-

моў ні ца.

Боль шасць хлоп цаў, што 

ву чы лі ся з ёй, раз мер ка ва-

лі на цеп ла элект ра стан цыю. 

Дзяў ча там вы да ва лі сва бод-

ныя дып ло мы. Не ка то рыя 

з іх пай шлі ў энер га зсбыт, 

зай мац ца да ку мен та цы яй. 

Мар га ры ту ж ва бі ла чы гун-

ка. Быць пра вад ні цай яна не 

ха це ла («раз' ез ды не для мя-

не — я да маш ні ча ла век»), 

та му ўлад ка ва ла ся элект-

ра ман цё рам на дыс тан цыю 

элект ра за бес пя чэн ня. А з 

ча сам ста ла элект ра ме ха ні-

кам.

(Заканчэнне 

на 4-й стар. «ЧЗ».)

Ім ёныІм ёны

— Мно гія па мя та юць ця бе 

ма лень кай «зо рач кай», якая 

штур ма ва ла на цы я наль ныя 

ад бо ры на дзі ця чае «Еў ра ба-

чан не», пе ра маг ла ў «Су зор'і 

на дзей»...

— З та го ча су я вель мі змя-

ні ла ся. На жаль, да лё ка не ўсе 

гэ та ра зу ме юць і пра цяг ва юць 

ус пры маць мя не як «дзяў чын ку 

з хвос ці ка мі». Ка лі ты да рос лы 

ар тыст, гэ та ча сам за мі нае. 

Дып ло мы, уз на га ро ды, зда бы-

тыя ў дзя цін стве, не ха рак та-

ры зу юць мя не як ця пе раш нюю 

спя вач ку. Не люб лю, ка лі пе рад 

вы ха дам на сцэ ну па чы на юць іх 

пе ра ліч ваць. Да рэ чы, та му мно-

гія «зор ныя дзе ці» і вы бі ра юць 

не пуб ліч ныя пра фе сіі.

З ін ша га бо ку, шмат лі кія 

кон кур сы, пра ек ты, кан цэр ты, 

якія ме лі мес ца ў дзя цін стве, 

за гар та ва лі мя не. Дзя ку ю чы ім 

я зра зу ме ла, што сцэ на — дак-

лад на маё. Гэ ты до свед не ацэн-

ны. За ку лі са мі на цы я наль на га 

ад бо ру на дзі ця чае «Еў ра ба-

чан не» я ўпер шы ню ўба чы ла 

кух ню шоу-біз не су знут ры. На 

Су свет ным чэм пі я на це вы ка-

наў чых мас тац тваў пра ца ва ла 

по бач з ней ма вер на та ле на ві-

тым і пра ца здоль ным Пят ром 

Ял фі ма вым.

— Ня ма жа дан ня пры няць 

удзел у му зыч ных кон кур сах 

для да рос лых вы ка наў цаў?

— Ця пер му зыч ная ін дуст-

рыя пра цуе па ін шых за ко нах. 

Мож на ўво гу ле ні дзе не вы сту-

паць, а прос та за кі нуць сваю 

пес ню ў са цы яль ныя сет кі і на-

заўт ра пра чнуц ца зна ка мі тым 

і за па тра ба ва ным. Дзя сят кі 

па пу ляр ных ма ла дых ар тыс таў 

так і зра бі лі. Але для ас тат ніх 

со цень ты сяч гэ ты ва ры янт не 

спра ца ваў. Не ба чу ні чо га дрэн-

на га ў тым, ка лі пра фе сі я на лы 

ўдзель ні ча юць у пра ек тах на-

кшталт «Го ла су» ці «Х-фак та-

ру». Та кім чы нам яны атрым лі-

ва юць маг чы масць за свя ціц ца 

на тэ ле ка на лах.

(Заканчэнне 

на 8-й стар. «ЧЗ».)

Дзі я на ГРО МА ВА:

«Мае слу ха чы рас туць «Мае слу ха чы рас туць 
ра зам са мной»ра зам са мной»

Упер шы ню дзяў чы на вый шла на сцэ ну 
ў пя ці га до вым уз рос це. Ка лі ёй бы ло пят нац цаць, 
ска ры ла Га лі вуд, дзе на Су свет ным чэм пі я на це 
вы ка наў чых мас тац тваў за ва я ва ла два за ла тыя 
і брон за вы ме да лі. А ў 2016 го дзе яе пес ня 
«Раз бі ва ем ся» ста ла ад ной з са мых ра ці ра ва ных 
на бе ла рус кіх ра дыё стан цы ях. Зна ём це ся — 
Дзі я на ГРО МА ВА!

Ка ры на ДЗЯ НІ СА ВА, сту дэнт ка 

ІV кур са фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 

БДУ:

— У «Ін стаг ра ме» за рэ гіст ра ва ла ся 

ў стар шых кла сах. Та ды ён быў не та кі 

па пу ляр ны, і я не на да ва ла яму зна чэн ня 

як са цы яль най сет цы. Пас ля за кан чэн ня 

шко лы з'я ві ла ся больш ча су, та му ак тыў-

на ста ла вес ці свой про філь, на тхня ю-

чы ся во пы там ін шых дзяў чат. Спа чат ку 

па пу ляр нас цю ка рыс та лі ся мае сэл фі, 

але по тым зра зу ме ла, што гэ та за над та 

са ма ўлю бё на. Раз ба ві ла гэ тую ад на тып-

насць фа та гра фі я мі ў поў ны рост, мод ны-

мі «лу ка мі», здым ка мі на фо не пры го жых 

бу дын каў. Асаб лі ва мя не це шы лі ста ноў-

чыя ка мен та рыі, та ды ха це ла ся дзя ліц ца 

но вы мі фо та яшчэ і яшчэ.

Для мя не «Ін стаг рам» як аса біс ты 

дзён нік. На ват за вя ла та кое пра ві ла: ка-

лі іду на чый сьці дзень на ра джэн ня, аба-

вяз ко ва вы клад ваю фа та гра фію. Пры-

чым за хоў ваю хра на ло гію, каб атрым лі-

ва ла ся ла гіч ная кар цін ка май го жыц ця. 

На прык лад, узім ку не вы ка рыс тоў ваю 

лет нія здым кі. Ду маю, праз га доў двац-

цаць мне бу дзе пры ем на пе ра гля даць 

сваю ста рон ку і ўспа мі наць ма ла досць. 

Я рэд ка пад піс ваю фа та гра фіі. Ба ю ся, 

што па дзя лю ся дум ка мі, а гэ та ні ко му 

не бу дзе ці ка ва.

Звы чай на іду па го ра дзе, ацэнь ваю 

якое-не будзь мес ца і раб лю вы сно ву: 

вось тут атры ма ец ца пры го жае фо та, яно 

збя рэ шмат «лай каў». Час цей за ўсё мя-

не зды мае мой ма ла ды ча ла век. Ра ней 

бур чаў. Але ця пер зра зу меў, як зра біць 

доб ры кадр. На ват ра іць мне, як і дзе 

лепш стаць.

Ка лі ў ця бе шмат пад піс чы каў, лю дзі 

ду ма юць, што ты ці ка вая асо ба. На са-

май спра ве ўсё мо жа быць інакш. Але 

за раз мер ка ван не пра ча ла ве ка скла да-

ец ца дзя ку ю чы са цы яль ным сет кам. Да 

па пу ляр ных ін стаг рам-бло ге раў я стаў-

лю ся з па ва гай і на ват тро хі ім зайз дро-

шчу. За ва я ваць ува гу аў ды то рыі не так 

прос та. Каб пры цяг нуць рэ кла ма даў цаў і 

мець пры бы так ад свай го про фі лю, трэ ба 

рас пра цоў ваць яго кан цэп цыю, стыль. 

У мя не ня ма на гэ та ча су. На пер шым 

мес цы — ву чо ба, кар' е ра, бліз кія лю дзі.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

«ЛАЙ КІ» 
ЗА «ЛУ КІ»,

ці Дзе ля ча го шу ка юць па пу ляр насць у «Ін стаг ра ме»
На сё ле та коль касць за рэ гіст ра ва ных ка рыс таль ні каў «Ін стаг ра ма» скла дае 

1,1 міль яр да ча ла век. Раз мя шчэн не фо та здым каў на пра сто рах па пу ляр най 

сац сет кі ста ла для ма ла дых лю дзей но вым хо бі. А для не ка то рых — ня дрэн-

ным за роб кам. Па го ня за пра гля да мі, «лай ка мі», ка мен та ры я мі... Ці вар та 

гэ та на ма ган няў і ча су? З та кім пы тан нем мы звяр ну лі ся да сту дэн таў, чыя 

коль касць пад піс чы каў у «Ін стаг ра ме» скла ла ад ты ся чы і больш.
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