
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ва ле рыя ДЭЛЬ, сту-

дэнт ка ІІІ кур са юры дыч-

на га фа куль тэ та БДУ:

— Вя ду «Ін стаг рам» ужо 

ча ты ры га ды. Ра ней мой 

про філь быў у сты лі «я і сяб-

ры», за раз яго на кі ра ва насць 

змя ні ла ся. Я пад пра цоў ваю 

ма дэл лю, вы ка рыс тоў ваю 

са цы яль ную сет ку для ўлас-

най рэ кла мы. Каб аца ніць 

знеш нія да ныя, лю дзі ў пер-

шую чар гу гля дзяць фо та ў 

«Ін стаг ра ме». У мя не ёсць 

мэ та на браць як ма га больш 

пад піс чы каў. Гэ та кру тая 

плат фор ма для ма дэль на га 

біз не су. Тым больш рэ клам-

ныя пра па но вы пры но сяць 

ня дрэн ны за ро бак.

Я час та пра шу сяб роў мя-

не сфа та гра фа ваць. Пры гэ-

тым са ма вы строй ваю са бе 

кадр — ін шым да стат ко ва 

на ціс нуць на кноп ку. Ад нак 

ім мае прось бы ўсё роў на 

да ку ча юць. На «Ін стаг рам» 

я тра чу не больш за га дзі ну 

ў дзень: не гар таю стуж ку, 

за хо джу толь кі на про фі лі, 

якія мне ці ка выя. На пі сан-

не чар го ва га па ста і апра-

цоў ка фо та зай ма юць ка ля 

40 хві лін. Ка лі па гля дзець 

ста тыс ты ку про фі лю, то 

55 пра цэн таў ма іх пад піс-

чы каў — дзяў ча ты ад 18 да 

20 га доў. Ся род аў ды то рыі 

як зна ё мыя, так і лю дзі з ін-

шых га ра доў і на ват кра ін. 

Ду маю, мая ста рон ка па-

пу ляр ная, бо ў мя не не звы-

чай ная знеш насць: ры жыя 

ва ла сы, вяс нуш кі.

Не ка то рыя лі чаць: «рас-

кру ціц ца» з да па мо гай фо-

та здым каў — што за глуп-

ства? Але гэ та так са ма і 

пра ца. Без па ста ян на га 

вы ву чэн ня аў ды то рыі, твор-

ча га мыс лен ня ні чо га не 

атры ма ец ца. Та му я па ва-

жаю па пу ляр ных ін стаг рам-

бло ге раў, на тхня ю ся іх пос-

пе хамі. «Ін стаг рам» — гэ та 

ла та рэя. Так, ты мо жаш раз-

мя шчаць пры го жыя здым кі, 

пі саць ці ка выя тэкс ты. Але 

з-за та го, што са цы яль ныя 

сет кі пе ра на сы ча ны ін фар-

ма цы яй, ця бе не за ўва жаць. 

Ня ма ўні вер саль най па ра ды 

па раз віц ці про фі лю. Прос та 

ра бі, што па да ба ец ца, і твая 

аў ды то рыя ця бе зной дзе.

Ан ге лі на ДРА БУДЗЬ-

КА, сту дэнт ка ІІІ кур са 

юры дыч на га фа куль тэ та 

БДУ:

— Спа чат ку за вя ла «Ін-

стаг рам», бо гэ та бы ло 

мод на. Паз ней ён стаў мес-

цам, дзе я дзя лю ся дум ка мі 

і важ ны мі мо ман та мі ў жыц-

ці. На прык лад, зай ма ю ся 

бе гам і шмат пі шу пра гэ та 

ў са цы яль най сет цы. Час та 

чую: «Ты так ма ты ву еш!» 

Пры ем на быць ка мусь ці 

ка рыс най. Так са ма на пра-

сто рах «Ін стаг ра ма» рас-

каз ваю пра сваё стаў лен не 

да жыц ця, лё су. З ад на го 

бо ку, не вар та пе ра гру жаць 

лю дзей ін фар ма цы яй, але з 

дру го га — под піс да фо та 

па ві нен быць ці ка вым. Ка лі 

яго ня ма на огул, ства ра ец-

ца ўра жан не, што ча ла век 

пус ты і яму ня ма ча го ска-

заць.

Два га ды та му коль касць 

ма іх пад піс чы каў рэз ка 

ўзрас ла. Не ве даю, з чым 

гэ та звя за на. Бы вае, раз-

мя шча еш дзве фа та гра фіі: 

ад на збі рае пяць сот «лай-

каў», дру гая — у два ра зы 

менш. Гэ та не зна чыць, што 

зды мак не пры го жы. Прос-

та ты аль бо тра піў у «ін стаг-

рам ную» хва лю», аль бо не. 

Я вя ду «Ін стаг рам» для ся-

бе. Ка лі ро біш гэ та дзе ля чу-

жой ува гі і не атрым лі ва еш 

яе ў поў най ме ры — толь-

кі да рэм на за сму ча еш ся. 

З боль шас цю пад піс чы каў 

я зна ё мая аса біс та. Праз 

яго знай шла но вых сяб роў. 

Су стра ка ла ся з імі ў рэ аль-

ным жыц ці, і нам бы ло пра 

што па га ва рыць. За раз са-

цы яль ныя сет кі зблі жа юць: 

так мож на і свой лёс праз іх 

су стрэць.

Я ад ноль ка ва люб лю 

быць як ма дэл лю, так і фа то-

гра фам. У ма ім про фі лі з'яў-

ля юц ца і сэл фі, і пры ро да, і 

га рад скія пей за жы. Ча сам 

мы з сяб роў ка мі ар га ні зоў-

ва ем фо та се сіі спе цы яль на 

для «Ін стаг ра ма». Вы браць 

той са мы зды мак, які бу дзе 

ў про фі лі, — праб ле ма ну-

мар адзін. Тут без па ра ды 

сяб роў не абы сці ся.

У са цы яль ных сет ках 

амаль ні хто не па каз вае 

сваё рэ аль нае жыц цё. У мя-

не ж про філь са праўд ны — 

без ідэа лі за цыі та го, што 

ад бы ва ец ца. Ка лі мне сум-

на, я пра гэ та на пі шу. За раз 

мод на вес ці «Ін стаг рам» у 

ад ным сты лі. Я так не ма гу, 

бо жыц цё — цэ лая па літ ра 

фар баў. Ве даю, што ў не ка-

то рых з-за са цы яль ных се-

так па чы на юц ца комп лек сы: 

ні бы та яны жы вуць не так 

доб ра, як ін шыя. Я з гэ тай 

на го ды не пе ра жы ваю: упэў-

не на, у мя не ўсё цу доў на.

Юлія ПА ГА РЭ ЛЕЦ, сту-

дэнт ка ІІІ кур са МДЛУ:

— Ка лі мне бы ло 12 га-

доў, я вы клад ва ла ў «Ін-

стаг ра ме» ўсё без раз бо ру. 

Вель мі люб лю фа та гра фа-

ваць. На ват спе цы яль на 

ха дзі ла на кур сы, пра во-

дзі ла для сяб роў фо та се сіі. 

Але ад ной чы вы ра шы ла, 

што па він на быць па той 

бок аб'ек ты ва. Тым больш 

здым кі са мной на бі ра юць 

больш «лай каў».

Паў та ра го да та му ў га-

ла ве за се ла дум ка: у ча ла-

ве ка шмат пад піс чы каў — 

зна чыць, ён клас ны. Але 

ка лі на про філь пад пі са ла ся 

тры ты ся чы ча ла век, сяб роў 

у мя не не ста ла больш. Я не 

гна ла ся за па пу ляр нас цю. 

Прос та так бы вае: ча ла век 

ча гось ці моц на хо ча, але гэ-

та не зда ра ец ца. А ка лі ста-

віш ся спа кой на, атрым лі ва-

еш ча сам «усё і ад ра зу».

Фа та гра фіі я амаль не 

пад піс ваю, час цей за ўсё 

прос та стаў лю смай лік. Не 

ха чу на вяз ваць сваё мер ка-

ван не або спра ба ваць пры-

цяг нуць ува гу ра зум най цы-

та тай. «Ін стаг рам» стаў для 

мя не ру ці най: лю бую воль-

ную хві лін ку пра вод жу там. 

Вя до ма, са чыць за чу жым 

жыц цём, за бы ва ю чы ся на 

сваё, — дрэн на. Ад нак усе 

ўжо пры звы ча і лі ся да са цы-

яль ных се так і да ро гі на зад 

ня ма. Я пры трым лі ва ю ся 

дум кі, што шчас це лю біць 

ці шы ню. Та му не вы стаў ляю 

ўсё на па каз.

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.
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Не ча ка на!Не ча ка на!

«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. 
За ва я ваць ува гу 
аў ды то рыі не так 
прос та».

«У мя не ёсць мэ та 
на браць як ма га больш 
пад піс чы каў. Гэ та 
кру тая плат фор ма для 
ма дэль на га біз не су».

«Зай ма ю ся бе гам 
і шмат пі шу пра гэ та 
ў са цы яль най сет цы. 
Час та чую: «Ты так 
ма ты ву еш!» Пры ем на 
быць ка мусь ці 
ка рыс най».

«ЛАЙ КІ» 
ЗА «ЛУ КІ»...

«У ча ла ве ка шмат 
пад піс чы каў — 
зна чыць, ён клас ны. 
Але ка лі на про філь 
пад пі са ла ся тры 
ты ся чы ча ла век, сяб роў 
у мя не не ста ла больш».

СЭЛ ФІ: 
МО ДА 

АБО ДЫ ЯГ НАЗ?
У наш час скла да на су стрэць дзяў чат (хлоп цы тут у 

мен шас ці), якія б не «за ві са лі» ў ін тэр нэ це га дзі на мі, 

раз гля да ю чы чу жыя фа та гра фіі, лю бу ю чы ся сва і мі. 

Без су мнен ня, жа дан не атрым лі ваць зва рот ную рэ-

ак цыю ў са цы яль ных сет ках, быць па пу ляр ным — 

гла баль ны фе но мен апош ніх га доў. Псі хі ят ры мно гіх 

кра ін ба чаць у гэ тым не бяс пе ку. Сіс тэ ма пра цуе 

так: вы вы клад ва е це фа та гра фію ў ад кры ты до ступ, 

атрым лі ва е це пэў ную коль касць лай каў. Мозг вы лу-

чае гар мон ра дас ці — да фа мін, але на не вя лі кі пе ры-

яд ча су. Каб па доў жыць за да валь нен не, трэ ба яшчэ 

больш «сэр цай каў». Рэ аль ныя ра дас ці ады хо дзяць 

на дру гі план: трэ ні роў кі ў спарт за ле ўжо зда юц ца 

не та кі мі эфек тыў ны мі, ежа не та кой смач най, ад-

но сі ны — не та кі мі ра ман тыч ны мі.

Псі хо ла га мі ўста ноў ле на, што звы чай на на «сэл фізм», 

або за леж насць ад фа та гра фа ван ня, па ку ту юць лю дзі, якім 

не ха пае па зі ты ву і ста сун каў у аса біс тым жыц ці. Кож ны 

лайк, па стаў ле ны пад фа та гра фі яй, ус пры ма ец ца яе аў та-

рам як ад аб рэ нне. Страх быць адзі но кім, не па пу ляр ным, 

не пры зна ным спа ра джае імк нен не рэ кла ма ваць ся бе. Та кія 

лю дзі хо чуць ад чу ваць сім па тыю, са ма сцвяр джац ца, ча-

сам — быць па доб ны мі на сва іх ку мі раў. Сэл фі ма ны мар ну-

юць шмат ча су на вы бар мес ца, адзен ня, ма кі яж і пры чос кі 

для фо та, цяж ка пе ра жы ва юць кры ты ку, але ад чу ва юць 

эма цы я наль ны ўздым ад па хва лы і кам плі мен таў.

На што га то выя пай сці ка рыс таль ні кі се ці ва дзе ля за-

па вет ных лай каў? Па-пер шае, мно гія з іх рэ ту шу юць свае 

здым кі да не па зна валь нас ці: па мян ша юць аб' ёмы та ліі, 

ад бель ва юць зу бы, па вя ліч ва юць вус ны. Ка лі су стрэ неш 

та ко га ча ла ве ка на ву лі цы, ёсць вя лі кая іма вер насць яго 

не па знаць. Па-дру гое, шмат ча су і гро шай яны вы дат коў-

ва юць на апра цоў ку кад раў: ця пер не ка то рыя пра гра мы 

для гэ та га плат ныя. Да та го ж па куль пад бя рэш «ідэа-

льны» фільтр, на ла дзіш свят ло і ко ле ра ка рэк цыю, прой дзе 

проць ма ча су.

Каб вый грыш ней вы гля даць у ка ме ры ма біль на га тэ ле-

фо на, не ка то рыя дзяў ча ты і хлоп цы ся дзяць на жорст кіх 

ды е тах, па збаў ля ю чы ся бе ежы і на ват ва ды. Дзе ля па цвяр-

джэн ня ўлас най пры ваб нас ці асаб лі ва ад важ ныя пры хіль ні-

кі сац се так ро бяць плас тыч ныя апе ра цыі (на ват у юным уз-

рос це), апра на юц ца не па на двор'і, а так са ма вы стаў ля юць 

шмат лі кія фа та гра фіі ў спод няй бя ліз не: най леп шы спо саб 

пры цяг нуць ува гу да сва ёй пер со ны — раз дзец ца.

Ча сам для та го, каб да маг чы ся ідэа льна га ра кур су, 

ка рыс таль ні кі са цы яль ных се так лі та раль на пры му ша юць 

сва іх бліз кіх фа та гра фа ваць іх на кож ным кро ку. Ну а ка лі 

по бач ні ко га ня ма, на да па мо гу «фо та ма нам» мо жа прый-

сці ад на па слу га. Сут насць прос тая: яны бя руць на пра кат 

ве лі зар ныя бу ке ты руж і фір мо выя па ке ты. Кур' ер да стаў-

ляе квет кі і ін шы не аб ход ны «ін вен тар», ча кае, па куль 

клі ент гэ та сфа та гра фуе, а пас ля за бі рае і ад во зіць да 

на ступ на га. Ёсць на ват акаў нты, якія пра па ну юць здым кі 

з муж чы нам у да ра гой ма шы не! Усё — дзе ля ўяў най па-

пу ляр нас ці...

І не зу сім доб ры прык лад тут час та па каз ва юць зор кі. 

На прык лад, ба ле ры на Анас та сія Ва лач ко ва для свай го 

фір мо ва га шпа га ту лу на ла над аб ры вам, Ці ма ці пла ваў з 

аку лай, Са ці Ка за на ва гай да ла ся над цяс ні най у ін да не-

зій скіх джунг лях на арэ лях.

Але ёсць і больш сур' ёз ныя вы пад кі. Па ўсім све це з-за 

жа дан ня вы лу чыц ца што год атрым лі вае траў мы і гі не 

шмат лю дзей, на прык лад, у 2015 го дзе пры эк стрэ маль-

ных здым ках раз ві та ла ся з жыц цём больш ча ла век, чым ад 

на па дзен ня акул. Ёсць яшчэ і тыя, хто не су праць зра біць 

фа та гра фію за ру лём. Каб аба ра ніц ца ад та кіх го ра-кі-

роў цаў і ад на ча со ва пры цяг нуць да гэ тай праб ле мы ўва гу 

ма са вай аў ды то рыі, у роз ных кра і нах ства ра юц ца па пе-

рад жаль ныя ві дэа ро лі кі і са цы яль ная рэ кла ма.

Шмат та кіх пры кла даў не бяс печ ных па во дзін мож на 

пры вес ці і ў на шай кра і не. Хло пец у Го мель скай воб лас ці 

ха цеў зра біць сэл фі на фо не транс фар ма тар най пад стан-

цыі. Яму ды яг нас та ва лі па ра жэн не элект ра то кам, апё кі 

га ла вы і кіс цей рук. У Рэ чыц кім ра ё не 17-га до вая дзяў чы-

на вы па ла з акна за кі ну та га за во да: сту дэнт ка вы бра ла 

ўда лы, на яе по гляд, ра курс, але не ўтры ма ла раў на ва гу. 

Пры зям лен не з шас ці мет ро вай вы шы ні скон чы ла ся пе ра-

ло мам га лён кі і траў май па зва ноч ні ка...

З-за праз мер на га за хап лен ня «Ін стаг ра мам» мо жа па-

цяр пець і аса біс тае жыц цё. Да та кой вы сно вы ў 2016 го-

дзе прый шлі аме ры кан скія на ву коў цы з уні вер сі тэ та Фла-

ры ды. Да сле да ваў шы гіс то рыі 420 доб ра ах вот ні каў, яны 

вы свет лі лі, што чым больш аса біс тых кад раў з'яў ля ец ца 

ў са цы яль ных сет ках, тым боль шая ры зы ка кан флік ту ў 

ра ман тыч ных ад но сі нах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Не звы чай ную па слу гу клі ен там 

па ча ла пра па ноў ваць з ліс та па-

да мі ну ла га го да сет ка га тэ ляў 

у Швей ца рыі: маг чы масць ска-

рыс тац ца па слу га мі ін стаг рам-

ся дзел кі.

У той час як гас ці ні цы па ўсім све це 

імк нуц ца, каб па ста яль цы рас слаб ля-

лі ся, ад мо віў шы ся ад га джэ таў, швей-

цар цы, ра зу ме ю чы, што та кое, на пэў на, 

наўрад ці маг чы ма, знай шлі не звы чай ны 

спо саб пры му сіць клі ен таў ада рвац ца ад 

эк ра наў. Яны пра па ну юць на няць ін стаг-

рам-ня ню, якая зой мец ца аб наў лен нем 

акаў нта гос ця, па куль той ад па чы вае 

ад лю бых элект рон ных устрой стваў. 

На дум ку аў та раў ідэі, гэ та да па мо жа 

лю дзям па зба віц ца ад стрэ су, які ўзні-

кае пры ак тыў ным жыц ці ў са цы яль ных 

сет ках (ці не ад стрэ су ад ад сут нас ці 

ча ла ве ка ў іх?). З гэ тай на го ды звяр-

ну лі ся па да па мо гу да дзя сят каў па пу-

ляр ных бло ге раў, якія і па він ны пад час 

уся го вод пус ку клі ен та вы клад ваць за 

яго фо та, за піс ваць гіс то рыі, а так са ма 

ад каз ваць на аса біс тыя па ве дам лен ні 

і ка мен та рыі. У кож на га экс пер та ёсць 

свая спе цы я лі за цыя — пры го жыя мяс-

ці ны, па да рож жы, мо да, стыль жыц ця, 

куль ту ра і мас тац тва, пры ро да, ежа 

і, як па ве дам ля ец ца, на ват ёга. З на го-

ды за пус ку но вай па слу гі быў за пі са ны 

рэ клам ны ро лік пра моп са-па да рож ні ка. 

Апроч сэл фі, са ба ка «рас каз ваў» пра 

тое, як прай шоў яго дзень і дзя ліў ся фа-

та гра фі я мі «сяб роў».

Да рэ чы, ле тась жа на ад ным з ку-

рор таў на Маль ды вах з'я ві лі ся... ін стаг-

рам-два рэц кія. У іх аба вязкі ўва хо дзіць 

зна ём ства клі ен таў га тэ ля з са мы мі 

леп шым мес ца мі для фа та гра фа ван-

ня, а так са ма су пра ва джэн не па спе-

цы яль ным марш ру це, які ўклю чае ў 

ся бе га лоў ныя мес цы для сэл фі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ад ва рот ны бок ме да ляАд ва рот ны бок ме да ля

На няць... ін стаг рам-ня ню


