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ПРЫ ВАТ НАСЦЬ?
У баць коў скіх су пол ках аб мяр коў ва-

юць: ад на ста ліч ная ма ма змяс ці ла на 

YоuTubе ві дэа ро лік улас ных ро даў. Не, 

ні чо га «та ко га»: на кад рах, зня тых яе 

му жам, толь кі пе рад ро да вы этап і не-

маў ля ў пя люш ках. Але ўлас на на конт 

не маў ля ці і раз га рэ лі ся спрэч кі — на-

вош та, дзе ля ча го ма ма гэ та зра бі ла? 

Па ка заць, што яна так са ма ўмее на ра-

джаць? Па хва ліц ца зда ро вым дзі цем? 

Ці ка ва, ці бу дзе яно праз не каль кі га доў 

удзяч нае баць кам за тую «хві лі ну сла-

вы»...

Да рэ чы, вы ве да е це, што та кое 

«шэ рэн тынг»? А вось яно са мае: спа-

лу чэн не слоў «shаrе» — дзя ліц ца, і 

«раrеntіng» — вы ха ван не (дзя цей), 

неўтай моў нае жа дан не баць коў вы-

клад ваць у са цы яль ныя сет кі фо та сва іх 

дзя цей і дзя ліц ца гіс то ры я мі з іх жыц ця.

Мно гія лі чаць, што ні я кай праб ле-

мы тут ня ма: звы чай нае і на ту раль нае 

жа дан не баць коў па хва ліц ца тым, якія 

пры го жыя, ра зум ныя, та ле на ві тыя (па-

трэб нае пад крэс ліць) у іх дзе ці. Маў ляў, 

на шы фо та здым кі баць кі так са ма па-

каз ва лі ў аль бо мах сяб рам — і ні чо га, 

ма раль най траў мы нам гэ та не на нес ла. 

Усё так, але, па клаў шы ру ку на сэр ца, 

коль кі ча ла век маг лі ўба чыць гэ ты аль-

бом? Дзе сяць, ну, двац цаць — сва я кі, 

бліз кія, але ні як не вы пад ко выя лю дзі. 

А ўжо на конт не маў ля ці даў ней іс на ва ла 

вель мі жорст кая сіс тэ ма рэг ла мен та-

цый, прад пі сан няў і аб ме жа ван няў: як 

хрыс ціць, ка му і што па каз ваць і рас-

каз ваць...

Без умоў на, час змя ніў ся. Ця пе раш нія 

дзе ці — са мае фа та гра фу е мае па ка-

лен не з усіх па пя рэд ніх, і, як пад лі чы лі 

са цы ё ла гі, звыш 80 % ма лых ва ўзрос-

це да 2 га доў па спе лі «ад зна чыц ца» ў 

са цы яль ных сет ках дзя ку ю чы баць кам. 

Але гэ та да лё ка не заўж ды вы клі кае 

за мі ла ван не як у ін шых ка рыс таль ні каў 

се ці ва, так і ў са міх дзя цей. Вас гэ та 

здзіў ляе? Ча му?

Блог-плат фор ма Lіvеjоurnаl бя рэ ад лік 

з 1999-га, ства раль нік Fасеbооk Марк 

Цу кер берг за сна ваў пра ект у 2004-м, 

са цы яль ныя сет кі «Ад на клас ні кі» і 

«УКан так це» па ча лі ра бо ту ў 2006 го дзе. 

Атрым лі ва ец ца, ад на год кам сац се так — 

не менш за 13—15 га доў. Пры гэ тым, па-

вод ле пра ві лаў мно гіх плат фор маў, са мі 

пад лет кі не мо гуць за во дзіць акаў нты ў 

іх да да сяг нен ня ўзрос ту 13 га доў, — 

а зна чыць, да лё ка не заў сё ды ве да юць, 

што мы там пра іх рас каз ва ем і па каз-

ва ем. Але гэ та не азна чае, што ў на шых 

дзя цей ня ма пра ва на аба ро ну аса біс-

та га жыц ця. Так, фо та дзі ця ці з сос кай і 

на гарш ку, зме шча нае ў ва шым про фі лі, 

праз не каль кі га доў мо гуць знай сці яго 

на стаў ні кі, ад на клас ні кі, дзе ці ва шых 

сяб роў — і не факт, што пас ля гэ та га 

дзі ця не пач нуць драж ніць аль бо яно 

са мо не ад чуе комп лек сы ад ня ўда ла га 

ра кур су ці крыўд ных ка мен та ры яў. Хі-

ба вам спа да ба ла ся б, ка лі б ваш са мы 

няўда лы і не да рэ чны зды мак з дзя цін-

ства ўба чы лі ваш муж/жон ка, ка ле гі, кі-

раў нік, су се дзі?..

Не факт, што раз ме шча нае ў сва-

бод ным до сту пе фо та не бу дзе ска ры-

ста нае як ілюст ра цыя — ска жам, да 

ма тэ ры я лу пра ся мей ны гвалт або ў 

ка мер цый ных мэ тах — напрыклад, як 

рэ кла ма срод ку... ад за по ру. Не факт, 

што хтось ці зу сім не зна ё мы не па знае 

на фо та ваш дом, шко лу або дзі ця чы 

са док...

Ка неш не, тут вар та не пе ра гі наць 

пал ку і не ства раць праб лем на пус-

тым мес цы. Але ўсё ж — ус пом ні це, 

ка лі лас ка, што баць коў ства не дае 

вам вы ключ на га пра ва рас па ра джац-

ца аса біс тай пра сто рай дзі ця ці. Прос та 

па стаў це ся да гэ та га больш сур' ёз на: 

як мі ні мум аб мяр куй це пуб лі ка цыю аса-

біс тых мо ман таў і ўклю чы це на строй кі 

пры ват нас ці.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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ПЯР ЛОЎ КА 
ДА БЕР ЛІ НА ДА ВЯ ЛА

Тон кая ма тэ рыяТон кая ма тэ рыя

Ка лi свет 
ста но вiц ца чу жым

У чым не бяс пе ка 
дзi ця чай траў мы 

ад здра ды баць коў

Ра зам з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» ве тэ ран 

Вя лі кай Ай чын най вайны фран та вы по вар 

Ган на ВО РА НА ВА ўспом ні ла пра са мыя 

шчас лі выя і са мыя гор кія мо ман ты жыц ця.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Чым кар мі лі чыр во на ар мей цаў на фрон це і ці бы ло мес ца ка хан ню 
пад бам бёж ка мі
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Ганна і Васіль у першыя гады сумеснага жыцця…

За мi ну лы год 26 усы ноў ле ных дзя цей паў тор на ста лi сi ро та мi. Ад ной чы 

яны ўжо за ста лi ся без са мых блiз кiх на зям лi — сва iх род ных баць коў. 

Але рап там з'я вi ла ся на дзея. Iх знай шлi iн шыя лю дзi, якiя пры ня лi ра шэн-

не: да па маг чы ма лень кiм ча ла веч кам пе ра жыць iх вя лi кую тра ге дыю. 

Яны пры ту лi лi ма лых да ся бе i па абя ца лi быць iх но вы мi баць ка мi. I вось 

зноў — пад ман, зноў нi ко му не  па трэб ныя...

Ча му так ад бы ва ец ца i як уплы вае на жыц цё дзя цей та кая здра да, рас каз-

ва юць спе цы я лiс ты На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня.

— Ёсць не каль кi пры чын, ча му зда ра юц ца ад ме ны ўсы наў лен ня, — тлу ма чыць 

Воль га ГЛIН СКАЯ, ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня (на фота). — 

Гэ та смерць усы на вi це ляў, раз вод — ка лi рап там дзi ця ўжо не па трэб нае, ней кiя 

ўнут ры ся мей ныя кан флiк ты, на прык лад, у баць коў, дзе по бач з усы ноў ле ны мi 

вы хоў ва юц ца бiя ла гiч ныя дзе цi. Ёсць i вы пад кi, ка лi лю дзi ўво гу ле ака за лi ся не 

га то вы да баць коў ства.

Да рэ чы, ад ме на ўсы наў лен ня ад бы ла ся ў да чы нен нi да дзя цей, якiх усы на вi-

лi ў 2011—2015 га дах, — на гэ ты пе ры яд прый шоў ся пiк усы наў лен ня ў кра i не. 

Пад час тых кам па нiй па ўлад ка ван нi дзя цей у сем'i ў год усы наў ля лi амаль па 

580 дзя цей.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)


