Слави от The Clashers: Ако се притесняваш,
представи си, че пред теб стоят приятели
Новини | Свят | на 23.09.2021 07:57 | от Зорница Христова

Защо говорим за това?
Защото е интересно да разбереш повече за хората, които следиш в
интернет.

Слави Панайотов (или Слави отThe Clashers) е ютюбър, който обича да разказва колко
интересен е всъщност светът.
Как са изглеждали краставиците или дините, преди хората да ги "опитомят"? За кои
праисторически зверове се радваме, че са изчезнали? (Добре де, по-скоро се радваме, че
няма да ни излязат насреща.) Кои храни никога не бихте яли с отворени очи?
И знаеш ли какво? Оказва се, че над един милион зрители споделят неговото любопитство.
Или да употребим една по-стара дума – любознание? Ние от "Вижте" също смятаме, че е
прекрасно човек изобщо да не спира при нещата, които учи в училище, а да опознава и найневероятните страни на света.
Наскоро Слави издаде три книги с "Топ мистерии" - на България, на света и на Вселената. А
освен това организира истинско търсене на съкровище.
Ние обаче искахме да го попитаме повече за самия него - какъв е бил като малък, какъв е
като баща на малката си дъщеричка. Виж отговорите!

Коя книга ти беше любима, когато беше малък? Защо?
Нямах си една любима книга, но много обичах приключенските романи - "Робинзон Крузо",
"Островът на съкровищата" и т.н.
Какво четеш вечер на детето си?
Тя обожава книжките за Франклин и всяка вечер минаваме поне по една от тях, макар да ги
знам вече наизуст. :)
Когато търсиш информация в интернет, как проверяваш дали е истина?
Проверявам ги от няколко различни източника, като гледам сайтовете да са автентични.
Ако си в час и знаеш нещо, което го няма в учебника, ще вдигнеш ли ръка, или ще
мълчиш, за да не те мислят за зубрач?
Ами аз винаги съм вдигал ръка да допълня нещо, което би било интересно да се каже. От
малък съм фен на фактите и винаги допълвам, когато мога. Не ме е притеснявало да ме

обявят за зубрач. :)
Защо реши да организираш търсене на съкровище?
Защото е нещо ново, интересно, поучително и ще изкара хората навън. Нещо толкова
мащабно до момента не е организирано в България и се радвам, че на хората толкова много
им хареса.
Някои деца искат да станат известни в интернет. Родителите им обаче се притесняват,
че това може да ги изложи на опасност. Ти какво мислиш по този въпрос?
Аз мисля, че до определена възраст трябва да има контрол и известни ограничения, що се
отнася до достъпа до интернет на децата. Социалните мрежи са нож с две остриета и трябва
да се внимава. Знаем за зачестилите предизвикателства напоследък в ТикТок. Вече зависи и
от възпитанието на детето докъде може да стигне. Преди 13 не бих позволил на своето да се
изявява в интернет, освен ако не е за нещо поучително и образователно.
Какво никога не би казал в свое видео?
Ами избягвам като цяло чувствителните теми като 9/11 и други трагедии, макар че има много
какво да се каже за тях.
А какво би казал на децата, които се притесняват да говорят пред публика?
Бих им казал да си представят как пред тях стоят приятели и че няма да е краят на света, ако
нещо объркат в репликите си. :)
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