
Какво се случва с журналисти, политици, 
актьори или маркетинг гурута, когато 
достигнат своеобразен пик в кариера-
та си? Сядат и изливат спомените и 
натрупания в продължение на години 
опит в няколко книги, които бързо ста-

Алек Болдуин – Актьор
ht tp://www.huf f ingtonpost .com/alec -
baldwin
Роденият през 1958 г. актьор е избрал 
за свое блог място сайта на издани-
ето huffingtonpost.com – онлайн медия 
с новини, обзорни статии и видеома-
териали. Постовете на Алек Болдуин 
са посветени предимно на злободнев-
ни теми за американското общество 
– двубоя между Обама и Клинтън, 
скандали сред политиците, проблеми, 
касаещи расизма. Естествено актьо-

ват бестселъри. Но тъй като живеем в 
технологични времена, книгите се оказ-
ват не съвсем достатъчни – и изявени-
те личности на обществения живот 
със собствена позиция по всички важни 
въпроси залагат на задължително при-
съствие в блогосферата. Те създават 
собствени или участват в медийни 
блогове и ги превръщат в средство за 
ежедневно генериране на идеи, раздава-
не на професионални съвети или просто 
в коментиране на новини и злободневни 
теми. Естествено, когато става дума за 
известни (и силно заети) личности, вина-
ги възниква въпросът, дали пишат сами 
постовете си, или някой го прави вместо 
тях. Спорно е и дали поддържат блоговете 
си, защото е модерно, за имидж или защо-
то наистина могат да променят/обо-

гатят света около себе си. И все пак 
блоговете на успелите са достатъчно 
любопитни места най-малкото защото 
от тях има какво да се научи. 
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текст: александрина караджова

ИзвестнИте също пИшат
Изявени личности на обществения живот уверено населяват блогосферата 

Blogs By the Famous
What happens when a famous journalist, politician 
or actor reach the top of their careers? It’s quite 
simple. They sit down and write a couple of best-
sellers. Living in a technology world however, they 
also embrace the opportunity to explore every-
day writing and sharing experience by blogging. 
And those blogs are really interesting, not only, 
because the owners are famous, but because you 
can also learn a lot.   

in brief



джонАтАн ШвАрц – CEO & PrEsidEnt, 
sun MiCrOsystEMs
http://blogs.sun.com/jonathan/
На официалния сайт на ИТ гиганта Sun 
Microsystems са намерили място блогове-
те на всички важни за компанията хора. 
Първи сред тях е естествено е този на 
Джонатан Шварц – CEO & President на Sun 
Microsystems и член на борда на директо-
рите. Преди да заеме тази позиция, се 
е занимавал с всички оперативни дей-
ности в компанията – разработване на 
продукти и маркетинг, международни 
продажби. Шварц често споделя, вклю-
чително и на блога си, своето верую, че 
информационната ера е отстъпила на 
ерата на споделянето, в която хората 
са не само консуматори, но и създатели 
на новините и идеите. Сред последните 
публикации се открояват тези за слива-
нето на MySQL и Sun, за сътрудничество-
то с Националната агенция за сигурност 
и презентацията на Шварц на междуна-
родната конференция Sun Analyst Summit 
2008. Постовете нямат категории явно 
защото са предимно посветени на компа-
нията и ИТ сектора.

МАйкъл Мур – писАтел, режисьор, 
продуцент
http://www.michaelmoore.com/words/
„Устаткото на Америка“ Майкъл Мур 
придоби световна известност с фил-
ма си Фаренхайт 9/11. Ежедневно об-
новяван, блогът е едно будно място, 
където Майкъл Мур нищи проблеми, 
свързани най-вече с политиката, но и 
парливи въпроси като здравеопазва-
нето, войната в Ирак, спорни казуси 
на американското общество. Освен 
публикациите на блога има подробна 
информация за филмите и книгите на 
Майкъл,  връзки към интересни места 
в мрежата и отделна секция с писма. 
Въпреки че снимката на Мур, използва-
на за хедъра на блога, е с подвеждащо 
наивно изражение, сайтът всъщност 
е място за израз на доста сериозни 
позиции. 

рът използва блога и за да сподели мис-
ли за филми, които са го впечатлили, 
какъвто е случаят с No country for old 
men. Блогът очевидно е особено по-
пулярен – достатъчно е да се видят 
коментарите под повечето постове 
– средният им брой се движи меж-
ду 200 и 300 коментара, а при някои 
достига над 700! И както казва един 
от феновете на блога, „в постовете 
на Алек има чувство за хумор, прово-
кация и дълбочина на разглежданите 
проблеми, каквито рядко се срещат 
принципно, да не говорим у актьор.” Е, 
Алек Болдуин явно е от актьорите с 
позиция.

online + еnter + 057

Първоначално Алек Болдуин е посеща-
вал George Washington University и е 
имал планове да учи право, когато се 
явява на прослушване за участие в 
New York University Undergraduate Drama 
Program. Това променя посоката на 
живота му и през годините следват 
десетки филми с негово участие, 
сред които: The Hunt for Red October, 
Miami Blues, Prelude to a Kiss, Malice, The 
Shadow, Glengarry Glen Ross, Heaven’s 
Prisoners, Ghosts of Mississippi, The Edge, 
Pearl Harbor. Алек Болдуин има две 
сестри – Бет и Джейн и трима братя 
– Даниел, Уилям, Стивън, и тримата 
актьори в телевизията и киното.

Джонатан Шварц е роден през 1965 г., 
за себе си казва, че обича уникалния 
си смесен произход – във вените си 
има четвърт индийска кръв, четвърт 
уелска, четвърт унгарска и четвърт 
руска. Негова страст е готвенето, 
което споделя с друг шеф на Sun 
– Greg Papadopoulos, CTO – дори от-
крил, че имат същия модел готвар-
ска печка. Шварц искрено вярва, че 
технологиите правят света по-добро 
място.

54-годишният Майкъл Франсис Мур 
е американски писател и режисьор, 
чийто филм Fahrenheit 9/11 е с 26 
престижни награди и 12 номинации. 
Последният му филм е Sicko (2007). 
Участвал е като сценарист и актьор 
в телевизионните шоу проекти TV 
Nation и The Awful Truth. Мур не се 
притеснява открито да отправя кри-
тики към  глобализацията, огромните 
корпорации, насилието, войната в 
Ирак и президента Джордж У. Буш. 
През 2005 г. Time magazine го нареди  
сред стоте най-влиятелни хора в 
света.  



донАлд тръМп – CEO, truMP 
OrganizatiOn
http://www.trumpuniversity.com/blog
За магната Доналд Тръмп (или още 
The Donald, както без да иска го на-
рекла екссъпругата му Ивана Тръмп с 
недостатъчно добрия си английски) 
се носят митове и легенди. И защо не 
– той е бизнесмен, предприемач, ра-
дио и телевизионна личност, писател. 
Неговата дейност се разпростира от 
области като недвижимите имоти до 
развлекателния бизнес. На сайта на 
Trump University с ослепителна усмивка 
Доналд Тръмп публикува мнения, съве-
ти и споделя опит в своя блог. Освен 
самия Тръмп в шест раздела – пред-
приемачество, недвижими имоти, ли-
дерство, успех, маркетинг и блога на 
Стажантът, статии като Trusting 
the Press, What You Owe Your Kids, Make 
More Money from the Customers You 
Already Have пишат над 10 автори от 
преподавателското тяло на Trump 
University. 

нийл ГейМън – писАтел, сценА-
рист
http://journal.neilgaiman.com/
Нийл Геймън е английски писател, 
чието удивително въображение е 
родило десетки шедьоври, сред кои-
то Mirrormask, по която е направено 
визуалното произведение на изкуство-
то – едноименният филм, както и из-
дадените у нас Звезден прах, Чупливи 
неща, Американски богове, Никога, 
никъде, никой. Блогът на писателя е 
част от официалния му сайт. Архивът 
му се простира назад във времето до 
септември 2001 г., а като съдържание 
е тип дневник – в него писателят ре-
довно споделя подробности от свои 
пътувания, награди, участия, писма и 
отговори на фенове.

Брус стърлинГ – писАтел
http://blog.wired.com/sterling/
Блогът Beyond the Beyond на писате-
лят Брус Стърлинг е позициониран в 
блогосферата на списание Wired. Сами-
ят той се определя като журналист, 
редактор, критик и блогър. Като писа-
тел Брус Стърлинг е популярен с рома-
ните си в научнофантастичния жанр, 
но както заявява в профила си самият 
Стърлинг, „обичам да се занимавам и с 
всякакъв род чудати събития, места и 
въпроси“. Блогът е създаден през сеп-
тември 2003 г. постовете са разпре-
делени в шест категории и са доста-
тъчно разнообразни като теми, за да 
изискват известно време за преглед.
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Доналд Тръмп е роден през 1946 г. в 
Куинс, Ню Йорк. Придобива голяма 
известност след успеха на реалити 
шоуто The Apprentice (Стажантът), на 
което той е продуцент, но и домакин. 
Автор е на няколко книги, сред които  
Trump: The Best Real Estate Advice I Ever 
Received: 100 Top Experts Share Their 
Strategies (2007) и Trump 101: The Way to 
Success (2007).

48-годишният Нийл Геймън фигурира в 
Dictionary of Literary Biography като един 
от топ 10 живи постмодерни писате-
ли. Романът му „Американски богове“ 
е носител на  множество престижни 
награди – Hugo, Nebula, Bram Stoker, SFX, 
и Locus, и е с номинация за много други 
награди, включително World Fantasy 
Award.

Роденият през 1954 г. Стърлинг е 
определян като един от създателите 
на киберпънк движението в научната 
фантастика заедно с автори като 
William Gibson, Tom Maddox, Rudy Rucker, 
John Shirley, Lewis Shiner, Pat Cadigan. 
Носител е на наградата Hugo за нове-
лите Bicycle Repairman и Taklamakan. 
Първият му роман – Involution Ocean, е 
публикуван през 1977  г.


