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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: архив на Мария Илиева

Мария Илиева е съпруга, майка 
на две момичета – Мартина и 
Матеа, стопанка на чаровно куче 
Ерик, филолог по образование и 
разказвач, по призвание. За себе 
си е избрала така популярната в 
обществото днес – работа вкъщи 
или, както тя самата се нарича, 
„шеф на себе си“. 
В онлайн средите е позната с лич-
ния си блог LaMartinia, който е 
прекрасна симбиоза от красиво 
подбрани думи и снимки.
Повече за вдъхновението и живота 
в и извън социалните мрежи, раз-
казва тя… Мария от LaMartinia.

– Здравейте! Представете се на-
кратко на читателите на списание 
„Роден глас“. Коя е Мария?

– Майка на две малки момичета, 
с разностранни и непостоянни ин-
тереси. В момента шеф на себе си. 
Автор на LaMartinia (личен блог) и 
Parentland.bg (портал за споделени 
истории). Горд жител на село Лехче-
во и света.

– Как и кога започна всичко око-
ло блога и кое Ви вдъхнови?

– Вдъхнови ме дъщеря ми Марти-
на, а началото беше през 2010, вече 8 
години. Нямаше някаква специална 
история, просто седнах пред компю-
търа и си казах: „Ми освен да си на-
правя един блог“.

– В днешно време блогърите са 
много, какво е за Вас блогърството 
и какво Ви дава то? А какво взема?

– Много са блогърите, но малцина 
се отличават. Често се копира, изо-
билстват клишетата, повечето автори 
се движат по повърхността, не се ста-
раят, нямат собствен почерк.

От началото до ден днешен блогът 
за мен е уют, спокойствие, удоволст-
вие, начин да споделям и да обменям 
истории. Не ми отнема нищо, само 
ми дава.

– Какво Ви мотивира и вдъхно-
вява?

– Нуждата да споделям. Всяка 

чужда история може да се окаже твоя 
и обратното. Споделянето е велика 
работа.

– Чрез снимки или чрез думи се 
изразявате по-лесно?

– Понякога в комбинация, поня-
кога само чрез едното, когато както 
дойде.

– Коя е любимата Ви тема?
– Хората.
– По образование сте филолог, а 

по призвание...?
– Разказвач.
– Децата Ви проявяват ли инте-

рес към блога Ви? Мартина вече е 
голяма, тя самата обича ли да пише?

– Блогът не е тема за разговор 
у дома, някак придружаваща роля 
има. На децата са им любопитни ста-
ри позабравени снимки и книжките 
с Мара и Мартина, но не проявяват 
особен интерес към тази ми дейност.

– Мартина говори правилно, из-
разява се добре и преразказва успеш-
но в училище, предполагам ще дойде 
момент, в който ще започне да сгло-
бява свои собствени истории.

– Трудна ли е работата от вкъщи 
и какво Ви накара да вземете това 
решение?

– Решението да работиш вкъщи 
обикновено идва след майчинство-
то – по-гъвкав си, съчетаваш по-лес-
но няколко дейности и си близо до 

децата. Разбира се, не всичко е ро-
зово – на практика си постоянно „в 
офиса“, нямаш фиксирано работно 
време, малко се изолираш и свикваш 
с особен вид рутина. Но пък имаш 
свободата да работиш от всяка една 
точка на света, стига да разполагаш с 
лаптоп и бърз нет.

– Коя е любимата Ви социална 
мрежа?

– Инстаграм – ясна, визуално 
приятна, бърза за преглед, не изисква 
непременно коментар или дискусия, 
спонтанна, приятно съхранява спо-
мени.

– Как изглежда щастието, през 
Вашите очи? 

– Като пламъче в погледа.
– Четири думи, които Ви опис-

ват, като семейство...
– Шумни, весели, любопитни, 

луди.
– Пътувате често, коя е любимата 

Ви дестинация? А за коя мечтаете? 
– Любимата е непознатата, мечта-

ем за следващата.
– А къде е „у дома“? 
– Където сме заедно.
– И накрая – песента, която Ви 

описва най-добре Вас лично, а и се-
мейно като цяло?

– Себе си едва ли мога да опиша с 
една-единствена песен, но като семей-
ство – темата от „Семейство Адамс“. ◆

Да бъдеш разказвач по призваниеДа бъдеш разказвач по призвание

Мария Илиева с дъщерите си Мартина и Матеа, и… Ерик


