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Этноблогер лийнет?
27 июнь гыч 6 июль марте Марий Эл Республикыште регион-влак кокласе
«Этноблогерын корныж дене» («Путь этноблогера») этнотуризм семинар
лийын. Тудым «Интеллектуал» культурно-информационный рӱдер»
АНО (Э.Куклина вуйлата) эртарен.
Икте этноблогинг паша
дене шукертсек палыме,
весе але икымше ошкылым гына ышта. Нунын
коклаште тӱрлӧ профессиян еҥ-влак улыт. Тыге семинарышке Марий
Эл гыч, тыгак Саранск,
Ижевск, Чебоксар, Новосибирск олала гыч,
Моско, Ленинград областьла гыч шуко еҥ погынен ыле: туныктышо,
амалкалче,
дизайнер,
мер пашаеҥ, библиотекарь да молат.
Семинарын программыже
«Этноблогинг
тайм» медиафорум дене
почылтын. Тушто Российысе эн виян этноблогер-влакым палемденыт, палыме журналист,
юрист-влак дене вашлиймашым эртареныт.
Форумын кокымшо кечыже утларакше каныме
сынан лийын. Уна-влакым кафеште тутло марий кочкыш дене сийленыт, кумылан-влакым
марий кочкышым ямдылаш туныктеныт. Тыгодым вес регионла гыч
толшо-влак Марий кундемын шӱлышыжым,
ойыртемжым сайын ши-

«ЭТНОБЛОГИНГ», «ЭТНОБЛОГЕР» – нине шомак-влакым кызытсе жапыште чӱчкыдын
колаш лиеш. Простан ойлаш гын, этноблогинг –
калыкын историйжым, йылмыжым, культуржым
тунемаш шонышо-влакым интернетысе шке ресурсыш (блогыш, соцкыл лаштыкыш) фото-, видео- але вес материалым (контентым) лукмо дене
пураш кумылаҥдымаш.
жыныт. Умбакыже вашлиймашым палыме марий блогер-влак шуеныт. Нунын коклаште
– мурызо Татьяна Кибаева, актрисе Екатерина
Александрова,
радиовӱдышӧ
Владимир Матвеев. Кажныже
блогер пашаш кузе толмыж нерген каласкален,
блогинг да поснак этноблогинг илышыштышт
могай верым налын шогымым палемден. Мутлан, Татьяна Кибаева
шуко ий блогер семын
вияҥын. Самырык мурызо тӱрлӧ темылан видеом ышта. Тудын блогыштыжо Йошкар-Оласе мотор верлам, Татьянан лишыл еҥже-влакым
ужаш лиеш. Тыгак ӱдыр
тӱжвал тӱсым эскераш
туныктышо, спортлан
кумылаҥдыше матери-

ал-влакым
чӱчкыдын
луктеда.
Вес кечын этноблогервлакын слётышт Йошкар-Ола гыч Звенигово, Волжск, Медведево
районласе каныме базылаш куснен. Тыште,
сылне пӱртӱс коклаште, форумын практике ужашыже тӱҥалын.
Марий Элыш вес кундемла гыч шуко палыме
еҥ, эксперт-влак толыныт: телевӱдышӧ Ангелина Грохольская, актёр
Денис Николин, Национальность шотышто Федеральный агентствын
пашаеҥже
Микаэлян
Айказ Маисович, Россий калык Ассамблейын Советшым вуйлатышын икымше алмаштышыже Евгения Абрамовна Михалёва, медиа
проект фондым вуйла-

Лариса АРЛАМОВА (Ленинград область,
туныктышо) школышто немыч йылмым туныкта, кусарыше, экскурсовод пашам шукта.
Тудо ӧрдыж кундемыште марий ешыште шочын-кушкын.
Лариса ойла: «Марла умылем, но мутланен ом мошто. Шочмо йылмым тунемаш
тӧченам, но кертын омыл, садлан тыге шоналтенам: йылме мыланем пайдам ок кондо
гын, мый йылмылан пайдам кондем». Тыгай
шонымаш дене тудо Ленинград областьысе
марий-влакын автономийышкышт ушнен.
Тудо марий йӱла почеш пайрем-влакым эртара, тӱрлӧ олаш проект да презентаций дене
коштеда. Ончыкыжым марий йылмым туныкташ полшышо методический пособийым лукташ шона.
«Тыгай пашам ышташ манын, виян этноблогер лийман, садлан форумыш
уло кумылын тольым», – ойла Лариса.

тыше Владимир Леонидович Вайнер. Нуно этноблогер-влаклан пайдале шинчымашыштым
пуэныт, мастарлыкышт
дене палдареныт.
Актёр-влак дене мутланымеке, кажныже умылен: Интернетыш видеом лукмо дене веле этноблогер паша ок пыте. Тиде видео ончышын
чонышкыжо логалже манын, чын да моторын кутыраш, кадрыште шкем
кучен мошташ, эре у деч
ум кычалаш кӱлеш. А.М.
Микаэлян, В.Л.Вайнер,
Е.А.Михалёва блогинг
сферыште улшо конкуренцийым сеҥыме, шке
ойыртемалтше палым
(брендым) ыштен моштымо, вес блогер-влак
дене ик тӱшкаш (сообществыш) ушнымо шотышто ой-каҥаш-влакым
пуэныт.
Семинарын программыже 6 июльышто пытен. Арня мучко шонаш
таратыше, неле занятийвлак эртеныт гын, пытартыш кече участниквлаклан оҥай экскурсий да мастер-класс дене ушеш кодеш.

Светлана ЕРЁМИНА (пурлаште) ден Алеся
ГЛАВАТСКИХ
(шолаште)
(Ижевск,
корреспондент-влак) Одо кундемысе йоча да самырык-влаклан лекше газет редакцийыште тыршат. Светлана ден Алеся ойлат: «Чаманен каласаш логалеш, мемнан газетым лудшо-влак шагалын улыт. Йоча-влакым лудаш кумылаҥдаш манын, соцкыл лаштыкыште, газет сайтыште
кажне кечын гаяк иктаж-мом оҥайым шонен лукташ тыршена». Самырык корреспондент-влак
кажне арнян мыскара сынан видеом ыштат. Видеошто нуно Гири рвезе ден Капан рольыштым модыт. Гири изиш шаларак койышан гын, Капа йолташ ӱдыржӧ шыма, тунемаш тыршыше. Видеом
войзаш тӱҥалме дене газетым йӧратыше-влак эркын-эркын шукемыт.
Орынкул НАСТАУШЕВА (Новосибирск, амалкалче) – Новосибирск областьысе казах калык да сымыктыш автономийым вуйлатыше. Тудо шочмо казах
культуржым вияҥдыме верч
17 ий чот тырша, марий, татар культурымат шымла.
«Этноблогер пашам шуктыде, сеҥымашыш шуаш
неле, садлан тиде форумыш
толде кертын омыл», – ойла Орынкул.
Анна НОВОСЕЛОВА (Звенигово, мер пашаеҥ)
шуко ий мер пашаште тырша. Тудо эн изи паша вер
гыч Звенигово районысо депутат погынын консультантше марте кушкын, депутат лияшат шонымашыже уло. «Пытартыш жапыште чоныштем ала-могай вашталтыш лийын, илышыштем угыч шке верем кычалаш тӱҥальым. Мый кӧ улам да Марий
Элыште илыше калыклан эше могай пайдам конден кертам, эреак шонкалем», – ойла Анна. Тидлан кӧра шкенжым этноблогинг сферыште тергаш
кумылаҥын. Кызыт ӱдыр районжо нерген шымлаш
тӱҥалын, ятыр вере коштеда да «Звенигово районын
азбукыжо» лӱман блогым вӱдаш кумылаҥын.

Лаштыкым Ирина ШИБАНАЕВА ямдылен.
Авторын да интернет гыч налме фото-влак.

