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Кодшо тылзын Звенигово, Волж-
ский да Медведево районлаш 
миен толаш пиал шыргыжале... 
Амалже – «ЭтноБлогинг Тайм» ре-
гион-влак кокласе этнотуристиче-
ский семинар. Ты проектым «Ин-
теллектуал» коммерческий огыл 
организаций илышыш шы‰дарен. 
Тушко Марий Эл, Удмурт, Чуваш 
республикла, Ленинград область 
да Новосибирск ола гыч участ-
ник-влак чумыргеныт.

Марий блогер-влак 
дене вашлиймаш

Семинарын икымше кечынже ма-
рий блогер-влак дене вашлий-

на. Тиде Володя Матвеев, Татьяна 
Кибаева, Надежда Имаева да Каче-

рий бавай (Екатерина Александрова). 
Нуно шке блогышт дене палдареныт, 
ты аланыш ушнаш шонышо-влаклан 
икмыняр ка‰ашым пуэныт.

Теве Татьяна Кибаеван YouTub- 
ысо «Атмосфера счастья» блогшым 
140 тўжем подписчик эскера. Тудо 
тушто кызытсе илышлан келшыше 
йодыш-влакым нєлталеш, ола мучко 
лектын коштмыжым ончыкта. «Виде-
ом ямдылаш шуко жап кая. Мутлан, 
ик ролик арня наре войзалтеш. Мон-
тажым ышташ иктаж кандаш шагат 
кўлеш. Ты пашалан пижында гын, 
кажне кечын тыршыман, уке гын ин-
тернетысе йолташда-влакын чотышт 
иземеш», – палемдыш тудо.

Участник-влак Качерий бавайын  
тыршымыжым кўкшын акленыт. Тудын 
лаштыкше таче кечылан келшыше, 
мыскара сынан. Кызытсе жапыште 
калыкын кумылжым нєлташак кўлеш.

Йўкын вийже

Шуко профессийыште йўк ик 
эн тў‰ верым налеш. Тунык- 

тышо, мер пашае‰, артист… Бло-
гер-влакат лывырге йылман лийшаш 
улыт. Тидын нерген «Россия» обще-
ственный телевиденийын вўдышыжє, 
продюсер, «Энергия речи» проектын 
вуйлатышыже Ангелина Грохольская 
ден кино да театр актёр, stend-ap 
комик Денис Николин каласкаленыт. 
Нуно мемнан дене пырля Звенигово 
районысо «Салика» каныме базыште 
кок кече пашам ыштеныт, тренинглам 
эртареныт, видеом чын войзаш туны-
ктеныт.

«Е‰ ончыко лекше оратор техникым 
палышаш, шке кєргє куатше дене 
колыштшым сымыстарен кертшаш, 
шонымашыжым умылтарен мошты-

шаш. Чыла тидым иктыш ушен, сай 
выступленийым чо‰аш лиеш. Но ик-
таж-куштыжо йо‰ылышда уло гын, 
ойгыраш огеш кўл. Вет яндарын ку-
тырашат, сценыште шкем кучашат 
тунем шуаш лиеш. Дикцийдам писын 
лудмо дене вия‰ден кертыда. Вошт- 
ончыш ончыко шогалын, ойлышаш 
шомакдам каласеда гынат, пеш пай-
дале. Тиде кузе коймыдам, тарваныл-
мыдам, ончылгоч ужын, кўлеш семын 
тєрлаш полша. Эшежым пачаш-па-
чаш лудмо текст ушеш сайынрак ко-
деш», – палемдыш Ангелина.

Тыгак спикер-влак сценыште ик 
темп дене ойлаш ышт темле. Пеш 
шып гын, колыштшо-влак мален кол-
тат, утыждене кычкырымат лачеш 
огеш тол. Кутырымо йєре мыскарам 
ыштыме сайлан шотлалтеш.

Кушто гына 
лийын огыл?!

Тўня мучко коштшо е‰-влакым 
эскераш поснак о‰ай. Кушто 

гына нуно огыт лий, мом гына огыт 
уж?! Теве журналист, блогер, Тravel-
Russia медиаушемын вуйлатышыже 
Мария Нелесова тўрлє элыш миен 
коштын гынат, Марий Элыш икымше 
гана толын. Тудо мыланна лекций-
ым Юл э‰ер воктенысе «Звенигов-
ский» каныме базыште лудын. Шке  
фотосўретше-влакым ончыктен, ты 

пашаште икмыняр темлымашым 
пуэн.

Мутлан, шарныктыш воктене але 
Чап кагаз дене войзалтме шотлан 
ок тол манын палемден. Тыге чылан 
ыштен кертыт, а сай фотограф изи 
ужашымат ужын моштымыж дене ой-
ыртемалтеш. Шке блогым вўдышы-
лан тўшка фотом ыштыман огыл. 
Ончышылан кє дене шогет – садик-
те. Адакшым блог-влак телефон гоч 
эскералтыт. Е‰ коклаште тендам 
ужын шукташ манын, фотом кугемден 
ончыман, тыгодым тудын качествыже 
локтылалтеш.

Звенигово ола, Юл э‰ер, курык, то-
раште гўжлышє чодыра – чыла тиде 
семинарын участникше-влакым у па-
шалан, у проектлан кумыла‰ден да 
вийым пуэн.

Кичиер воктене

Умбакыже нимучашдыме корно 
Волжский районышто верланы-

ше «Кичиер» санаторийыш на‰гаен. 
Тушто лийме икымше кечын спикер 
мемнан ончыко онлайн йєн дене лек-
тын. Тудо калык кокласе кыл темымат 
нєлталын. Мутем – Национальность 
паша шотышто федерал агентствын 
пашае‰же Айказ Микаелян нерген.

Кокымшо кечын бренд нерген 
мутланышна. Эксперт – Российы-
се калык-влак ассамблейын совет-
шын председательжын икымше ал-
маштышыже Евгения Михалева.

Мом организаций, компаний нерген 
ойлат – тиде бренд. Тудо шкеж деке 
ўшаным шочыкташ, моло коклаште 
ойыртемалтшым ышташ, оксам на-
лаш полшышаш. Кузе корабльым 
лўмдет, туге ийын кая, маныт, сад-
лан брендлан тиде тў‰. Тыгак тудын 
легендыж ден сынже лийшаш. Сын-

жым логотип гоч ончыктыман. Но ты 
сўретым шот да радам дене ышты-
ман. Мутлан, тудо проста, кок тўсан 
лийшаш.

Эксперт семын личный брендым 
ыштымаште Евгения Абрамовна лу 
темлымашым пуыш:

1. Аудиторийдам шымлыза. Нуны-
лан чыным гына ойлыза.

2. Илышдам ончыкташ ида єр. Тыге 
тендан деке ўшан шочеш.

3. СМИ-лан о‰ай айдеме лияш  
тыршыза. Нуно тендан деке толыт 
гын, кылым кучаш тореш ида лий.

4. Шке шонымашда дене интернет 
йолташдам палдарыза.

5. Е‰-влак дене мутланыза. Публич-
ный лийза.

6. Портфолиом погыза. Тыгак кид 
йымалныда автобиографиян ямде 
текст лийшаш. Кўлеш годым тудым 
кучылт кертыда. Тыгак савыкташ йєр-
шє икмыняр фотосўретымат ончыл-
гоч ямдылыза.

7. Кызытсе кечын улшо проблеме 
дене кылдалтше шонымашдам почын 
пуыза.

8. Кузе тиде проблеме деч кора‰аш 
лиеш – темлыза.

9. Моло деч ойыртемалтше лияш 
тыршыза.

10. Статья-влакым возыза. Тендан 
нерген савыктыш уло гын, тудым чу-
мырыза.

У проектлан  
сай тў‰алтыш

Республик мучко коштмынан пы-
тартыш верже – Медведево 

районышто верланыше «MariLand» 
каныме базе. Тушто «Gladway» ме-
диапроект ден социал програм-
ме-влакым вия‰дыме фондын дирек-
торжо Владимир Вайнер проект паша 
дене палдарен.

«Проектым возымо годым шке вий-
лан ўшаныман. Пашам грант полыш 
деч поснат виктарен колташ ўнарда 
уло гын веле сомыллан пижса», – 
палемден тудо.

Воктеныда улшо е‰-влакым шек- 
ланыза. Иктын шке пєлемже уло, 
весе машинам виктара, кумшо шин-
чымашыж дене єрыктара, нылым-
ше мура-кушта – нине ресурсым, 
моштымашым иктыш чумырен, сай 
проектым шонаш да тудым илышыш 
шы‰дараш лиеш.

Семинар участник-влакат тыгак 
ыштышт. Кє мом моштымым шо-
тыш налын, у проектлам возышт. А 
лектор нуным кўлеш могырыш кузе 
виктарен колтымо дене палдарыш. 
™шанена: «ЭтноБлогинг Тайм» семи-
нарыште шочшо шонымаш-влак сай 
лектышыш шуыт да калыклан шагал 
огыл пайдам кондат.

Лу кечаш семинар  
мучашлалте

Чеверласымаш Йошкар-Оласе 
«Башня» тўвыра ончер рўде-

рыште лийын. Организатор-влаклан 
тауштен, эртыше кечылам эше ик 
гана шарналтен, изирак концертым 
ямдыленна. Умбакыже «Дело вкуса» 
кулинар студийышке каенна. Тушты-
жо подкогыльым, ўячам ыштенна, 
тамле шўрым шолтенна.

Жап шижде эртен. Ты лу кечыште 
шинчымашна пойдаралтын, вашкыл-
на пе‰гыдемын. Тунемме йєре ре-
спублик мучкат коштын савырненна, 
каналтенат шуктенна. Пўртўснаже 
могай мотор! Тидым кундемнан уна-
же-влакат палемдышт да вес ганат 
толаш сєрышт.
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