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Илыш саман ончыко 
кая, меат пеленже. Пытар-
тыш жапыште марий тў-
выра интернетыште кум-
дан вия‰ын шога. Тидлан 
тўрлº йºн кучылталтеш. 
Икте, кызытсе саман дене 
келшышын, тўрлº техно-
логийым интернетыште 
марлашке кусара, весе он-
лайн конкурсым эртара. 

Теве шукерте огыл Рос-
сий кўкшытан «Идалыкын 
этноблогерже» конкурс му-
чашлалтын. Блог тачысе 
кечын соцкыллаште кугу ве-
рым айла. Конкурсын тў‰ ус-
ловийже – блогым вўдымаш. 
Конкурсын участникше-вла-
клан тўрлº йылме дене бло-
гым вўдаш йºн пуалтын. 
Мутлан, марий, мокша, та-
тар, чуваш, руш йылмыла 
дене. Ты конкурсыш Россий-
ын тўрлº регионжо гыч бло-
гер-влак ушненыт. Кеч тиде 
конкурс пўтынь элым авал-
тен, чонышто кугешнымаш, 
вет конкурсын шочмо верже 
– Марий Эл. Мероприятий 
тений кокымшо гана эртен. 
Тидлан моткоч пе‰гыдын ту-
дын организаторжо Эльвира 
Куклина шога. Ты проектым 
Президент грантын полшы-
мыж дене «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
тўвыра-увер рўдер илышыш 
шы‰дара. Ке‰ежымсе се-
зон 27 июньышто «ЭтноБло-
гинг тайм» медиафорум ден 
почылтын. 

Тений ты проектын ме-
роприятийже-влак «ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛ» тўвыра-увер рў-
дерын 10 ияш лўмгечыжлан 
пºлеклалтыныт. Самырык 
блогер-влак «Идалыкын по-
стшо», «Идалыкын блогшо», 
«Идалыкын этноблогерже», 
«Самырык этноблогер» но-
минацийлаште та‰асеныт. 
Участник-влак тўрлº вор-
кшоп, тренинг, лекций, 
мастарлык-классыште уча-
ствоватленыт. Ты меропри-

ятийыш кумдан палыме 
е‰-влак эксперт семын уш-
неныт. Тыште Евгения Миха-
лёвам, Айказ Микаеляным, 
Денис Николиным, Кристина 
Кадыковам, Ангелина Гро-
хольскаям да молымат па-
лемдаш лиеш. Медиафору-
мышто участник-влак «СМИ 
да коммерческий огыл орга-
низаций-влак кокласе кыл», 
«Интернетыште автор пра-
ва» да моло теме-влак неген 
ка‰ашеныт. 

Тачысе кечын се‰ы-
ше-влакын лўмышт пале. 
Анастасия Патрушева ден 
Йошкар-Оласе 31-ше №-ан 
школын 7 «Б» классын ту-
немшыже-влак, тыгак Ок-
сана Белкина (Мордва ре-
спублик) спецприз дене 
палемдалтыныт. «Самырык 
этноблогер» номиннаций-
ыште Генрих Немчинов 
(Коми республик), «Идалы-
кын постшо» номинаций-
ыште Арина Беленирова 
(Алтайский край), «Идалы-
кын блогшо» номинаций-
ыште Карина Шейфер (Са-
мара ола) гыч се‰ыше 
радамыш лектыныт. 

А теве гран-прим «Ида-
лыкын этноблогерже» номи-
нацийыште Шернур район 
Кугу Мушко ялын ўдыржº, 
«Кугарня» газетын паша-
е‰же Вероника Мустаева 
налын (снимкыште). Са-
мырык этноблогер шке блог-
шым Instagram соцкылыште 
вия‰да. Тудо подписчик-
ше-влакым марий тўвыра, 
муро, чием, кочкыш, йўлаж 
дене палдара. Ме Вероника 
дене вашлийын мутланыш-
на, тудо «Шернур вел» га-
зетлан тыге палдарыш:

«Конкурсыш ушнаш ку-
мыл кодшо ийынак лийын, 
икымше ошкылым ышташ 
ямде лийын омыл. Тидлан 
материалымат погыман, 
шымлыман. Тылеч вара 2020 
ий август тылзе гыч шке 

лаштыкем пойдараш тў‰а-
лынам. Тений, конкурсыш 
йодмашым колтымеке, шуко 
шоненам, кўлеш мо тиде мы-
ланем, могай пайдам кон-
ден кертеш мыйым пашам. 
Чыным ойлаш гын, лўдмаш 
лийын, туге гынат, пашам-
лан сай акым пуэныт, тидым 
«Идалыкын этноблогерже» 
премий пе‰гыдемда. Мо 
куандара, вес кундемыште 
илыше марий-влак мутла-
нымашке ушнат, шке йўла, 
чием ойыртемышт нерген 
возат. Йочалан лўмым пуы-
мо шотыштат проблемым 
нºлталам. Кунам е‰-влак 
ушнат, шке шонымашыштым 
возат, тунам умылет - па-
шам арам от ыште, калык 
верч тыршет. Моло-влакын 
пашаштым эскеренам, шке 
пашамым эше ик гана шым-
лен та‰астаренам. Мыйын 
шонымаште ты конкурсын 
кўлешлыкше моткоч кугу. 
Кызыт самырык-влак чыла-
нат соцкыллаште улыт, кугу 
текстым лудаш огыт йºрате, 
а соцкыл улмылан кºра, ме 
кўчыкын да рашын, фото але 
видео дене пырля калыклан 
палдарен кертына. Лач мыят 
тыгай шонымаш дене уш-
ненам. Мыйын шонымаште 
ты конкурсым кумданракын 
шараш кўлеш, тек моло ка-
лыкат ушнат. Вет ме чыла 
калык нерген пален налын 
огына керт, а интернет пол-
шымо дене калыкын «шылын 
кодшо» ойыртемже дене па-
лыме лийын кертына. Се‰ы-
ше радамыш логалам манын 
вученам, но тыгодым, ўша-
нен омыл. «Идалыкын эт-
ноблогерже» чаплўм ончы-
кшымат калык верч тыршаш 
кумылым ылыжта».

Вероникан лаштыкше 
чўчкыдын темлымаш рада-
мыште коеш. Тиде конкур-
сыш ушнаш эше ик амал 
лийын. 2020 ийыште В. Абу-
каев-Эмгак лўмеш «Ший 

памаш» конкурсышто шке 
мастарлыкшым терген. Ча-
манен каласыман, се‰ыше 
радамыш логалын огыл. Ты 
конкурсышто блогер направ-
ленийым да телевиденийым 
ик номинацийыш пуртен 
улыт. Тылеч вара Верони-
кан кумылжо йºршеш во-
лен. Умбакыже пашам во-
ра‰дараш кº тў‰алеш? Ты 
пагытыште коллегыже-влак 
А. Яковлева дене Н. Мои-
сеева кумыла‰ден шогеныт. 
Тыге Вероникан чоныштыжо 
пашам умбакыже шуяш ку-
мылым шочыктеныт. Ик вере 
омса петыралтын гын, пел 
ий гыч вес омса почылтын.

 «Ты се‰ымашыште кол-

легем-влакынат суапышт 
уло», - вашештыш тудо. Ве-
роникам уло кумылын са-
ламлена, тўвыра аланыште 
лектышым да се‰ымашым 
тыланена!

Кызыт «ЭтноБлогинг 
тайм» проектын участник-
ше-влак умбакыже пашам 
ыштат. Теве 28 июнь гыч 7 
июль марте этноблогер-влак 
«Путь этноблогера» этноту-
рист семинарыште опытым 
погеныт. Ончылнышт эше ик 
задаче - Марий Элысе ка-
ныме базе-влакым шымлаш.

Дима ВЕДЕНЬКИН
Фотом еш архив деч 

налме.

Идалыкын этноблогерже
Марий тўня

Краеведений

Книгагудо гыч эксепедицийыш
Чылдемыр ялысе кни-

гагудо шукерте огыл у 
сыным налын. Книгагудо 
вуйлатыше Р.С. Богданова 
тўрлº шºрыным авалташ 
тырша. Йоча-влак дене 
пашам ыштымаш тудлан 
куаным гына конда. 

Раисия Сергеевна па-
шажым моткоч йºрата, шке 
лудшыжо-влакым эре вуча. 
Куд ий ончыч «Нашей роди-
ны начало» лўман проектым 
возен. Тиде программым 
кажне кум ий гыч уэмда, ик-
таж-могай у вашталтышым 
пурта. Ты программе шуко 
мероприятий, краеведений 
экспедиций, тўрлº теме-вла-
клан пºлеклалтше выстав-
ке-влак дене пойдаралтеш. 
Каласыман, книгагудо шуко 
направлений-влак дене па-

шам ышта. Поснак жапым 
краеведенийлан ойыра. 

Тений ке‰ежым книгагу-
до вуйлатыше ден йоча-влак 
кок экспедицийыш миен ко-
штыныт. Икымшыже лач И. 
Бердинский, В. Бердинский, 
В. Шапкинын шочмо верыш-
кышт - Тумерсола ялышке 
лийын. Йоча-влак тыгай ме-
роприятийыш уло кумылын 
ушнат, лўмлº музыкант, ли-
тератор-влакын шочмо ве-
рыштым, илыш корныштым 
шымлаш нунылан кугу 
куан.  

Кокымшо экспедиций 
- Чылдемыр ял деч 1,5 км 
ме‰ге тораште верланы-
ше Изи Мушко ялышке. 
Ожно ялыште 34, кызыт 8 
сурт веле кодын, туге гынат 
ял ила. Тиде верым шым-

лаш теве могай амал лий-
ын - тыште кумдан палыме 
е‰-влак шочыныт да йоча, 
самырык жапыштым эрта-
реныт. Мутлан, Владимир 
Андреевич Иванов – кум-
дан палыме марий сўретче. 
Тудо 1938 ий пургыж тыл-
зын 12-шо кечынже шочын, 

шинчымашым Кугу Коклала 
школышто поген. 13 ий утла 
Йошкар-Оласе художествен-
ный училищыште черчений 
ден ИЗО предмет-влакым 
вўден. В.А. Ивановын паша-
же-влак вес эллаште частный 
коллекцийыш пурталтыныт. 
Москошто, Югославийын 

посольствыштыже выставкы-
же-влак лийыныт. 

«Мом мый палем, тудым 
йоча-влаклан намиен шук-
таш тыршем. Жап моткоч 
писын кая, эртышым ра-
дамлен, ончык ўшан дене 
ошкылаш кўлеш. Ме тидым 
огына ыште гын, тыгай исто-
рий-влак йºршын мондал-
тыт»,- палемдыш Раисия 
Сергеевна.

Экспедиций-влакым эр-
тарымеке, йоча-шамыч 
шымлымаш пашам возат, 
брошюрым але буклетым 
савыктат. Самырык исследо-
ватель-влакын планыштышт 
эше шуко экспедиций. Тыш-
ке кажне кумылан йоча уш-
нен кертеш.

Дима ВЕДЕНЬКИН
Р. Богданован фотожо.

Тумерсола ялыште


