Иргэний сэтгүүл
зүйн танилцуулга

Котбожийн блогч Сопеп Чак хүний эрхийн талаар нийтэлсэн мэдээ
мэдээлэлээ бусадтай хуваалцахаар вэбблог ашигладаг. http://
sopheapfocus.blogspot.com/

Иргэний сэтгүүл зүйн танилцуулга
Бидний харилцаанд
өөрчлөлт гарсаар байна.
10 - хан жилийн өмнө бид
дэлхий дахинд юу болж байгааг
сонин, телевиз радиогоос олж
мэддэг байсан. Мэргэжлийн
сэтгүүлчид хол явж нүдээр үзэж
харсан зүйл, уулзсан хүмүүсийн
талаар видео бичлэг, гэрэл зураг
бүхий мэдээ бэлтгэж ирдэг байсан.
Заримдаа бид оройн хоолны үеэр
гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө үзсэн
сонссон зүйлээ ярьдаг.
Гэвч 10 жилийн өмнө сэтгүүлч
хүнтэй нүүр тулж уулзаж, ярилцана
гэдэг ховорхон завшаан байсан.
Нийгмийн идэвхтэй иргэд төрөл

бүрийн сэдвийн хүрээнд үзэл,
бодлоо хуваалцан мэдээ бичдэг.
Харин бидний ихэнх нь найз
нөхдийн хүрээнд л хуваалцаж
чаддаг.
Уг шинэ харилцааны аргыг одоо
үед бүх хүн ашиглах боломжтой ч
ихэвчлэн хотын баян чинээлэг
хороололд амьдардаг хүмүүс л
энийг ашигладаг.
Энэхүү гарын авлагын гол
зорилго бол интернетэд холбогдох
боломжтой бүх хүмүүс дэлхий даяар
цацагдаж буй мэдээ мэдээлэл,
сонин содон ярианд хэрхэн яаж
оролцох талаар хэлж өгөх юм. Одоо
үед дэлхийн тухай бидний ойлголт
хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлийн
тусламжтай бий болохоос гадна нэг

нэгнээсээ сонссон мэдээлэлээс үүсэн
бий болох болсон.

Энэхүү гарын авлагад:
Блог бичих нь и-мэйл бичхээс
ч хялбар
Жишээ
ЖЫЫ шинэ дуу хоолойг хайх
Вэб дээр зураг байрлуулах
Вэб дээр видео байрлуулах
Podcast - г хэрхэн хийх вэ?
Дүгнэлт

Райзинг Войсос буюу “Дуу Хоолойгоо хүргэцгээе” бол Дэлхийн Дуу Хоолой-оос анх санаачилсан
иргэний сэтгүүл зүйн оролцоо юм. [www.globalvoicesonline.org]. Дэлхий өнцөг булан бүрээс хүсэл
эрмэлзлэлээр дүүрэн блогид, подкастер, видео бичлэг хийдэг хүмүүстэй холбогдсоноор дэлхий
даяар хурдацтай тархаж буй интернет харилцан яарианд оролцох боломжтой боломжтой юм.
Энэхүү “Иргэний сэтгүүлзүйн танилцуулга” гарын авлага нь дэлхий дахинд иргэний сэтгүүлзүйг
ойлгуулах, цаашид оролцох оролцоог хялбарчлах зорилготой хэвлэгдсэн анхны ном юм.
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Бүх блогчид дөрвөн
зүйлийг эхлүүлэхийн
тулд дараах дөрвөн
алхамыг хийх
хэрэгтэй
1. Компьютер
Блог бичиж эхлэхийг хүсвэл
таньд компьтер хэрэгтэй
гэхдээ та хувьдаа компьтертэй
байх албагүй. Учир нь блогийг
програм бол байнга л интернет
дээр байдаг учир бичиж,
нийтлэх, мэдээгээ хадгалах
болон интернет холболттой
ямар ч компьтерээс орох
боломжтой.

2.Интернетийн холболт

Блог бичих нь и-мэйл
бичихээс ч хялбар

5 минутанд л эхлэх
боломжтой

Блог гэдэг үг бол Вэбблог гэдэг
үгний товчлол бөгөөд болж буй үйл
явдалыг дэс дараалан тухай бүрт нь
мэдээлдэг вэбсайтын төрөл юм. Та
блогыг яг л и-мэйл шиг гэж бодох
хэрэгтэй. Хэн нэгэнрүү захидал
илгээхийн оронд бүх хүнд зориулж
мэдээгээ вэбсайтанд нийтлэх болно.
Ихэнх блог дээр байрлуулсан
мэдээ мэдээлэлийг уншсаны дараа
өөрт төрсөн сэтгэгдлээ үлдээх
болотжтой. Жишээ нь: та Майкал
Жексан дэлхийн дээрх хамгийн
гайхалтай шилдэг уран бүтээлч гэж
бичсэн байя гэж бодьё гэтэл өөр хэн
нэгэн таньтай санал нийлэхгүй
байгаагаа бичиж болох юм.
Харилцааны эхлэл нь нэг хүн
өөрийн бодлоо бичсэнээр эхлэх
бөгөөд бусад хүмүүс санал нийлэх
үгүйгээ бичдэг. Байнга блог бичдэг
хүмүүсийн мэдээнд өдөрт 100-аад
сэтгэгдэл бичсэн байдаг.
Блог бичих нь 1990-ээд оноос
анх эхэлсэн ч 2003 он хүртэл тийм ч
түгээмэл байгаагүй. Харин өнөө үед
сонин сэтгүүл, нэр алдартай хүмүүс,
мөн ерөнхийлөгчийн вэбсайтад ч
хүртэл өдөр тутам эсвэл долоо
хоног бүр шинэ мэдээлэлээ бичдэг
вэбблогууд байдаг.

Блог нээх нь шинээр и-мэйл хаяг
нээхтэй л адил тун амархан. Та имэйл бичих блог хөтлөх хоёрын
хооронд хэд хэдэн төстэй зүйлс
байгааг анзаарч харах болно.
Энэхүү гарын авлага таньд далхийд
хамгийн алдартай WordPress.com,
Blogger.com хоёрт хэрхэн блог нээж,
цаашид яаж хөтлөх талаар заах
болно. Та алийг нь ч сонгож болно.
Хоёулаа үнэ төлбөргүй, олон хэлний
сонголттой. Харин үүнийг эхлэхийн
өмнө та дараах зүйлсийг мэдсэн
байх шаардлагатай.

Хэрвээ та аудио болон видео
бичлэгийг илүү ихээр ашиглах
бол таны интернетийн хурд
хурдан байвал сайн харин
хурд маш багатай бол текст
блог бичихэд болно.

3. Блогын програм хангамж
Вэбблогоо хийхдээ ямар
төрлийн програм хангамж
ашиглахаа сонгох ёстой.
Райзинг Войсос та бүхэнд
хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг
http://blogger.com and http://
wordpress.com. үйлчилгээг
тайлбарласан гарын авлагыг
санал болгож байна.

4. Санал бодол, Өгүүлэл

Яагаад Блог гэж?
Дэлхийн сая сая хүн вэбблогтой.
Эдгээр блог нь 100 гаруй хэл дээр
таны төсөөлж байгаагаас ч илүү их
сэдвийг хамардаг. Ихэнх блогыг
Хойд Америк, Зүүн Ази, Баруун
Европийн орнуудаас бичдэг.
Дэлхийн ихэнх газар интернетийн
холболт байдаг ч, энэхүү шинэ,
сэтгэл хөдөлгөм интернет харилцан
яриа ихэвчлэн Дэлхийн
бөмбөрцөгийн хойд хэсэгт өрнөдөг.
Энэхүү цуврал гарын авлага хөгжиж
буй орны хүмүүсийн бүтээлч

Эцэст нь юун тухай бичихээ
бодож олно. Зарим блогчид
өөрсдийнхээ амьдралд
тохиолдсон зүйлсээ бичих
зэрэг олон нийтийн сэтгүүлийн
адил байдлаар блогоо бичдэг
байхад нөгөө нэг хэсэг нь улс
төр эсвэл дэлхийн төр
улсуудын талаар санал бодлоо
бичхийг эрмэлздэг. Чухам яг
юун талаар бичих нь таны л
сонголт, харин дараагийн
хуудсанд бид таньд хэдэн
зөвөлгөөг бичсэн байгаа.

“ Хүн бүр 15 шүтэн бишрэгчтэй болно” - Дэвид Виньбэргэр
оролцоог нэмэгдүүлнэ гэдэгт
найдаж байна.
Өөр өөр хүмүүс янз бүрийн
шалтгаанаар блог хөтлөдөг. Зарим
хүмүүс хойч үедээ өөрсдийн
амьдралын талаар тэмдэглэж
үлдээхийг хүсдэг. Хэдийгээр эдгээр
хүмүүс хойч үетэйгээ уулзахгүй ч
гэсэн үр хүүхэд, ач зээ нар нь эдгээр
шинэ харилцааны ачаар өвөг
дээдсийнхээ тухай олон зүйлийг
мэдэж, үлдээсэн бүхэнд нь баярлаж
талархах болно. Харин гэрэл
зурагчид, сэтгүүлчид бүтээж хийсэн
зүйлээ интернетээр дамжуулан үүрд
үлдээхийг хүсдэг.
Бусад нь өөрсдийн сонирхол
тодорхой сэдвийн талаар бичдэг.
Ихэнх нь улс төр, технологийн
талаар бичиж байхад нөгөө хэсэг нь
уран зохиол, урлаг, зургийн талаар
бичдэг. Харин зарим нь хэрхэн
бизнес эхлүүлэх, яаж хөрөнгө
оруулалт хийх, хэрхэн үр дүнтэй
ажиллах талаар тайлбарлан бичсэн
байдаг. Зөгнөлт блогууд маш
хурдацтай түгэж байгаа учир нь
зохиолчид өөрсдийн богино
зохиолуудыг интернет дээр
байрлуулах болсон.
Хэрхэн сайн фирмер, эцэг эх
болох мөн гитар сайн дарж сурах
талаар хүртэл бичсэн блогууд
байдаг. Таны сонирходог зүйлийн
тухай бичсэн блог заавал байх
болно. Дараагийн хуудсанд өөрийн
сонирхолд нийцэх блогийг олох
арга замуудыг бичсэн байгаа.

Блог бичсэнээр та баян
эсвэл алдартай болохгүй
Олон хүмүүс алдартай болохын
тулд блог бичдэг. Хэдийгээр сая сая
хүн хэрхэн блог нээх талаар гарын
авлага өдөрт хэдэн саяар нь уншдаг
ч тэдний зөвхөн 10-20 нь л бусдад
зориулж блог бичдэг. Телевиз,
радиогоор хүн бүр л 15 минут ч
болов бусдын нүдэнд өртөж,
үзэгчидийн танил болохыг
эрмэлздэг. Интернетийн эрин зуунд,
хүн бүр ойролцоогоор 15 хүнд л
гайхагдаж бишрэгддэг. Харин

Жишээ:
Хэрнан Кассиари
Энэ Аргентин магадгүй анхны
блог зохиолч гэж
хэлж болно. Түүний –
зохиол болох “Илүү
хүндтэй нь би чиний
ээж”, ”Орсой” – нь
дэлхийн хэд хэдэн хэл дээр
нийтлэсэн байдаг. www.orsai.es

Оюунаар наадагч
Кенийн блог
хөтлөгч Бауди
технологийн
дэвшлийг
тодорхойлж
Кенээс ПанАфрик хүртэл улс
төрийн сэдэвтэй холбоотой олон
нийтлэл бичдэг.
www.mentalacrobatics.com/think/

Бонго

Тарум Бан

Та маш олон блог олны танил
хүмүүст зориулагдсан байхыг
харж болно. Шинэлэг зүйл бараг
байхгүй боловч хаа нэгтэйгээс та
Танзаны олны танил хүмүүсийн
талаар илүү нийтлэсэн блогыг
олж магадгүй юм. Ихэнх нь
Свалин хэл дээр бичдэг.
bongocelebrity.com

Тарум бол Канбожын
анхны блог
хөтлөгчидийн тоонд
ордогг. Түүний
нийтлэл нь Кимер
Рожийн
дарангуйлалын үеэс дэлхийн
эдийн засгийн хямрал хүртэл
өргөн хүрээг хамарсан сэдэвээр
бичдэг.
http://tharum.info/

Чиланга банда
Энэ нь ихэнхдээ олон янзын
хүмүүс хотын эргэн тойронд болж
буй бүхний талаар бичдэг ба нэг
ёсондоо “хотын блог” юм.
Чиланга банда дээх хамгийн
сүүлийн үеийн мэдээ Мексик
хотод очих тохиромжтой газрууд
зэргийг багтаасан байдаг.
www.chilangabanda.com

Төөрөлдсөн жаал
Энэхүү блог нь мянга мянган
иракын дүрвэгсэдийн талаар
болон арабын ертөнць иракын
нийгмийн талаар хөндсөн
байдаг.
http://ejectiraqikkk.blogspot.com/

Kubatana.net

Desi Pundit

Kubatana.net нь Мугатай дах
дарангуйлалын эсрэг хэсэг бүлэг
хүмүүсийн блог.
http://kubatanablogs.net/kubatana/

Дэлхийн өнцөг булан бүрт
амьдарч байгаа Энэтхэгчүүд
эх орохтойгоо холбоотой
сэдвээр нийтлэл бичдэг.
http://desipundit.com/

Зүүн Өмнөд Баруун Хойд
Хятадын блог хөтлөгч Роналд
Сүүнг хяиадаас англи хэл рүү
олон төрлийн сонин сэтгүүлийн
нийлэл орчуулан блог дээрээ
байрлуулсанаар хятад болон
барууны орнуудын хооронд маш
чухал гүүр болж байна.
http://zonaeuropa.com/weblog.htm

Blog Pasa en B.A.
Зарим хотууд болох Боана
Арис зэрэг нь блог хөтлөдөг.
http://www.buenosaires.gov.ar/
blog/pasaenbsas

эдгээр 15 хүний дэмжлэг, зөвлөгөө
Стандарт сэтгүүлзүйг эс тооцвол,
бол 15 минут бусдын нүдэнд өртөх
блог дээр мэдээлэлүүд илүү албан
гэсэн чармайлтаас илүү үнэ
бус харилцан яриа давамгайлсан
цэнэтэй, удаан хугацаанд оршин
байдаг.
тогтнодог.
Зар байрлуулж ихээхэн
хэмжээний мөнгө олдог цөөхөн
Мэдээгээ сонго
блог байдаг. Эдгээрийн ихэнх нь
сард 3-10 доллар
Блогын хамгийн
олох магадлалтай.
хэрэгтэй сайн
Түүнчлэн таныг
талуудын нэг нь
мөрөөдөлдөө
хамгийн төвөгтэй
хүрэхэд туслах өөр
мэт санагдаж
бусад олон арга
магад. Олон олон
замыг заасан блогууд
вэбсайт хэсэж
байдаг. Өөрийн блог
мэдээлэл
дээрээ тодорхой
хайснаас нэг вэб
сэдэвээр мэргэжлийн
дээр байгаа янз
түвшинд бичдэг олон
янзын блогийг
хүмүүсд ажлын санал
уншиж болох юм.
эсвэл хамтран
RSS /Хамгийн
Танзанын блогч Ндэсанжо Мака
ажиллах санал
хялбар Бичигч /
Англи болон Свали хэлээр блогоо
ирдэг. Харин зарим
бичдэг, ингэснээр тэр дэлхий
хэмэээх
өнцөг булан бүрт байгаа хүмүүс
нь нэр хүндтэй болж,
технологийг
болон Танзаны ард иргэдтэй
олон улсын том
ашигласнаар
харьцаж чадна.
хурал цуглаанд
өөрийн бичсэн
www.digitalafrica.blogspot.com/
уригддаг.
нийтлэлээ блог
Визнес эрхлэгчид
дээрээ
өөрсдийнхөө
нийтлэхээс гадна
бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний
бусад вэбсайт дээр гарч ирэх
талаар уламжлалт зар
болно. “RSS-н танилцуулга” та
сурталчилгааг бодвол илүү ач
Google уншигч-с олж мэдэж болно.
холбогдолтой талаас нь бичдэг
бас хямд байдаг. Эцэст нь
блогийг ашиглаж сурсанаар
Хөгжилдөцгөөе
магадгүй мянга мянган
километрийн цаана орших таньтай
Мэдээж хамгийн гол нь цагаа
ижил сонирхолтой хүмүүстэй
үр дүнтэй өнгөрөөж байна гэдэг
холбоход туслана. Эдгээр хүмүүс
үүднээс таны блог сонирхолтой
таны үнэнч анд ч байж болох
хөгжилтэй байх хэрэгтэй. Бид
бөгөөд хэрэг болсон үед таньд
дэлхийн бусад өнцөг буланд
тусалж чадна. Хүмүүс чухам яагаад
амьдарч буй хүмүүстэй өөрсдийн
блогтой болдог талаар та өмнөх
мэдээлэл, туршлагаа хуваалцах
хуудсан дээрх жишээг уншиж илүү
боломжтой. Мөн бид биенээсээ
ойлголттой болоорой.
суралцах болно.

Шинээр дуу хоолой бий
болгох
Өмнөх хуудаснаас бид
блогийг бүтээлч байдлаар
ашигладаг хүмүүсийн жишээтэй
танилцсан. Тэдний блогоор
зочилсоноор та бичдэг мэдээнийх
нь урт, бусдын бичсэн сэтгэгдэл
болон ямар загвараар бичдэг
талаар бүрэн ойлголттой болно.

Абижит Надгоуда
блогтой болж бичиж
эхэлсэнээр юу сурсан
тухайгаа ярьж байна
1.) Өөөрийн бодолоо буулган
бичиж, бусадтай бодолоо
хуваалцсах замаар аливаа зүйлийг
илүү нухацтай, сайн бодож
тунгаахад тус болдог. Мөн өөрийн
бичсэн зүйлээ сайтар хянаж,
шудрагаар дүгнэн шалгадаг.
2.) Блог бичихэд ямар нэгэн дүрэм
гэж байхгүй. Та ямар нэгэн зүйлд
баригдалгүй чөлөөтэй сэтгэж,
түүнийг блогтоо буулгаж болно.
3.) Өдөр бүр толгойд орж ирсэн
бодол, өөрт тохиолдсон зүйлсээ
бичихэд 30 минут зарцуулахаар
оюун ухаан тархиа цэнэглэдэг.
Ингэсэнээр өнгөрсөнөө эргэн
санаж, хэрхэн хөгжин дэвшиж,
өөрчлөгдөж буйгаа хянах
боломжтой.
4.) Хүмүүстэй холбоотой болдог.
Бусад орны, өөр соел уламжлалтай
хүмүүстэй уулзах боломжтой.
http://lorelle.wordpress.com/
2007/08/06/why-blog/

Блогынхоо нэрийг нууцлах
Мэдээж өөрийнхөө жинхэнэ
нэрээр блог үүсгэх олон шалгтаан
байгаа итгэл үнэмшил, шудрага
байдал, нэр хүнд гэх мэт. Гэвч
зарим хүмүүст жинхэнэ нэрээрээ
блогоо нэрлэх нь аюултай байдаг.
Тиймээс Дэлхийн Дуу Хоолой
онлайн хаягаа нуух, блогоо
нууцлах гарын авлагыг гаргасан.

advocacy.globalvoicesonline.org

Зураг блогчид
Танзаны блог
бичигч
Пилиман Мсаги
зураг авч
байгаа нь.
mwenyemacho.wordpress.com/

Энэ зурагт Винди Скайс
Энэтхэгийн өдөр тутмын
амьдралыг фото зурагт буулгаж
байгаа нь.
http://windyskies.blogspot.com/

http://www.khosoof.com/ бол Иран улсдаа хамгийн алдартай
зурган блогуудын нэгд тооцогддог. Энэхүү блогийн зарим зураг
саяхан BBC болон Вашингтон Пост сонин –дээр хэвлэгдсэн. А
зураг дээр тэрээр Иран дахь нэгэн эмэгтэй тэмцэгчийн зургийг
буулгажээ. Энэхүү зургийг зөвхөн нэг өдөрт 50 мянга гаруй хүн
үзжээ.

Камераа аваад ярьцгаая

Эмүнэйл Бэнсаны блог: Гананы
нийслэл хотын өдөр тутмын
амьдралыг зурагтаа буулгаж байгаа
нь.
accradailyphoto.blogspot.com/

“Нэг зураг мянган үг өгүүлнэ” гэж хэлж болно. Хэдийгээр
бид уншиж бичих дуртай ч бусад нь дүрсээр харилцахыг
илүүд үздэг. Дижитал камер хямдарч гар утсаараа дүрс бичлэг
хийх боломжтой болсон учраас бид найз нөхөд гэр бүлийн
зургаа солилцож дэлхийн бүх өнцөгт хүрч харилцах
боломжтой болсон.
Та заавал мэргэжлийн зурагчин байх албагүй бөгөөд авсан
дүрсээ эвлүүлэн блог дээрээ нийтэлж бусадтайгаа хуваалцаж
болно шүү дээ. “Зурган блог танилцуулга” дээр хэрхэн
зурагтай блогийг нийтлэх, яаж олох талаар тайлбарлана.

Биднийг камер холбоно

Сабри Хаким бидний хэзээ ч
ганцаараа явахааргүй Жордон
болон Ойрх Дорнодын нэг хэсэг
зурагтаа буулгасан нь.
http://www.sabrihakim.com/

http://flickr.com болон http://picasa.com зэрэг вэбсайтад та
зургаа үнэ төлбөргүй нийтэлж болно. Түүнчлэн нийгмийн янз
бүрийн бүлэг, онцлогыг харуулсан блог байдаг. Жишээ нь:
спортын, машины зураг нийтлэдэг маш олон блог байдаг.
Мөн өөрийн фото зургандаа газарзүйн байршилын
талаарх мэдээлэлийг байршуулж болох ба дэлхийн газрын
зургаас хэн хаана зураг байршуулсаныг харах болно.

Жишээ:
Сважана
хэмээх энэхүү
вэб сайтаас
Энэтхэгийн
өдөр тутмын
амьдралыг
харуулсан
видео бичлэгний цуглуулгыг
олж болно. Хамгийн сүүлд
тавигдсан видео бичлэг дээр
хичээлээ тараад гурилын
тээрмийн ойролцоо байгаа
шүтлэг бишрэлтэй
мөргөлчидийн тухай
харуулсан байна.http://
swajana.com

Жэй Дадмэны хийсэн видео бичлэг дээр Блог хөтөлдөг
Тайландын иргэн Киранак Бангкок хотод болсон семинар дээр
интернетэд хэрхэн видео байршуулахыг тайлбарласан байна.

Кино эсвэл Интернет Тв
шоу хөтөлбөр хийе
10 жилийн өмнө бараг бүх кино
Тв шоуг Калифорниагийн
Холливудэд хийдэг байв. Кино
үзэхийн тулд кинотеатрт үнэтэй
тасалбар төлж ордог байлаа. Олон
хүн алдар цуутай жүжигчин, кино
найруулагч болохыг мөрөөддөг
байсан ч мөрөөдөлөө биелүүлэх
мөнгө болон төхөөрөмж байсангүй.
Өнөө үед бүх юм өөрчлөгджээ.
Өнөөдөр хэн ч байлаа гэсэн 100
доллараар Тв шоу хийж,
интернетээр цацаж болно. Зөвхөн
видео камер, компьютер, интернет
холболт болон шоуны санаа л
байхад хангалттай.
“Интернет ТВ-г хэрхэн хийх вэ?”
гэсэн нэртэй гарын авлагадаа бид
таньд өөрийнхөө Интернет ТВ шоуг
хэрхэн хийж эхлэх болон олны
анхаарлыг хамгийн ихээр татсан
тийм видеог хэрхэн хийх хэд хэдэн
зөвлөгөө өгнө. Мөн өөрийнхөө гар
утсаараа богино хэмжээний видео
бичлэг хийх болон түүнийгээ
интернетэд тавих аргуудыг хэлэх
болно. Зарим мэдээллийн
вэбсайтууд гар утсан дээрээ

мэдээний үйл явдлыг буулгаж авсан
хүнд жижиг хэмжээний мөнгөн
урамшуулал ч өгдөг.

Анхаарах зүйлс
Видео хийхэд болон үзэхэд их
хөгжилтэй байдаг ч интернетэд
тавихад их цаг хугацаа
шаардагддаг. Учир нь Дэлхийн
ихэнх газар интернетийн холболт
одоог хүртэл удаан байгаа учраас
нэг Интернет ТВ шоуг татаж авахын
тулд хоёроос ч илүү цаг зарцуулдаг.
Мэдээж хэрэг энэ нь интернет кафед
сууж байгаа хүмүүст хамааралгүй
юм. Ерөнхийдөө вэбблог үзэхэд 5-10
секундээс илүү хугацаа ордоггүй.
Хэрвээ та Google Reader шиг RSS
reader /Хамгийн хялбар бичигч/
ашиглаж байгаа бол хэдхэн
секундын дотор л сүүлийн үеийн 100
бүр 1000 блог унших боломжтой.
Өөрөөр хэлбэл та яг юуг, хэнд
хүргэх, Интернет ТВ шоуны зорилго
тань юу болох болон зураг текст
хоёрыг хослуулан ашигласнаар
зорьсондоо хүрч чадах эсэхээ
сайтар тунгаах хэрэгтэй.

Alive in Mexico
бол
Мексикчүүд
болон
дэлхийн
бусад
үзэгчидэд
Мексикийн амьдралыг өгүүлэх
хоёр хэл дээр гардаг онлайн
цорын ганц видео шоуны вэб
сайт юм.
www.aliveinmexico.org

Гар утасныхаа
тусламжтай хүний
эрхийг хамгаалая
Хэдий байгуулагдаад удаагүй
байгаа ч Гэрчийн Видео Төв /
WITNESS Video Hub / -ийн вэб
сайтанд цаашид өөрчлөлт авчирч
болох хүний эрхтэй холбоотой
мэдээ мэдээлэлийг хаанаас хэн ч
байршуулах бүрэн боломжтой.
Хэрвээ та цагдаа нарын
хэрцгийлэл эсвэл ямар ч төрлийн
хүний эрхтэй холбоотой занал
хүчирхийлэлийг гар утас, видео
камертаа буулгаж авсан бол энэ
аймшигт үйлдлийг зогсоох
аюулгүй арга бол уг сайт билээ.
www.witness.org/hub

Агуу podcast-чууд
Камла Батт Шоу /The Kamla Bhatt
Show/ бол бие даан зохион
бүтээгдсэн podcast бөгөөд бидний
сонсож үзэж хараагүй орчин
үеийн Энэтхэгийн нөхцөл
байдлын тухай өгүүлдэг.
http://www.kamlabhattshow.com
Танго Хотын Аялал /
Tango City Tour/- ыг
анх Танго хөгжимд
дуртай хоёр хүн
Буэнос-Айрест анх
зохион байгуулсан
аж. Podcast-аар тоглуулж буй дуу
болон хөгжимчидийн тусламтай
бид Буэнос-Айрес болон
Аргентины талаар олон зүйл
мэдэж авдаг.
http://www.tangocitytour.com.ar/
CitizenReporter.org хэмээх вэб
сайттай Bicyclemark бол
Амстердамд аж төрдөг Португаль
гаралтай Америк иргэний хийдэг
долоо хоногийн бүрийн podcast
юм. Долоо хоног бүр тэрээр шинэ
улс оронд болсон шинэ мэдээ
мэдээллийг толилуулж, сүүлийн
үеийн мэдээ мэдээллийн талаар
сонсогчидод бүрэн дүрэн ойлголт
өгөхийг тулд орон нутгийн блог
хөтөлдөг хүмүүстэй ярилцлага
хийдэг юм.
http://www.bicyclemark.org/blog/

Таньд хэрэгтэй зүйл гэвэл
Микрофон- Skype-д эсвэл
ярихад зориулалттай хямдхан
чихэвч. Компьютер- чимээ
багатай газарт байрлжуулах.
Эвлүүлэх программ хангамж“podcast-ийн танилцуулга”
гарын авлага дээр бид таньд
программ хангамжийг яаж
ашиглах болон мэргэжлийн дуу
авианы podcast-г гаргах ба
эвлүүлэхийг заах болно.
Интернет холболтХэдийгээр podcast-г интернетэд
тавихад видеоноос бага
хугацаа зарцуулдаг ч podcast-г
тавихад 30мин болон татахад
30мин зарцуулна.

Карибын хамгийн анхны podcaster Жорж Поплвэлл Тринидад болон Тобагод
цаасан шувуу хөөргөдөг нэгэн залуутай ярилцлага хийдэг. Карибын Чөлөөт
Радиод тэрээр орон нутгийн уран бүтээлч хүмүүстэй ярилцаж дэлхийн бусад
улс орнуудтай Карибын соёлын онцлогийг хуваалцдаг юм.
hwww.caribbeanfreeradio.com/blog

Биедээ байнга радио авч яваарай
Өөрийнхөө өрөөнөөс хэн нь ч ТВ шоу хийж чаддаг шүү дээ, үүний адил
одоо үед өөрийн радио хөтөлбөрийг тогтмол хийж интернетээр цацах
боломжтой болжээ. Энэхүү шинэ төрлийн Интернет радио хөтөлбөрийг
‘podcast’ гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь “нэвтрүүлэг” болон “iPod”(алдарт mp3
тоглуулагч) - ын нийлмэл үгнээс гаралтай.
Интернет ТВ-г зөвхөн компьютерээс үзэж болдог, харин podcast-г
машиндаа, алхаж байхдаа, автобус метронд сууж зуураа биедээ авч яван
сонсох боломжтой юм. Mp3 тоглуулагчын үнэ сар бүр буурч байгаа бөгөөд
сүүлийн үеийн гар утаснууд бүгд аудио файл сонсоход зориулсан чихэвчтэй
болсон.
Хэдий podcast –аар хүний нүүрний хувирал, үйл хөдлөлийг харах
боломжгүй ч хүний дууны өнгө аяс, тухайн хэлний авиа болон хөгжим сонсох
боломжтой. Тодорхой цаг өдөрт радиогийн дэргэд суух шаардлагатай
уламжлалт радио программаас ялгаатай нь podcast-аар дуртай зүйлээ сонгож
сонсох бололцоотой. Хэрвээ сонсож байгаа зүйл тань уйтгартай санагдвал
зүгээр л урагш нь гүйлгэчихнэ.. Радиогийн бүх уйтгартай хэсгийг урагш нь
гүйлгэж болдог байсан бол ямар гоё байхсан бол?

Нийтлэг бүтээл ба соёлын солилцоо
Podcast –ын ач тусыг олж нээснээр хүмүүс ихэнхдээ
өөрийнхөө дуртай хөгжмийг бусадтай хуваалцахыг хүсдэг болов.
Харамсалтай нь ихэнх дуунууд нь зохиогчийн эрхтэй байдаг учир дуу
бичлэгийн компанид их хэмжээний хураамж төлөх ёстой болдог. Аз болоход
мөнгөнөөс илүүтэйгээр хөгжмөө хуваалцах сонирхолтой олон хөгжимчид
Нийтлэг бүтээлийн эрхийн дагуу дуугаа хийснээр та тэдний бүтээлийг удаан
хугацаанд сонсох боломжтой болсон юм. Бүр зарим Нийтлэг бүтээлийн эрх-үүд
тэдний дууг өөрчилж мөнгө олохыг ч зөвшөөрдөг. “podcast-ийн танилцуулга”
гарын авлага дээр Нийтлэг бүтээлийн эрхтэй дууг тавих болно. Нийтлэг
бүтээлийн хөгжмийн podcast-ыг http://indieish.com/revolution/ -ээс олж болно.

“Хэвлэл мэдээлийг бүү үзэн яд, харин мэдээ бичицгээе”

Дүгнэлт
Интернет
дэлхийн
хэвлэл
мэдээлэлд
болон
хүмүүсийн
хоорондын
харилцахад томоохон үүрэг
гүйцэтгэдэг болохыг бид харлаа. 10
жилийн өмнө цөөхөн хэдхэн хүмүүс
л мэдээ бичдэг байсан бол өнөө үед
мэргэжлийн хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл болох сонин, сэтгүүл, ТВ
шоу болон радио программуудаас
гадна мэдээ бичдэг шинэ бүлэг нэмж
гарч ирсэн нь та болон над шиг
ердийн иргэд юм.
Танзанийн хөдөөгийн нэгэн
тосгонд эсвэл хөл хөдөлгөөн ихтэй
томоохон хот болох Бээжинд
амьдарч байсан ч хамаагүй
Интернет холболттой хэн ч мэдээ
бичиж, өөрийн хэмжээнд оролцож
болно. Хэрвээ манай сэтгүүлчид
бидний итгэлийг алдвал бид тэдэнд
үлгэр дуурайлал болох ёстой.
Энэхүү сонирхол татсан блог,
podcast, болон видео ертөнцийг
“иргэдийн хэвлэл мэдээлэл” ч гэж
нэрлэдэг. Гэхдээ энэ нь уламжлалт
сэтгүүл зүйг хэзээ ч орлож чадахгүй.
Тиймээс бид мэргэшсэн хүмүүсийн
мэдээг байнга хянаж шалгаж байх
хэрэгтэй. Хүн бүр оролцох
боломжыг олгодог онлайн
мэдээллийн хэрэгсэл нь илүү олон
оролцогчтой, өргөн цар хүрээтэй
мөн ил тод байдлыг бий болгох
анхны алхам ч байж болох юм.

Дараагийн алхам бол
оролцоо

талаар тодорхой ойлголтыг өгч,
бидний санал болгосон блог, podcast
болон интернетТВ шоуны талаар
илүү ихийг мэдэх сонирхол төрсөн
гэж бид итгэж байна. Иргэний
сэтгүүлзүйн талаар илүү мэдээдлэл
хайна гэдэгт бид огтхон ч
эргэлзэхгүй байна. Эцэст нь энэхүү
танилцуулга таныг дараагийн гарын
авлагыг уншиж, хэрхэн оролцох
талаар суралцах хүсэл эрмэлзэл
төрүүлсэн байх.
Гарын авлага болгон тус тусдаа
ялгаж хийгдсэн болохоор танд
уншихад хялбар байх болно. Хэрвээ
тодорхой гарчиг таны сонирхолыг
илүү ихээр татаж байгаа бол тэр
хэсгийг эхэнд уншиж болно.

Дэлхийн ярианд
нэгдээрэй
Дэлхийн дуу хоолой бол олон
улсын онлайн харилцан яриаг нэгэн
цэгт төвлөрүүлж, зохион байгуулж,
дэлгэрүүлж өгдөг иргэний сэтгүүл
зүй сонирхогчидын бүлэг юм. Японы
podcast-ыг хайж байгаа эсвэл
Македониагын зургийг татах аль нь
ч байлаа гэсэн Дэлхийн дуу хоолой
бол дэлхийн өнцөг булан бүрт аж
төрж буй энгийн хүмүүсийн
өгүүллөг, фото зураг болон бодол
санаагаа бие биедээ хуваалцаж
байдаг онлайн тосгон юм. Эдний
адил та ч гэсэн дэлхий дахинд
өрнөж буй энэхүү харилцааны
хэлбэрт оролцоно гэдэгт бид итгэж
байна.
www.globalvoicesonline.org

Энэхүү танилцуулах гарын
авлага таньд иргэний сэтгүүл зүйн

Райзинг войсос бол / Rising Voices / бол Дэлхийн дуу
хоолой-гоос анх санаачилсан иргэний сэтгүүл зүй
оролцоо юм. Мөн С. Жон болон Л. Жэмс Найт
сангийн дэмжлэгтэй үүсгэн байгуулагдсан явдалд
гүнээ талархал илэрхийлэе. Програм хангамжийн
гарын авлагыг FLOSSManuals.net-ээс

Туршлагатай блогч Жоё
Лто бусад блог хөтөлдөг
хүмүүст дараах таван
зөвөлгөөг өгч байна
1.) Даруухан байх –
Интернетийн цар хүрээ маш
том бөгөөд бидний бичиж буй
гарчийг биднээс ч илүү мэдэх
хүмүүс бий. Энэ нь битгий бич
гэсэн үг биш, бүхнийг мэддэг
хүний дүр исгэх гэсний
хэрэггүй.
2.) Тусламж гуй- Хэрвээ танд
асуудал тулгарсан бол
уншигчдаасаа асуу. Энэ нь бас
яриа эхлүүлэхэд сайн арга юм.
3.) Байр суурьтай байВикидедиа /Wikipedia/ гэх мэт
бусад вэбсайтууд төвийг
сахисан болон бодит байдалтай
хүргэхийг эрмэлздэг бол
вэбблог дээр өөрийн санаа
бодлыг бичиж, мөн бусдын
санаа бодолыг тэвчээртэйгээр
хүлээж авах тохиромжтой газар
юм.
4.) Холболт- мэдээллээ блогтоо
байрлуулахаас өмнө ижил
сэдэвээр бичсэн бусад блогыг
хайх гэж оролдоорой. Олсон
блогуудтайгаа өөрийн мэдээг
холбоорой. Ярианд оролцохыг
мөг хичээгээрэй.
5.) Бусдаас түрүүнд, тасралтгүй
бичиж бай- Өөрийнхөө санааг
тод оновчтой гаргахыг
хичээгээрэй. Зөв дуудлага,
дүрэм ашиглах гэж хичээхээс
илүү байнга оролцож, нийтлэл
бичиж байх нь чухал.
http://joi.ito.com/archives/
2005/10/10/blogging_style.html

үнэ төлбөргүй үзэх боломжтой. Та Райзинг войсос
буюу Өсөн нэмэгдэж буй дуу хоолойд нэгдэн орох
эсвэл өөрийн холбоо харилцааг уялдуулсанаар уг
бүтээлийг хуулбарлах, тараах, дамжуулах бас
бүтээл туурвихдаа ашиглах боломжтой.

