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Поро лийже, пагалыме йолташ-влак! 

Тачысе Марий форум «Марий мер пашаште Тӱшка Увер Йӧн ден увер 

технологийын верышт» темылан пӧлеклалтын.  

Ойлышаш мутем «Шочмо калыкнам сотемдарымаште да вияҥдымаште 

марий ТУЙ-влакын верышт» («Роль национальных СМИ в просвещении и 

развитии марийского народа») нерген лиеш.  

Вияҥ толмо корно да тачысе кӱкшыт (статистике) 

Тӱшка Увер Йӧн нерген кугезына-влак эше ик курым утла ончычак 

шоненыт – 1907 ийыште икымше марий периодический савыктышым–

«Марла календарь» журналым (Валериан Васильев), а 1915 ийыште икымше 

марий газетым – «Война увэрым» (Павел Глезденёв) – лукташ тӱҥалыныт.  

Тений ты журнал лекташ тӱҥалмылан – 115 ий! Кызыт тудым 

республикысе Марий юмыйӱла ушем ийлан ик гана «Марла календарь», 

«Марий калыкын кечышотшо» але «Марий юмыйӱла календарь» семын 

луктеш.  

Тачысе кечылан Российыште 50 утла финн-угор изданий савыкталтеш. 

Эртыше декабрьыште Российысе АФУН-ын погыныштыжо «Удмурт дунне» 

газетын тӱҥ редакторжо Елена Миннигараева финн-угор ТУЙ-влак шотышто 

докладым ыштышыжла, палемдыш: эн шукыжо газет ден журнал  – марий, 

удмуртда коми йылмыла дене савыкталтеш. 

марий  - 16 (калык чот дене ме, марий-влак, кумшо улына гын, 

изданий-влак шотышто чылаштым ончылтенна) 

удмурт – 11, коми – 10, мордва - 7 (Российыште эн кугу чотан финно-

угор калык, а ТУЙ дене – 4-ше верыште), финн – 2 (журнал да газет), карел – 

1, вепс – 1, 1 журнал карел, финн да вепс йылмыла дене, хант –  3, манси – 2 

Тӱнямбалне марий йылме дене савыкталтше 16 изданий уло манын 

кертына.  

Марий Элыште –республик кӱкшытан марла лекше 5 газет ден 2 

журнал: 

- «Марий Эл», (кушкыжмысо №, 12 лаштыкан, тираж – 3000 экз.)  

(кугарнясе №, 20 лаштыкан, тираж – 3320 экз.)  Чылаже – 32 полоса. А-3 

формат. 

- «Марий Эл. Официальный документым савыктыше газет», тираж –  

510 экз. 4 лаштыкан,  А-4 формат; 

- «Кугарня», тираж – 4750 экз. 16 полоска 

- «Ямде лий», тираж  – 1550 экз.; 

- «Йäмды ли», тираж  – 99 экз. 

- «Ончыко», тираж 1300 экз., тылзе еда; 160 стр.  



- «У сем», тираж 300 экз., квартал еда. 

Рушлат-марлат савыкталтше 2 журнал: 

- «Кече-Солнышко» (тираж 1100 экз.) 16 стр.  

- «Марийский мир - Марий Сандалык» (тираж 2000 экз.). 60 стр.  

9 изданийжат Марий Элын бюджетше кӱшеш савыкталтыт. 

Эше 1 газетым – «Сурт-печым» (16 полоска А-4) 4500 экз.  – 2001 ий 

гыч «Марий Эл» газет редакций луктеш. Лудшо-влак коклаште кумдан 

шарлыше, тиражше – 4500. Тиде газет гына Россий кӱкшытан 

регистрацийым эртен да кеч-могай регионышто тудлан Почто гоч подпискым 

ыштен кертыт. Ты газетыште марий илыш нерген возаш «Марий тӱня» 

лаштыкым ойырымо. 

Тылеч посна район кӱкшытыштӧ, 3 марий газет: 

- «Морко мланде» (1272 экз.) 8 полоска 

-«Шернур вел» 8 полоска (1204 экз.)  

-«Жерӓ» (995 экз.).  

6 районысо газетыште: тылзылан але арнялан 1-2 гана 1-2 лаштык 

дене луктыт. 

– тылзылан ик гана 1 марий лаштыкым луктыт – «Знамя»  12 полоска,  

цвет.(2440 экз., Марий Турек) ден «Ялысе увер /Сельская новь» (1252 экз.) 8 

полоска, У Торъял район; 

–тылзылан 2 гана 1 лаштык дене – «Вперёд» 8 полоска (1250 экз.), 

Оршанке район; 

– кажне арнян 1 лаштык дене  «Вестник района»-Район илыш 12 

полоска (2300 экз.), Советский район; 

– кажне арнян 2 лаштык дене «Волжские вести / Юл увер» 12 полоска 

(1020 экз.) 

–кварталлан ик гана 1 лаштык дене – «Восход» 8 полоска (1100 экз.), 

Килемар район. 

Башкортостан Республикыште 3 марий газет савыкталтеш: 

Республик кӱкшытан – «Чолман» 1800 экз., 4 лаштыкан  (Нефтекамск), 

район кӱкшытан – «Келшымаш» (Мишкан район) ден «Калтаса Ӱжара».  

Марий Элыште  2013 ий гыч «Шӱм-чон изолык» марий православий журнал 

лектеш. Тиражше – 1500 экз. А-4 формат дене 16 лаштыкан – чылажат тӱрлӧ 

чиян.   

Шукерте огыл Киров кундем Яраҥ олаште «Irkӓs» (Эркас) газетым 

лукташ тӱҥалыныт – лӱмжӧ марла йоҥга, статьяже-влакым рушла возымо.  

Тыгай примерат уло: Татарстан кундемыште илыше марий-влаклан 

верысе кучем шочмо йылме дене я сайлымаш вашеш але Семык пайремлан – 

марий газетым лукташ полшаш йодыт.  

Арня мучко эн шуко лаштыкым «Марий Эл» газет коллектив луктеш. 

«Марий Эл» – 42 лаштык 

«Кугарня» – 16 лаштык  

«Ямде лий» – 8 лаштык 

«Морко мланде» – 8 лаштык  

«Шернур вел» –  8 лаштык 

Марий ТУЙ-ын арняш чумыр тиражше – 25 тӱжем утла 

экземпляр.  

 «Марий Эл» газет коллективлан текст дене пашам ыштыме шотышто 

эн кугу нагрузко – кугыжаныш кучем гыч (исполнительный, 



законодательный кӱкшыт да т.м.) пурышо чыла официальный материалым 

марлаҥдаш кӱлеш. Вёрстко, корректур пашат шуко жапым налеш. Сандене 

руш изданий дене таҥастарымаште оперативность дене вараш кодына. Туге 

гынат марий изданий-влак шочмо кундем да калык дене кылдалтыше ятыр 

увер ден мероприятий гыч репортажым ик эн ончыч пуат. 

Марий изданий-влакын кагаз версийышт лудшо деке 4 йӧн дене 

миен шуэш:  

- Россий почто гоч подписке почеш; 

- киоскла гоч 

- альтернативный йӧн дене (редацийыш толын налыт але тӱшкан 

налше-влаклан редакций шкежак паша верыш намиен пуа); 

- электрон подписке почеш (PDF–форматым электрон адресыш 

колтат). 

«Кугарня» ден «Марий Элым» электрон подписке почеш Российысе 

тӱрлӧ регионыштыжо, эсогыл йот эллаште илыше-влак лудыт. А Шернур ден 

Морко райгазет-шамычым Йошкар-Олаште, вес районлаште илыше 

землякыштат налыт. 

Чыла марий газет ден журналын Интернетысе мервотышто 

(соцсетьыште) лаштыкышт, группышт уло. А «Марий Эл» ден «Кугарнян» 

шке гычак чумырымо сайтышт паша ышта (газетамарийэл.рф/ да 

кугарня24.рф). Марий изданий-шамыч увер технологийын тӱрлӧ йӧнжым 

кучылтын, оҥай проектым ыштылыт. Тидын дене нуно шкешт таче палдарат.   

Финн-угор изданий-влак кокла гыч социальный сетьыште 

(мервотышто) эн шуко подписчикышт ВКонтактыште (18.03.2022 

кечылан): 

«Чолман» - 10653 (тӱшка): 

«Удмурт дунне» - 7410  (тӱшка) 

«Кугарня»  4249 - (тӱшка), посна странице  - 9838  

«Марий Эл» - 3427(тӱшка) 

«Коми му» - 2011 (тӱшка) 

«Эрзянь правда» - 1559 (тӱшка)  

«Мокшень правда» - 504 (тӱшка)  

«Oma Mua» - 1548 (тӱшка)  

«Ханты-Ясанг и Луима серипос» - 1634(тӱшка) кум йылме (хант, манси да 

руш). 

Пример шотеш палемдынем,  «Удмурт дунне», мутлан, Российысе шагал 

чотан калык-влак кокла гыч «Функция дополненной реальности» манме 

йӧным икымше кучылташ тӱҥалын. Тиде кунам газетысе сӱрет «ылыжеш», 

йӱкаҥеш, видеош савырна. Тыге кеч-могай мероприятий гыч сюжетым газет 

страницыште ролик семын ончаш лиеш. Ты йӧным cамырык-влаклан 

пӧлеклатше «Дарт» приложенийыште кажне номерыште кучылтыт. Тыгак 

«Удмурт дунне» онлайн» посна проектышт уло – тӱрлӧ теме дене эфирым 

эртарат. Палемдыман, «Удмурт дунне» редакций Удмурт Республикысе 

закон-влакым кусарыме, тудым газет семын савыктен лукмо пашам огеш 

ыште.    

Радио ден телевидений 

Марий радиона 1933 ийыште ышталтын. Тыге Марий Элыште илыше-

влаклан шочмо йылме дене йоҥгалтше увер, чон почын мутланымаш 

писынрак шарлаш тӱҥалын. А 2005 ий гыч тудо, Марий Эл Радио ышталтме 



дене, уло тӱням авалтен. Интернет кумдыкыш лекмылан кӧра таче кечын 

тудо Сандалыкыште илыше кажне марий деке миен шуйын кертеш.  

Марий телевидений ынде 60 ий утла пашам ышта. Кызыт тиде –

«ВГТРК»-ан «Марий Эл» ГТРК филиалже. Тушто«Россий 1», «Россий 24» 

телеканал-шамыч да «Россий» ден «Вести FM» радиоканал-влак улыт.  

Ятыр жап лач Марий телевидений ден Марий радио калыкнан тӱвыра 

да чон поянлыкшым арален кодымо пашалан кугу верым ойырен, марла 

эфирыш лекме шагатшат тачысе дене таҥастарымаште ятырлан шукырак 

лийын. «Марий Эл» ГТРК теле-, радиожурналистикын апшаткудыжлан 

шотлалтын. Калыкнан эртен толмо корныштыжо чумырымо поянлыкше гыч 

кугу ужашыже лач тушто аралалтеш. Оҥай да пайдале передачым ямдылат 

телевиденийын кызытсе командыжат: «Марий Эл увер», «Пошкудем», 

«Шӱмсем пӧлек», «Шонанпыл», «Марий тӱня», «Кырык сирем» передаче-

влакым. Тыгак ГТРК-ан сайтыштыже «Илыш мундыра», «Шым гана висе», 

«У муро», «Марий телевиденийын фондшо гыч» рубрике дене материал-

влакым вераҥдыме. Сайтыш пурен, «Вашкыл», «Поро эр, Марий Эл», 

«Кечывал радиоканал» передаче-влакым колышташ лиеш. А «Микрофон 

ончылно театр» рубрике дене радион фондшо гыч радиоспектакль-влакым 

темлат. 

Кугу ошкыллан шотлыман республикыштына Марий Эл 

Правительствын кӱштымыж почеш «Марий Эл Телерадио» кугыжаныш 

автономный культур учрежденийым ыштымым. Тушко таче кечылан 

«МЭТР» телеканал, «МЭТР FM» радио да икымше калыкле радиостанций – 

«Марий Эл Радио» – пурат. «МЭТР» телеканал 2018 ий гыч кечыгут-йӱдвошт 

пашам ышта. Арняште 168 шагат гыч 34 шагатат пелыжым шке гыч 

ямдылыме программым ончыктат. Тышеч национальный вещаний ужашыже 

– 40 процент. 2020 ий гыч программе-влак ОТР федерал каналын регионысо 

ужашыштыже ончыкталтыт.  

 «Марий Эл Радион» арняш кумдыкшо – 168 шагат. Тышеч  90 процент 

жапшым радио марла ойла, 9 процентше – татарла. Суткаште кокла шот дене 

Марий Эл Радиом 100 тӱжем еҥ колыштеш! Шыжым ты радио эше 

андроидлан мобильный приложенийым келыштарен. Тылеч посна  МЭТР 

телеканал ден Марий Эл Радион пырля шуктымо проектышт уло – вияш 

эфирыш ӱжмӧ унам кок вережат вигак ончыктат. Радиом ютуб гоч вияш 

трансляций дене колышташ да ончашат йӧн уло.  

Российысе финн-угор калык-влак дене таҥастарымаште ТУЙ шотышто 

марий-влак ончылно улына. Марий Эл Радио семын радио моло регионышто 

уке.  

Марий ТУЙ йылмынам, тӱвыранам да йӱланам арала, мер 

илышым виктараш полша 

Шочмо йылме дене пашам ыштыше ТУЙ-шамыч калыкыште 

шинчымашым шарыме, сотемдарыме сомылым виктараш полшена. 

Республикысе кугыжаныш кучем да социальный, спорт да тӱвыра илышым, 

ялозанлык пашам кумдан ончыктена. Российыште тӱрлӧ кундемыште илыше 

марий-влакынат илышыштым авалташ тыршена. Марла прессыште, радио 

ден телевиденийыште ыштыше журналист ончылно эше вес кугу йодмаш – 

шочмо йылмынам, тӱвыранам, йӱланам арален, историйнам радамлен кодаш. 

Тидлан кӧра ме арня еда командировкыш лектына, марий ешыште, 



озанлыкыште лийына, ужына да колына – мо калыкын ушыштыжо, 

чоныштыжо да могай илыш-йӱлам кучен шога?  

Лӱмлӧ еҥ, кугыжаныш да мер пашаеҥ, артист-влакын лӱмгечыштлан 

статья ден передаче-влак шуко возалтыт! Чон йӱлен пашам ыштыше 

туныктышо-влак чылажымат йоча-влакым туныктымаште кучылтыт. Сулен 

налме канышыште улшо-влак марий передачым эрденак ончаш шинчыт. А 

пӧрт кӧргӧ сомыл дене шогылтшо ӱдырамаш я пӧръеҥ «Марий Эл Радио» 

деч посна ынде иленжат ок керт.  

Марий Тӱшка Увер Йӧн калыкнан кӧргӧ чон поянлыкшым 

аралымаште, марий литератур йылмым вияҥден колтымаште, сылнымутым, 

а варажым марий журналистикым йолӱмбаке шогалтымаште кугу эҥертыш 

лийын да тачат тиде суапле сомылым шукта. А тидыжым шке калыкшым да 

шке профессийжым чотак йӧратыше гына ыштен кертеш. Сандене ты 

аланыште ыштыше кажне еҥ мыланна шерге.  

ВОЗЕН, ОЙЛЕН, ОНЧЫКТЕН, ЛУДЫН моштышо еҥ огеш лий гын, 

марий прессе, радио, телевидений йомеш. А илаш шонышо кеч-могай 

калыкын вияҥме кӱкшытшӧ – ТЕАТР да ТУЙ! 

Россий Президент Владимир Путинын указше дене 2022 ийым 

Российысе калык-влакын тӱвыра поянлык идалык семын увертарыме. Тӱҥ 

шонымашыже Марий форумын темыж денат чак кылдалтын. Чыла тидыжым 

кызыт марте арален кодымаште, вияҥден толмаште марий ТУЙ-влакынат 

верышт аклаш лийдыме. Сандене кугыжаныш кучем велымат полыш шагал 

огыл ышталтеш. Вет чыланат умылат – калыкле, национальный ТУЙ-влак 

тыгай полыш деч посна илен лектын огыт керт.   

Курым утла жапыште газет да журнал-влакын лӱмыштат, чотыштат 

тӱрлӧ лийын.  Тиражат вашталт толын. Ик могырым, ме куанышаш улына – 

шочмо йылмына дене 16 тӱрлӧ савыктыш лектеш. «Марий Эл Радио» 

кечыгут кутыра, телевидений денат передаче-влак улыт. Туге гынат нуно 

Российысе регионлаште илыше марий-влакым пӱтынек авалтат манын огына 

керт. Газет ден журнал редакций-влак такше увер технологийым кучылташ 

тӱҥалыныт. Вияш эфирым эртарат, видеобзорым ямдылат, ялла гыч 

видеосӱрет-влакым вераҥдат… Тыге марий тӱням чеверракын, поянракын 

ончыктымыла чучеш.  

Мер калык марий спутник телевиденийым ышташ кӱлмӧ нерген ик 

гана огыл мутым тарватен. Айста шоналтена, тидлан мо да мыняр кӱлеш? 

Вийна сита мо? Вет нине йодыш дене пырля контентым веле огыл, 

специалистым ситарыме йодышат тарвана. Ала улшо шапашым, ресурснамак 

кучылташ?  

Таче кечын Марий кугыжаныш университетыште журналистике 

направлений дене «Руш йылме, литератур да журналистике» кафедр 

кышкарыште туныктат. Тидын годым тушто марий журналистым посна огыт 

ямдыле. 

11-ше Марий калык погын деч вара Мер Каҥаш пелен «ТУЙ да увер 

технологий» 6 еҥан комиссий ышталтын. Паша планым пеҥгыдемдыме. 

Йодыш-влакым каҥашыме годым специалист-эксперт, печать сферыште кугу 

опытан еҥ-влаклан эҥерташ лийме. Ты комиссий ӱмаште шыжым 

Мишканыште эртыше Марий форумышто посна секций семын пашам ыштен. 

Тудо жапыштак Михаил Зиновьевич Васютин, Андрей Валерьевич Чемышев, 

Виталий Георгиевич Ялаев дене спутник телевидений шотышто 



каҥашымына годым ик шонымаш шочо: Уфанет телекоммуникаций оператор 

ден МЭТР телеканал коклаште келшымашым пеҥгыдемдаш полшаш. Тыге 

марла передаче-влакым кумданрак шарен колташ йӧн лектеш огыл мо? 

Марий Эл ден Пошкырт Республик тидын шотышто ик ойыш шуыт гын, сай 

ыле. 

Таче марий журналист-влакым мо эше тургыжландара? Мишканысе 

форум вашешак комиссий лӱм дене 13 марий газет ден журнал редакцийыш 

шкешотан йодыштмашым (анкетым) колтенна ыле. Луынжо вашештеныт. 

Комиссийын еҥже-шамычат вашмутым пуэыныт. 

Тургыжландарыше тӱҥ йодыш ден темлымаш-влак тыгай 

лийыныт: 
– Газетын тиражше шагалемеш 

– Калык онлайныш (интернетыш) кусна 

– Интернетыште марла гына серет гын, йылмым палыдыме, марла 

лудын моштыдымыжо ӧрдыжеш кодеш 

– Марла лудшо йоча ден самырык-влак шагалемыт, нуно марлажат 

начарын возат да мутланат 

– Школышто марий йылмылан жапым шукемдыман 

– Юнкор толкыным вияҥден колтыман 

– Шуко ялыште почтальон уке, сандене подпискым огыт ыште 

– Марий йылмым сайын палыше специалист-влак: журналист, 

кусарыше, корректор, дизайнер-верстальщик, сайтым вӱдышӧ, радио да теле 

вӱдышӧ шагал. (Ешарем – республикысе закон-влакым марлаш кусарен 

моштышо ик специалистна гына – Шакиров П.Ш., 70 ийым эртыше) 

– Типографий роскотым, пашадарым кугыжаныш тӱрыснек шке 

ӱмбакыже налшаш. 

Теве мо нерген ойлат марий ТУЙ-што ыштыше-шамыч. Ик тӱшка 

йодышыжым редакций-влак шкак вияҥден колтен кертыт гын, весыжым 

кугыжаныш велым полыш дене гына тӧрлаш лиеш, а шочмо йылме дене 

кылдалтше  йодышыжо – кажне ача-ава да кугыеҥ денат чотак кылдалтын. 

ТУЙ да увер технологий комиссийын эше ик пашажым ончыктыман. 

Российысе калык чотым шотлымо жапыште Мер Каҥашыш марий ТУЙ-влак 

дене погынен, ик ойыш шуымо – редакций-влак Калык переписьлан тӱрлӧ 

контентым ямдылат. «Марий Эл», «Кугарня», «Ямде лий» газет-влак, 

«МЭТР» телеканал ден «Марий Эл Радио» моткоч чолган ушненыт.   

21-ше курымыш марий калык шке Тӱшка Увер Йӧнжӧ дене куснен. 

Тиде  – кугу сеҥымаш. Илыш, чынже денак, моткочак писын вашталт толеш. 

Кокла ийготанжат, самырыкшат ынде пеш писын тӱням авалтыше интернет 

кумдыкыш пурен каенна. Тидыже такше сай! Тугеже ме моло деч почеш 

огына код. Вет тӱня мучко шарлыше цифровизацият мемнам вучаш ок тӱҥал, 

а пырля вияҥаш ӱжеш. Сандене марий сайт ден лаштык-влакым утларак 

вияҥдыман да марий электрон газетым ыштыме нергенат шоналтыман.  

Шочмо калыкнам сотемдарымаште да вияҥдымаште надырым 

пыштыше-влак радамыште Марий тӱвыра рӱдерым, марий театр-влакым, 

Йошкар-Оласе «Марий кумалтыш» общине ден «Марий тӱр рӱдерым», 

«Арслан» этнокультур журналым, «Кидшер» интернет-журналым, шукерте 

огыл ышталтше «Унагудо» интернет-журналымат… палемден кодыде огеш 

лий. Нунат шочмо йылмым, тӱвырам, йӱлам кумда тӱняшке увер 

технологийым кучылтын лукташ тыршат. 



Цифран увер кумдыкышто марий контентын – темлыме уверын кӧргӧ 

сынжын – шке пеҥгыде верже лийшаш! 

Тидланже мыланна эше теве мом шотыш налман: 

Актуальностьым (возымо, ойлымо, ончыктымо йодыш-влак тачысе 

жап дене кылдалтше лийшаш улыт). 

Оперативностьым (цифран тӱня писылыкым йодеш. Калык деке 

уверым пеш вашкен шуктышаш улына). 

Грамотностьым (йылме яндарлык, чаткалык, уш-акыл поянлык). 

Специалист-влак (журналист, кусарыше, корректор, дизайнер-

верстальщик, компьютер лингвист, сайтым вӱдышӧ, радио да теле 

вӱдышӧ…) 

Технический йӧн (келшыше оборудований лийшаш, мутлан, 

мобильный студийлан, вияш эфирлан да т.м.) 

Икманаш, чумыр марий тӱням Интернет кумдык гоч ме чапле, 

качественный контент дене авалтышаш улына. Мутат уке, чылажымат пеш 

писын да кызытак ыштен мошташ ок лий. Туге гынат Тӱшка Увер Йӧн марий 

йылмым, тӱвырам, йӱлам умбакыжат аралаш полшыжо манын шонена 

гын,шуйкалыман огыл. 

Форумын резолюцийышкыже темлымашем тыгай лиеш: 

– Юнкор слётым умбакыже шуяш 

– ТУЙ-ышто ыштыше-влаклан шинчымашым уэмден нӧлтышӧ 

семинар-влакым эртараш 

– ВУЗ-влак дене посна план але программе почеш ТУЙ-лан келшыше 

специалист-влакым (журналистым, кусарышым, корректорым, дизайнер-

верстальщикым, компьютерный лингвистым, сайтым вӱдышым, радио да 

теле вӱдышым) ямдылыме шотышто кутырен келшаш 

– «Марий Эл» ГТРК-ште аралалтше марий калыкын тӱвыра да 

сымыктыш поянлыкшым – Шӧртньӧ шондыкшым, Шӧртньӧ фондшым – 

кумда тӱняш лукташ. 

Пагалыме йолташ-влак! 

Форумын тӱҥ темыже  марий мер илыш дене кылдалтын. А илыш – 

тиде кажне кечын эртарыме тат. Мо дене да кузе тудым пойдарена, тугаяк 

поянлыкна лиеш. Кӱшнӧ палемдыме кажне йыжыҥын лектышыже – 

калыкнан ончыкылыкшо дене кылдалтын. Тугеже шуктымо пашана тек  

волгыдо лиеш! 

Тау! 

 


