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Мо тугай википедий, чылан
паледа, очыни. Кӧ огеш пале
гын, википе́дий - эрыкан, 
пырля ыштыме шуко йылман 
интернетыште улшо 
энциклопедий. Кызыт кажне
кумылан еҥ википедийыш 
пурен, чыла лаштыкыш 
тӧрлатымашым пуртен кертеш.
Историйыш ончалына гын, англичан википедийым 2001 
ийыште Джимми Уэйлс да Ларри Сенглер тӱҥалыныт. 
Кызыт википедий эн кугу да калыклан палыме 
интернетыште улшо эрыкан энциклопедий. Изи калыклан 
гын, википедий тиде кугу да кӱлешан площадке, йылмым  
да йӱлам  аралаш пеш сай ӱзгар. Кызыт марий йылме дене 
гына кок википедий уло: олык марий - mhr.wikipedia.org да 
курыкмарий йылме дене - mrj.wikipedia.org.
Олык марий википедийлан неггызым 2009 ийыште сӱрем 
тылзын 10-шо  кечынже пыштеныт ыле, а курык марий 
википедийым 2010 ийыште шыжа тылзын 17-ше кечынже 
почмо.
Тачысе кечылан, олык марий-влак шке википедийыштым 
шукырак пойдарен шогат, тидын нерген мыланна сайтыште 
«Пытартыш тӧрлатымаш-влак» лаштык ойла. Каласен 
кодыман, олык марий-влакын википедийыштышт 7232 
лаштык уло, а курык марий-влакын 7191 лаштык. Тиде 
изирак куаным луктеш, но куанашыже нимолан.  Марий 
википедийым вияҥдаш, умбакыжымат пойдараш еҥ-влак 
уке улыт. Ончыкшым неле сӱрет палдырнен кертеш, вет 
википедий – тиде калыкын (нацийын) ончыкылык 
тукымжылан возен кодымо тӱрыс шинчымашыже, 
историйже. Ме (марий-влак) ончыкылык тукымланна мом 
кодена?!
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Интернетыште марий сайт ден блог-влак 

Интернет айдемын илышышкыже шыҥенак пура. Тӱрлӧ предприятий-
влак, марий газет ден журнал, мер организаций-влак шке сайтыштем 
тӱрыснек марла вӱдат але марий вариантым темлат. Каласен кодыман, 
чолга марий-влак шке семынат блогым, сайтым почыт.
Ме тыланда интернетыште улшо марий сайт-влак каталогом ончалаш 
темлена.

Мер организаций-влакын сайтышт: 

• Мер Каҥаш - http://mer-kanash.ru 
• Марий калык конгресс - http://mari-kongress.ru 
• «ВийАр» - http://vijar.wordpress.com 
• «Югорно» самодеятельный автор ден мурышо-влакын регионысо мер 
организацийышт - http://jugorno.ru. 

Тӱвыра тӧнеж-влакын сайтышт: 

•Марий Эл Республикысе тӱвыра, печать да калык-влак паша шотышто 
министерстве - http://mincult12.ru 
• Калык усталык да культур каныш паша шотышто республикысе шанче-
методик рӱдер – http://rnmc-rme.ru 
• М.Шкетан лӱмеш Марий кугыжаныш драме театр- http://shketan.ru
• Марий самырык театр - http://mari-tuz.ru 
• Республикысе марий тӱвыра рӱдер - http://mari-centr.ru 
• Марий книга савыктыш - http://maribook.ru 
• «Марикино» киностудий - http://marikino.ru 
• Т. Евсеев лӱмеш Национальный музей - http://fumus.ru 
• C. Г. Чавайн лӱмеш Национальный книгагудо - http://nb12.ru

Социальный сетьлаште тӱшка-влак: 

• Марийский язык — Марий йылме|Мары йӹлмӹ - 
http://vk.com/club58290125 
• Мари улам - марла ойлем! Мари улам - марла умылем! - 
http://ok.ru/maryulamma 

Марий уверым темлыше сайт-влак: 

• Марий Википедий - http://mhr.wikipedia.org 
• Курыкмарий Википедий - http://mrj.wikipedia.org/wiki 
• Марла мутер-влак - http://marlamuter.org, http://www.marlamuter.ru 
• Шке шотан сайт - http://mari-el.name 
• Марий йылме дене увер-влак «Увер йолва» сайт - http://yolva.ru 
• MariUver (марла, рушла, англичанла, эстонла верисий улыт) - 
http://mariuver.info 
• Эрыкан марий газет - http://meroi.ru 
• «Кидшер» интернет-журнал - http://kidsher.ru 
• «Марий Рекордс» ООО-н сайтше - http://marisong.ru 
• Марла-рушла мутер - http://dict.komikyv.ru/index.php/index/8.xhtml 
• MariBlog.ru - http://mariblog.ru 

СМИ-н интернет-версийышт: 

• «Марий Эл» Марий Элысе мер-политик газет - http://gazetamariel.ru/ 
• «Кугарня» Марий Эл Республикысе самырык-ваклан газет — 
http://кугарня.рф
• «Ямде лий» йоча-влаклан газет - http://yamde-lii.ru 
• «Чолман» Пошкырт кундемысе мер-политик газет - http://cholman.ru 
• «Келшымаш» - http://mishred.narod.ru/mari.htm 
• «Марий журнал» - http://marizhurnal.ru 
• «Марий Эл Радио» - http://mari-el-radio.ru 
• ГТРК «Марий Эл» -  www.gtrkmariel.ru 
• «Регион 12» да «Марий Эл ТВ»– http://tvregion12.ru

Лӱмлӧ еҥ-влакын сайтышт да блогышт: 

• Мыскараче Сергей Карпов - http://esmetr.ru 
• Журналист, поэтесса Зоя Дудина - http://zojadudina.ru 
• Мурызо Анатолий Куклин - http://muro-music.ru  
• Николай Любимовын марий блогшо - http://nik-lyubimov.livejournal.com 
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