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- Кузе да кунам 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
р¢дер шочын?
- Эше «Кугарня» га-

зет редакцийыште 
ыштымем годым сай-
тым, интернет-журна-
лым ышташ шоненам. 
Кузе ышташ? Кушто 
шийвундым муаш? -  
йодыш-влак тургыж-
ландареныт. Тунам 
проектым возаш шо-
нымаш толын. Шукыж 
годым проектым шке 
л¢м дене огыл, а ор-
ганизаций гоч колты-
ман, сандене 2011 ий 
20 июньышто р¢дерым 
почмо.  2017 ий  ян-
варь гыч тудо калык-
влак кокласе кыл да 
гражданский обще-
ствылан полшышо  
ресурс-р¢дер семын 
пашам ышта, - палда-
рыш Эльвира Викто-
ровна.
«ИНТЕ ЛЛЕК Т УА Л» 

р¢дерын т¢‰ шоныма-
шыже: т¢выра, тунык-
тымо, СМИ, туризм 
аланыште услугым 
темлымаш. Темлыме 
проект-влак т¢рлº  да 
шкешотан улыт. Ор-
ганизацийын икымше 
пашаже-влак 2013  ий-
ыште лектыныт: «Мари 
Арслан» этнокультур-
ный интернет-журнал,  
«V марий самырык ту-
кым слёт», «Самырык 
этножурналист школ».
Тылеч вара марий са-

мырык тукымын VII, VIII 
слётшо-влак грантым 
налыныт. 2013 ий гыч 
таче кече марте «Са-
мырык этножурналист 
школ» пашам ышта, 
2014 ийыште «Марий 
блогер школ» семи-
нар-тренинг лийын, 
2017 ийыште марий 
йылме дене комиксым 
с¢ретлыме мастер-
класс эртаралтын. 
Тушто финн с¢ретче 
Санна Хукканен тунык-
тен.  Тыште икмыняр 
проектым веле палем-

дыме, тыгак пеш шуко 
семинар ден вашлий-
маш эртаралтыт.
Теният проект-

влак илышыш 
ш ы ‰ д а р а л т ы н ы т : 
«Самырык этножур-
налист школ»,  «Ре-
сурс р¢дерын тунык-
тымо да шымлыме 
проектше-влак», «Он-
чылъе‰ школ», «Илыш 
куан» ¢дырамаш клуб, 
«Марий т¢р да моло 
кидпаша дене мастер-
класс-влак» да молат.
Вич ий жапыште Са-

мырык этножурналист 
школыш 250 утла е‰ 
коштын, тений – 6 е‰. 
Нуно редакцийлаште 
лийыныт, т¢рлº меро-
приятийыш, вашлий-
машыш миеныт, ты-
гак журналист паша 
нерген утларак пален 
налыныт,  возымо ста-
тьяштым лончыленыт. 
Тений нунын кокла гыч 
Ольга Мошкина по-
снак ойыртемалтын. 
Тудым «Морко млан-
де» газетыш возаш 
йодыныт.
«Ресурс р¢дерын ту-

ныктымо да шымлы-
ме проектше-влак» 
проектын ик меро-
приятийже тений мар-
тыште эртен. Темыже 
«Ресурсное обеспе-
чение деятельности 
этнокультурных НКО 

Республики Марий 
Эл» маналтеш. Тушко  
80 утла е‰ погынен. 
Семинарым кок экс-
перт эртарен: Рос-
сийысе калык-влак 
ассамблейын совет-
шым вуйлатышын ал-
маштышыже Евгения 
Михалева ден меди-
аций федеральный 
институтын шанче 
пашае‰же Николай 

Гордийчук. Тыгак про-
ектым возымо, илы-
шыш пуртымо шотыш-
то семинар-влакым 
районлаште эртарат. 
Теве шукерте огыл ты-
гай семинар Кужэ‰ер 
районышто лие.

- Проект-влакым 
умбакыже мо вуча?
- Тений тыгак Самы-

рык этножурналист 

школ пашам ышта да у 
тунемме ий гыч у груп-
пым погаш шонена.  
Октябрь гыч марий т¢р 
дене мастер-класс-
шамыч пашам ышташ 
т¢‰алыт. «Илыш куан» 
¢дырамаш клубын па-
шажым умбакыже шуе-
на. Тыгак  «Марий йыл-
ме школ» проектна уло. 
Тудымат вия‰ден кол-
таш шонена.  Кызыт ты  
школыш кумылан-вла-
кым погена. Интернет-
площадкына уло. Ти-
дын нерген кумданрак 
социальный сетьыште 
т¢шкаште  пален на-
лын кертыда. Вес ийын 
«Национальный блогер 
школ (SMM)» проектым 
илышыш пурташ шо-
нена. Да моло проек-
тнат ятыр.

- Шукерте огыл те 
кокымшо гана ава 
лийында. Кузе чыла 
шуктеда? Кушто 
вийым налыда?
- Жапым шке илыш-

ланат, ешланат, па-
шаланат, тунемашат 
муаш лиеш. Чылажы-
мат йºратен, уло ку-
мыл дене ыштыман. 
Да, мыйын кызыт 
ныл тылзаш, 17 ияш 
эргым-влак улыт. Каж-
ныжын шке йодмашы-
же... Вий-куатым по-
гаш мылам ¢дырамаш 
клуб полша. Тушто 
вашлийын мутланы-
маш, т¢рлº упражне-

нийым, медитацийым 
ыштымаш, физкультур 
дене кылым кучымаш, 
эреак тунемаш тыр-
шымаш мыланем шуко 
сомылым шукташ пол-
шат.

- Те проект  дене 
ч¢чкыдын пашам 
ыштеда. А проектым 
возаш т¢‰алше-
влаклан могай тем-
лымашда лиеш?
- Проект пашаште ик 

эн т¢‰жº –  нигунамат 
вуйым сакыман огыл, 
рушла манаш гын,  «ни-
когда не сдаваться, не 
опускать руки»! Таче  
проектым к¢леш семын 
аклен огытыл, таче ты-
лат грантым пуымо 
огыл – тугеже эрла 
пиал шыргыжалеш. 
Кумыл ик татлан вола. 
Но вуйым к¢шкº! Угыч 
тунемаш, шымлаш да 
шке проектым вес се-
мынрак ончалаш!
Проект т¢рлº лиеш. 

Южо социальный па-
шам шийвундо деч по-
сна ышташ лиеш. Да 
проектыште ресурс 
манмет т¢рлº уло: ай-
деме ресурс, партнёр-
влак, к¢лешан увер 
да молат. Проектлан 
окса полыш к¢леш 
гын, грантым пуышо-
влакым кычалман. 
Грантым налшашлан 
проектым возымо го-
дым чот т¢ткº лий-
ман: грантым пуышо 
организацийын чыла 
йодмашыже шотыш 
налалтше. Тидлан кон-
курс нерген положе-
нийым, инструкций-
ым сайын шымлыман. 
Икманаш, проектым 
возышо да илышыш 
шы‰дарыше е‰ эре 
тунемшаш. Тидым 
шотыш налынак, мый 
шкежат эре тыршем. 
Да кузе палемдыш-
на, «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
организаций Ресурс 
р¢дер семынат пашам 
ышта, сандене проек-
тым возымо, илышыш 
пуртымо да умбакыже 
вия‰дыме шотышто 
семинарым, консуль-
тацийым эре эртаре-
на. Толза! Кертмына 
семын полшена!

«Айдемылан шо-
нымашке шуаш, 
к¢лешан да пиалан 
лияш полшаш» де-
виз дене Эльвира 
Викторовна ила.  

Р¢дерын архивше 
гыч налме 

фото-влак.

Кажне с¢рет воктене ку-
жун шонкален шогаш лиеш. 
Кажне т¢с, кажне арвер мом-
гынат ончыктат. Тудым ончен, 
умылен мошташ куштылгыжак 
огыл. Поснак марий калыкын 
т¢выраже да й¢лаж дене кыл-

далтше с¢ретлаште. Туштак 
марий калыкын вургемжым 
ужаш лиеш, иктыже ожнысо 
сынан гын, весыже – тачысе.
Тений тунемме ий гыч шук-

талтшаш программе-влак дене 
палдареныт. Кумылан-влак 
«Галерея» йоча художествен-
ный студийыш, «ЗУМ» киносту-
дийыш, «Графика», «Рисование 
песком» занятийлаш  возал-
тыныт.  Галерейын партнерже-
влак: театр-студий «Зеркало», 
«СмартиКлуб» центр развития, 
«Лингва» йот йылме школ тол-
шо-влакым мероприятийыште 
т¢рлº  творческий номер дене 
куандареныт.
Тиде кечын Национальный 

художественный галерейыш 
300 утла е‰ толын.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» р¢дерын 
проектше ятыр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» т¢выра-увер р¢дер т¢рлº социаль-

но к¢лешан проект-влакым кажне ийын илышыш пурта. 
Теве теният «Ресурс р¢дерын туныктымо да шымлыме 
проектше-влак» паша умбакыже шуйна. Тиде проектым 
Марий Эл Республикын т¢выра, печать да калык-влакын 
пашашт шотышто министерствыжын программыж почеш 
илышыш шы‰дара.
Р¢дерын вуйлатышыже – Эльвира Куклина. 

Эльвира Викторов-
на студент пагыт гыч 
т¢‰алын таче кече 
марте тунемеш. Ондак 
МарГУ-што историй 
да филологий пºлкам 
тунем пытарен гын,  
кызыт ПГТУ-што «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление»  
специальность дене 
магистр лияш ямды-
лалтеш. Тылеч посна 
Москосо экономике да 
финанс  институтым  
«Мастер делового ад-
министрирования» направлений дене тунем 
лектын. Тыгак форум ден семинарлаште шин-
чымашыжым пойдара. Паша верымат ятыр 
гана вашталтен: «Кугарня» газет редакций, 
Республикысе марий т¢выра р¢дер, «Марики-
но» ООО директорын алмаштышыже, Марий 
самырык театр, ПГТУ-што кафедре пашае‰. 
Шуко вере тунеммыже, ятыр верыште шке 
вийым тергымыже тачысе корнышко луктын. 
Вуйлатыше лияш куштылго огыл, паша келша, 
чон шупшеш гын веле чыла нелым чытен лек-
таш лиеш.  Шижалтеш, Эльвира Викторовнан 
вийже ситышынак.

Галерейыште уло 
мом ончаш

Лаштыкым Вероника МУСТАЕВА ямдылен.

25 августышто Национальный художественный гале-
рейыште Почмо омса кече эртен. Тушто «Марий Эл: 
традиции и современность», «Марий т¢с: лики времени» 
да Санкт-Петербург ола гыч кондымо «Ленинградская 
школа живописи: коллекция перемен» выставке-влак 
ончыкталтыныт. 


