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Басма матбугатның популярлыгы көннән-көн кими. Беренчедән, 

финанс кризисы сәбәпле, оешмалар үз чыгымнарын киметергә мәҗбүр. Басма 

матбугатка дигән акчаны алар 60-70 процентка кыскартты. Икенчедән, 

газеталарның барысында да диярлек бер үк мәгълүмат. Шулар арасыннан иң 

төгәл, дөрес мәгълүмат бирүче, кызыклы матбугат чарасын сайлап алу да 

җиңел түгел. Өченчедән, күп газета-журналлар ябылды. Бу шулай ук 

язылучы санын киметә. Шәһәрдә газетаны яздырып алучылар бик аз, 

районнарда күбрәк, мәсәлән, Кукмара, Балтач, Саба, Теләче, Актаныш 

районнарында әле күп укыйлар икән [1]. Тиражлар кимүдә иң төп сәбәп – 

Интернет. 

Интернеттан башка тормышны күзаллау кыен. Электрон хезмәтләр, 

кино, музыка, аралашу – болар бар да бүген кечкенә генә авылларга кадәр 

килеп җитте. Һәм алардан бүген миллионлаган халык файдалана. Сер түгел, 

Интернет бүген – яхшы акча эшләү урыны да. Аның үз кагыйдәләре, 

нечкәлекләре һәм проблемалары бар. Әлеге җәһәттән «Российская газета» 

Россиянең элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министры урынбасары 

Алексей Волин белән кызыклы гына әңгәмә урнаштырган иде. Ул «Ватаным 

Татарстан» газетаның 16 нчы санында «Интернет – ирек мәйданымы?» дигән 

исем белән басылды [2]. Пиратлыкка каршы закон инде ярты елдан артык 

гамәлдә икән. Ул ничек эшли? Бу хакта А.Волин тубәндәге фикерләр 

җиткерде: «Узган елның җәендә кабул ителгән әлеге закон ике индустрияне 

хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр итте. Ул уңай нәтиҗәләр бирергә дә өлгерде. 

Бүген контент (сайтларда урнаштырылган текст, мультимедиа) хокукына ия 

булучыларның да, аннан файдаланучыларның да мәнфәгатьләре чагыша, алар 

бер-берләренә бернинди дәгъва белдермичә яши. Әйтик, кулланучылар үз 

акчасыннан колак какмый башлады, ә Интернет-мәйдан хуҗалары легаль 

контентта акча эшләргә өйрәнде. 

Электрон коммуникацияләр ассоциациясе мәгълүматлары буенча, 

Интернеттан акча түләп кинофильм күчереп караган кулланучыларның саны 

алты миллионнан сигез миллионга арткан. Бөтендөнья челтәрендәге легаль 

контент 30 процентка үскән дигән сүз бу. Тагын бер кызык әйбер бар. 

Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү максатыннан үткәрелгән сораштырулар 

күрсәткәнчә, Россия буенча легаль контенттан файдаланган өчен түләү бәясе 

кимегән. Хәзер кеше аз түләп, күбрәк сатып ала башлаган. Сораштыруда биш 

мең Интернет-кулланучы катнашкан. Нәтиҗәдә Интернеттан алып 

күчерелгән яки онлайнда караган фильм өчен уртача түләү бәясе Россия 

буенча – 400 сумнан 380 сумга, Мәскәү буенча 580 сумнан 280 сумга 

төшкән». 



«Күпләр Интернетка богау киертерләр дип курка. Моңа карата нәрсә әйтә 

аласыз?» – дигән сорауга Алексей Волин: «Интернетта бернинди дә богаулау 

юк. Бары тик безнең дәүләттә яши торган законнар һәм кагыйдәләр аңа да 

кагыла башлады. Дөрес, күпмедер вакыт Интернет үз тормышы белән яши 

килде, әйтерсең лә ул РФ биләмәсеннән читтә иде. Җитәр! Тәртипкә 

өйрәнергә кирәк. Минем бер мәртәбә дә Интернет-индустрия вәкилләреннән 

челтәрдәге ирекне бетерәләр дип ризасызлык белдергәннәрен ишеткәнем 

булмады. Чынлап торып эшли торган һәм акча таба белә торган җитди 

партнерларыбыз зарланмый. Гадәттә бездә ирек турында үзләрен әллә кемгә 

куйган һәм бер тиен дә акча эшли алмаган кешеләр генә шапырынырга 

ярата», – дип җавап бирде [2]. 

Чит илдә дә басма матбугатның хәле көнләшерлек түгел, анда басма 

матбугат бетәчәк дигән фаразлар бер 15 ел элек яңгыраган иде, әмма алай 

булмады бит. Анда газетага язылу көн дә киосктан сатып алуга караганда 

күпкә отышлырак. 

Гомумән, мультимедиа газетлары – ул матбугатның киләчәге. Моны 

конвергент редакция, ягъни журналистиканың синтезы дип тә атыйлар. 

Интернетта сайлап алу мөмкинлеге зур. Ләкин әлегә бөтен кеше дә 

сайланырга әзер түгел. Шуңа күрә кеше интернетка керү белән бераз югалып 

та кала. 

Газет журналистына җитдирәк карыйлар. Ә интернеттан укыганда 

«менә интернеттан алдым», «интернетта бар иде» диләр. Аны кем, каян алып 

язган... Күп кенә чыганаклар буталып бетә, сайтлар бер-берсеннән күчерә. 

Күп очракта автор да күрсәтелми бит. Интернет журналистларны 

ялкауландыра дигән уй да барлыкка килә. Күп кенә эш интернет аша 

башкарыла бит. Мәсәлән, «ВКонтакте» аша интервью алулар очрый. 

Журналистлар соңгы арада җыелыш һәм башка чараларга сирәк йөри. Бу 

аеруча шәхси газетларга кагыла. Дәүләтнекеләр әле йөрергә мәҗбүр. Бүген 

иң «тере» мәгълүмат чаралары – район газеталары. Андагы журналистлар 

күп йөри, мәгълүматны үз аяклары белән таба. Әмма район газетларына 

белемле, тәҗрибәле журналистлар җитми. Шуңа күрә интернетка ике яклы 

карыйбыз: бер яктан ул киң мөмкинлекләр бирә, икенче яктан аларны кыса 

да. Кара-каршы сөйләшеп әңгәмә коруны берни дә алыштыра алмаячак. 

Ләкин оперативлык артыннан куып, хакыйкать, дөреслек турында онытырга 

кирәкмидер. 

Мәгълүмат чаралары укучылар, тыңлаучылар, караучыларны җәлеп итү 

өчен үзара көндәшлек итә. Мондый шартларда алар яңа технологияләр һәм 

проектлар кулланырга, маркетинг тикшерүләре үткәрергә мәҗбүр. Ул юлга 

басмаган мәгълүмат чаралары мәгълүмат базарында үз урыннарын 

югалтачак. Бу уңайдан тагын бер күренешкә игътибар итәргә кирәк: 

аудитория өчен көрәш барышында электрон һәм басма мәгълүмат 

чыганаклары үзара хезмәттәшлек юлларын да эзли. 

Интернет – ул заман технологияләренең тел үсешенә бәйле иң яңасы булса 

да, иң колачлысы, иң активы. Интернетнең кешелек яшәеше өчен әһәмиятле 

бихисап сыйфатлары арасыннан интернет һәм татар матбугаты темасына 



караган ике сыйфатын аерып чыгып була: беренчесе ул – аралашу чарасы 

булуы, икенчесе, шушы максатта тел мөмкинлекләреннән файдалануы. 

Ана телебезнең интернетка үтеп керүе, анда функцияләнүе аның яшәешендә 

дә, киләчәк язмышында да әһәмиятле фактор дияргә нигез бар. Бу процесс, 

беренчедән, сайтларда татар теленең асылы, үзенчәлекләре, төзелеше, 

кулланылышы мәсьәләләренең бөтеньдөнья күләмендә яктыртыла алуы, 

шулар хакында киң колачлы фикер алышу мөмкинлеге тудыру; төбәкләрдә 

телне куллануның торышын күзәтү, анализлау, үрнәк йә гыйбрәтле 

мисалларда аны пропагандалау һ.б. нигезендә, икенчедән, татар теленең 

байлыгын, тәэсир көчен, әдәби әсәрләрне һәм башка чыганакларның үзләрен 

укыта, күрсәтә, ишеттерә алу, ягъни «тере тел» мисалларын бирү ярдәмендә 

гамәлгә ашырыла [3]. 

Шунысы куандыра: елдан-ел татар телендә сайтлар арта бара. Татар 

сайтлары арта баруы яхшы, әмма алар әле сыйфатлы да булырга тиеш. 

«Аралашуда тәэсир итү өчен табигать кешегә башлыча өч чара биргән: 

мәгьнәле һәм хисле сүз, мәгьнәле һәм хисле тавыш-интонация, мәгьнәле һәм 

хисле хәрәкәт (ым, ишарә, сурәт, төс h.б.). Шул ук вакытта аралашуның күп 

кенә терләрендә шушы өч мөмкинлекне бергә, берьюлы куллануны чикләгән. 

Әйтик, басма матбугат аша безнең әйтү мөмкинлекләре юк, радио сөйләменә 

килгәндә, без бары тик ишетәбез, сөйләүчене күрмибез. Интернет безгә шул 

чараларны бердейлектә-синтезда файдалану мөмкинлеген ача. Бу – тәэсир 

итунең иң көчле чараларыннан. Тик аларны тулы файдалану тәжрибәсе, 

осталыгы әле бездә житәрлек өйрәнелмәгән. Шулай да эзлэнү бара, иҗат 

омтылышлары куренә» – дип яза танылган тел белгече, галим И.Низамов [3]. 

Традицион журналистика һәм югары технологияләр алып килгән яңа төр 

журналистика бүген бер яктан каршылыклар кичерсә, икенче яктан тыгыз 

хезмәттәшлек итә. Ахыр чиктә эш формада түгел бит, ә эчтәлектә [4]. 

Комментарийлар, блоглар, газетларның интернет-версияләре... – бу 

журналистика, ә монысы журналистика түгел дип утырасы юк. Аларның 

барысы да – мәгълүмат чыганагы. Ә кайсын кабул итәргә, кайсын итмәскә – 

моны укучы үзе хәл итсен. Инновацион журналистика үсеше белән бергә 

хәзерге заман технологияләре һәм компьютер программаларына ия 

профильле факультетларда профессиональ белгечләр әзерләү мәсьәләсе дә 

килеп баса. Безгә, журналистика факультетында эшләүче укытучыларга, 

профессиональ кадрлар әзерләү турында уйларга кирәк, «контент» әзерләүче 

журналистларны һәм «продуктны тутыручы» техник хезмәткәрләрне үстерү 

хакында. Татар кафедрасында бәлки масстер-класслар оештырыргадыр: үз 

газетаңны интернетта ачу, яңа технологияләргә бәйле... Мәсәлән, iPad һәм 

iPhone белән эшләргә өйрәтү. (Әйтик, татар матбугатында "Татарстан" 

журналы беренче булып iPadта чыкты.) 

Авторлык хокукы турындагы законны бозу хакында да уйлау сорала. 

Интернетта урланган, беренчел чыганак күрсәтелмәгән мәгълүматны 

урнаштыручы порталлар һәм сайтлар эшләп килә. Шулай итеп, алар 

авторлык хокукы турында законны боза. Бу исә мәгълүмат чараларының 



үсешен тоткарлый. Әлеге күренеш реклама бирүчеләрне тулы күләмдә җәлеп 

итә алмаучы мәгълүмат агентлыклары эшчәнлегендә дә чагыла. 

 

Чыганаклар 

 

1. СМИ Татарстана: над тиражной пропастью? / URL: www.business-

gazeta.ru/article/53463/ (Дата обращения: 10.01.2014). 

2. Интернет – ирек мәйданымы? // Ватаным Татарстан . 2014. 14 февр. 

3. Низамов И.М. Татар социолингвистикасы хәрәкәттә. Казан: Казан. ун-ты, 

2011. 2 китап. Б. 216. 

4. Фатыхова Эльвира. Газета бетә, диләр... // Безнең гәҗит. 2009. 5 авг. 


