எதிர்காலத்திற்காக உங்கள் ஓய்� ேநரத்தில் அர்த்த�ள்ள
மற்�ம் பய�ள்ள ஒன்ைறச் ெசய்ய வ��ம்�கிற�ர்களா?
•
•
•
•
•

எங்க�டன் இைணந்� �லம்ெபயர் தமிழர்கள�ன் ேநார்ேவ வரலாற்ைற உள்�ர்
வரலாற்� வக்கிய�ல்
�
எ��ங்கள்!
ேநார்ேவய�ல் தமிழர்க�க்� 60 ஆண்�க�க்�ம் ேமலான வரலா� உண்�!
ேநார்ேவய�ல் வா�ம் நபர்கள் மற்�ம் இங்� உள்ள அைமப்�கள் அல்ல� தமிழ்
��ேயற்றம் மற்�ம் பண்பா� பற்றி எ��ங்கள்.
ேநார்ேவய�ல் வா�ம் அைனத்� தமிழர்கள�ட�ம் ெசால்ல ேவண்�ய ஒ� கைத
உண்�
உங்கள் தாத்தா, பாட்� அல்ல� உங்கள் ��ம்பத்தின் கைதைய எ��ங்கள்!

«Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» (ஒ� பன்�கம் மிக்க கைதகள்:

ேநார்ேவய�ய தமிழர்கள�ன் வரலா�) என்ற இந்தச் ெசயற்திட்டத்தின் �லம் ேநார்ேவ வாழ்
தமிழர்கள�ன் வரலா� மற்�ம் பண்பா� பற்றி எ�த ஒ� வாய்ப்�க் கிைடக்�ம். உங்கள்
பங்கள�ப்ப�ன் �லம் தமிழ�ன் வரலா� மைறந்� ேபாகாமல் ெசய்�, அைத ேநார்ேவ
வரலாற்றின் ஒ� ப�தியாக மாற்ற உ�திெசய்யலாம்.

«Et mangfold av historier» (ஒ� பன்�கம் மிக்க கைதகள்) எ�ம் ெசயற்திட்டம் பல தமிழ்
ச�கப் பங்கள�ப்பாளர்கள�ற்�ம் மற்�ம் ேதசிய �லகத்திற்�ம் இைடேயயான ஒ�
தன�த்�வமான ஒத்�ைழப்பா�ம். இச்ெசயற்திட்டம் ஒ� பண�க்��வால்

(Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter
– TRVS) இச்ெசயற்திட்டத்திற்� ஒ� அ�சரைணயாளராக (facilitator) உள்ள�.
Lokalhistoriewiki.no எ�ம் இைணயதளத்தில் கட்�ைரகள் எ��வேத இத்திட்டத்தின்
ேநாக்கம் ஆ�ம். அக்கட்�ைரகள் களஞ்சியக் கட்�ைரகளாக (lexical article) இ�க்கலாம்.
வழிநடத்தப்ப�கிற�. தமிழர் வள ஆேலாசைன ைமயம்

அைவ எ�த்�க்காட்டாக, ஒ� அைமப்�, ஒ� சங்கம், ஒ� பள்ள�க்�டம், ஒ� பண்பாட்�
நிகழ்� ேபான்றவற்ைறப் பற்றியதாக இ�க்கலாம். அல்ல� ேநார்ேவய�ல் ஒ� நப�ன்
வாழ்க்ைக நிைன�கைளப் பற்றி ெசால்லலாம். அல்ல� தமிழ� ழத்தில் உங்கள் சி� வய�
அல்ல� இளைமக்கால நிைன�களாக இ�க்கலாம். அேதா� இடப்ெபயர்� அல்ல�
ேநார்ேவக்�ப் �லம்ெபயர்� ேபான்றவற்ைறப் பற்றிச் ெசால்லலாம். இங்� பல
சாத்தியங்கள் உள்ளன. ேம�ம் ேநார்ேவய�ன் ேதசிய �லகத்தில் உள்ள ேநார்ேவய�ய

உள்�ர் வரலாற்� நி�வனம் (Norwegian local history institute at National Library of Norway)
ஆேலாசைன, வழிகாட்�தல் மற்�ம் நி�ணத்�வத்ைதப் பங்கள�ப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிற�.
இதன் �லம் ந�ங்கள் பயனராக பதி� ெசய்� கட்�ைரகைள எ�த�ம் தி�த்த�ம்,
ேமம்ப�த்த�ம் ெதாடங்கலாம்.

ந� ண்ட கால ேநாக்கத்திற்கான ஒத்�ைழப்�: �ய ஆவணப்ப�த்தல்
இந்த ெசயற்திட்டத்தின் பண�க்�� ேநார்ேவய�ல் �லம்ெபயர்ந்த தமிழர்கள�ன் �ய
ஆவணப்ப�த்த�க்கான தளத்ைத உ�வாக்கி�ள்ள�. ேநார்ேவய�ல் உள்ள தமிழ்ச் ச�கம்
மற்�ம் நிர்வாக அதிகாரம் ெகாண்ட தமிழ் அைமப்�க்கள் ப�ன்வ�ம் இ� நிகழ்�கைள
ஏற்பா� ெசய்ய ஒத்�ைழக்�மா� பண��டன் ேகட்�க் ெகாள்கிேறாம்.

1.
2.

உங்கள் நிர்வாகக் ���டன் வக்கி
�
ெசயல்திட்டம் பற்றிய தகவல் �ட்டம் ஒ�ங்�
ெசய்தல் (ெமய்நிகர் சந்திப்� 30 நிமிடம்-1 மண� ேநரம்)
ச�க ஒன்��ட�டனான இயற்ப�யல் வக்கிப்
�
பட்டைற ஒ�ங்� ெசய்தல். அங்�
கட்�ைரகைள எ�தக் ��ய எ�த்தாளர்கைள ேசர்த்தல். ேநார்ேவய�ய ெமாழிய�ல்
எ�தக்��ய இைளஞர்களாகேவா அல்ல� ெப�யவர்களாகேவா இ�க்கலாம். (�மார்
3-4 மண�ேநர இயற்ப�யல் வக்கிப்
�
பட்டைற)

ஒ� ��ைமயான ச�க ஆவணத்ைத உ�வாக்க ��த் தமிழ் ச�க�ம் தமிழ்
அைமப்�க�ம் தங்கைள ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம். ந�ங்கள் ஒ� ெப�மதியான
வரலாற்ைறக் ெகாண்��க்கிற�ர்கள்! ஆவணப்ப�த்�வதற்�ம் எதிர்கால சந்ததிய�ன�க்�க்
கடத்�வதற்�ம் ந�ங்கள் பங்கள�ப்ப�ர்கள் என்� நம்�கிேறாம்.

எதிர்கால வக்கிப்
�
பட்டைறகள் @ TRVS கட்டடம். மாைல 06:00 – 8:30 மண�

• ெசவ்வாய்க்கிழைம 29. நவம்பர் 2022
• �தன்கிழைம 14. �சம்பர் 2022

NOTAM (ேம 2022) இதழில் இந்த ெசயற்திட்டத்ைதப் பற்றி ேம�ம் ப�க்கலாம்:

http://notam.eu/wp-content/uploads/2022/08/notam_22.pdf

மற்�ம் �லம்ெபயர் தமிழ் �வ�கள் காப்பகங்கள் இைணயத்தளத்தி�ம் தகவல் ெபறலாம்:

https://diasporatamil.no/snofnuggpalmen-lokalhistoriewiki-no/

ந�ங்கள் எ�தக்��ய கட்�ைரக�க்கான வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட
ப�ந்�ைரகைள இங்ேக காணலாம்:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tamilsk_historie_og_kultur/Brukerveiledning
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Malsamtale:Månedens_dugnad_2022-05

ேதாழைம�டன்,

«Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» - வக்கி
�
ெசயற்திட்டப் பண�க்��
ஒ�ேலா, 30.10.2022

