
Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en seksjon ved Nasjonalbiblioteket, som skal fremme 
ulike typer lokalhistorisk virksomhet her i landet. Instituttet driver blant annet 
Lokalhistoriewiki, et nettsted som skapes av frivillige brukere under veiledning av NLIs 
ansatte. 

Gjennom flere år har NLI samarbeidet med norsk-tamilske miljøer om lokalhistorie, blant 
annet gjennom bokprosjektet Tamilenes liv og historie i Norge 1956–2016 med Umapalan 
Sinnadurai som hovedforfatter. Etter at boka kom ut i 2016, ble NLI og forfatteren enige om å 
legge ut deler av boka på Lokalhistoriewiki, og i dag er over 200 artikler om personer, 
organisasjoner og institusjoner å finne på wikien. Tanken er at disse artiklene skal danne 
utgangspunkt for et større prosjekt om norsk-tamilsk lokalhistorie. Og det er dette prosjektet 
vi nå inviterer dere med på! 

 Artikler om tamiler på Lokalhistoriewiki: 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Tamiler

 Artikler fra boka Tamilenes liv og historie i Norge 1956–2016: 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tamilenes_liv_og_historie_i_Norge

Alle er velkomne til å registrere seg som brukere på Lokalhistoriewiki for å opprette artikler, 
laste opp bilder og redigere og utvide eksisterende artikler, for eksempel de fra boka nevnt 
over. Wikien er åpen for ulike typer bidrag og måter å arbeide på. Vi har i dag flest 
leksikalske artikler, men wikien rommer også personlige fortellinger, bibliografier om ulike 
steder og temaer og en stor samling bilder. Ingen temaer er for store eller for små, så lenge de 
kan vinkles lokalt og historisk. Vi er interessert i det du er interessert i! 

NLI arrangerer ulike typer kurs for nye brukere, og noen av dem er lagt ut på nett. Se lenke til 
disse og til andre hjelpesider: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Hjelp. 

Lokalhistoriewiki hadde i starten av juli rundt 58 000 artikler, 180 000 bilder og 4000 
bidragsytere. Nettstedet har godt over 2 millioner besøk i året. 
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