
உள்ளூர் வரலாறு வீக்கியில் (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) ந�ார்நவ-
தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த நவலைலத்திட்டம்

ந�ோர்ந�யிய உள்ளூர் �ரலோற்று நிறு�னம் (The Norwegian Institute of Local history / Norsk 
lokalhistorisk institutt - NLI) ஆனது ந�சிய நூலகத்தில் (The National library of Norway) உள்ள ஒரு 
பகுதியோகும். இது ந�ோர்ந�யில் பல்ந�று �கைகயோன உள்ளூர் �ரலோற்று �ட�டிக்கைகககைள 
ந%ம்படுத்து�கை� ந�ோக்க%ோகக் ககோண்டுள்ளது. NLI க)யற்திட்டங்களில் ஒன்று உள்ளூர் �ரலோறு 
வீக்கி (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) ஆகும். இது �ன்னோர்�ப் பயனோளர்களோல், NLI யின் 
ஊழியர்களின் �ழிகோட்டு�லின் கீழ் உரு�ோக்கப்பட்ட ஒரு �கைலத்�ளம். 

NLI ந�ோர்ந�-�மிழ் )மூகத்துடன் பல ஆண்டுகளோக உள்ளூர் �ரலோறு )ோர்ந்து ஒத்துகை9த்து �ந்துள்ளது. 
அந்� �ரிகை)யில் உ%ோபோலன் சின்னத்துகைரகைய மு�ன்கை% ஆசிரியரோகக் ககோண்டு எழு�ப்பட்ட 
«ந�ோர்ந�யில் ந�ர்விட்ட விழுதுகள்» எனும் நூல் திட்டத்கை�க் குறிப்பிடலோம். 2016 ஆம் ஆண்டில் 
இந்� நூல் க�ளியிடப்பட்ட�ன் பின்னர், NLI %ற்றும் எழுத்�ோளர்  இகைCந்து இந்நூலில் க�ளியோன 
பகுதிககைள உள்ளூர் �ரலோறு வீக்கியில் கபறக்கூடிய�ோறு அணுகலுக்கு விடலோம் என்ற 
இCக்கப்போட்டிற்கு �ந்�னர். அ�ன் அடிப்பகைடயில் இன்று வீக்கியில் �னி�பர்கள், அகை%ப்புகள் 
%ற்றும் நிறு�னங்கள் பற்றி 200 க்கும் ந%ற்பட்ட கட்டுகைரகள் உள்ளன. இந்� கட்டுகைரகள் ந�ோர்ந�-
�மி9ரின் உள்ளூர் �ரலோறு )ோர்ந்� ஒரு விரி�ோன க)யற்திட்டத்திற்கோன ஆரம்ப%ோக அகை%யும் என்பந� 
இ�ன் அடிப்பகைடச் சிந்�கைன ஆகும். இந்� அடிப்பகைடச் சிந்�கைனக்கோன க)யற்திட்டத்திற்கோகந� 
�ோங்கள் இப்நபோது உங்ககைள அகை9க்கிநறோம்!

 உள்ளூர் �ரலோறு வீக்கியில் �மி9ர்கள் பற்றிய கட்டுகைரகள்: 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Tamiler 

 «ந�ோர்ந�யில் ந�ர்விட்ட விழுதுகள்» எனும் நூலின் கட்டுகைரகள்: https://lokalhistoriewiki.no/
wiki/Tamilenes_liv_og_historie_i_Norge 

அகைன�ரும் உள்ளூர் �ரலோறு வீக்கியில் பயனோளர்களோக பதிவு க)ய்ய �ரந�ற்கப்படுகின்றீர்கள். 
பயனோளர்களோக பதிவு க)ய்ய��ன் மூலம் கட்டுகைரககைள உரு�ோக்கு��ற்கும், புகைகப்படங்ககைளப் 
பதிந�ற்று��ற்கும், ஏற்கனந� உள்ள கட்டுகைரகளோன, உ�ோரCத்திற்கு ந%நல குறிப்பிட்டுள்ள நூலில் 
க�ளியோன கட்டிகைரகள், நபோன்ற�ற்கைற க�ோகுக்க அல்லது விரிவுபடுத்� �ரந�ற்கப்படுகின்றீர்கள். 
அ�னூடோக வீக்கி பல்ந�று �கைகயோன பங்களிப்புககைளயும் �ழிமுகைறககைளயும் �ரந�ற்கின்றது. 
இன்று �ம்மிடம் க)ோற்களஞ்சியத்திற்குரிய கட்டுகைரகள் (leksikalske artikler/ lexical articles) உள்ளன. 
ஆனோல் வீக்கியில் �னிப்பட்ட ககை�கள், பல்ந�று இடங்கள் %ற்றும் கருப்கபோருள்களின் நூலியல் 
(bibliografier/ bibliographies) %ற்றும் புகைகப்படங்களின் போரிய க�ோகுப்பு ஆகியகை� உள்ளன. 
எந்�க�ோரு கருப்கபோருளும் உள்ளூர் %ற்றும் �ரலோறு ரீதியோன நகோCத்தில் அகை%யும் �கைர எதுவும் 
கபரியந�ோ அல்லது சிறியந�ோ அல்ல. நீங்கள் ஆர்�ம் உள்ள�ற்றில் �ோங்கள் ஆர்�%ோக உள்நளோம்!

புதிய பயனோளர்களுக்கோக NLI பல்ந�று �கைகயோன பயிற்சி �குப்புககைள ஒழுங்கு க)ய்துள்ளது. 
அ�ற்றில் சில�ற்கைற இகைCயத்தில் க�ளியிட்டுள்ளது. இ�ற்றிற்கோன ந%லதிக உ�வி இகைCயப் 
பக்கங்களுக்கு இந்� இகைCப்கைபக் கோண்க: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Hjelp.

உள்ளூர் �ரலோறு வீக்கியில் யூகைல க�ோடக்கத்தில் சு%ோர் 58,000 கட்டுகைரகள், 180,000 
புகைகப்படங்கநளோடு 4,000 பங்களிப்போளர்களும் இருந்�னர். இத்�ளம் ஆண்டுக்கு 2 மில்லியனுக்கும் 
அதிக%ோன �ருகைகககைளக் ககோண்டுள்ளது.

அன்புடன்,
%ரியன்ன வீக் (Marianne Wiig), உள்ளூர் �ரலோறு விக்கியின் ஒருங்கிகைCப்போளர்
ஊலோ அல்ஸ்விக், (Ola Alsvik) ஆய்�ோளர்

ந�ோர்ந�யிய உள்ளூர் �ரலோற்று நிறு�னம், ந�ோர்ந� ந�சிய நூலகம் 
06. யூகைல 2020


