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Һәркемнең 
татар телне һәм 

бәйле мәдәни мирасны
үз биш бармагын кебек 

белгән, тойган һәм сөйгән дөньяны 
күз алдыгызга китерегез. 

Без булдыра алдык. 
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Хыялыбызга  
вики-юлыбыз

Татар телен һәм мәдәниятен сөючеләренең 
бер туктамый мәдәни, белем алу, 

иҗтимагый һәм икътисади үсешләрен 
тәэмин итүгә

Татарча Википедия, Викимәгълүмат, 
Викиҗыентык һәм башка Викимедиа 
проектлары мөмкинлекләрен җигү 

             Медиа өчен Татарча Википедия? Нигә һәм ничек? @ PTMF 2021 - https://w.wiki/4RAV    

https://w.wiki/4RAV


  Татарча Википедия?
tt.wikipedia.org
15.09.2003 туган

Бүген

300+ дән бере

320 000+ мәкалә

Айга ~ 100 актив волонтёр

Көнгә ~ 3500 укучы

Россиядән ~ 1/3

Елга 16 бәйге 

2020-21 еллык хисабы: https://w.wiki/4QUS 
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Медиа өчен бу нигә?

Тел һәм башка мәдәни «көйләүләр» 
опцияләре: 2030 әллә иртәрәк?

Сез үзегез чынлап та бар идегезме? 
Ничек дәлиллисез?

Эчтәлегезнең икенче тормышы: 
ирекле лицензияләр әллә 

70+ еллык копирайт лагерьләре?  
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Көйләүләр 2030
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  Чынлап булдыгызмы? 
Ничек дәлиллисез?

«1921 елгы куркыныч ачлыгы 
вакытында Ленин коммунистик 
Россияне коллапстан саклау өчен 
Американ ярдәм администрациясен 
чакыра һәм ике ел дәвамында ARA 10 
миллион кешене ашата.

1931 елда җирлеләрнең күпчелеге ARA 
турында инде берни белми, нәрсәдер 
ишеткәннәре исә "ашамлыклар өчен 
СССР түләгән, американнар түгел ич?" 
дип сорый иде. 

1992–2007 елларда Америка 
элекке СССР илләренә 
күрсәткән ярдәм 28 млрд 
доллар тәшкил итә. 

1999–2000 еллардагы АКШ 
һәм ЕБ Россиягә күрсәткән 
ашамлык ярдәме бөтен 
Африкага күрсәтелгәнен уза. 

Тарих кабатлана. 20 ел узды — 
һәм моның турында беркем 
хәтерләми.»

«Ач булганнары ничә миллион? — Ун!» ис. Кирилл Фокин мәкаләсеннән
«Новая Газета» сайты, 18 ноябрь 2021,  http://amp.gs/jYf62 
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  Иреккә әллә 70+ еллык
   копирайт лагерьләренә?

2014: Ирекле лицензияләр РФ 
ГКна кертелде — 1286 матдәсе 

Хәзер (с) урынына шулай ярый:
 
Сайттагы барлык материаллар 
лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 
International 

kremlin.ru 

government.ru

duma.gov.ru

council.gov.ru

tatarstan.ru 

tatar-congress.org

һ. б. @ https://w.wiki/677 
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  Безгә кушылыгыз!

Татар телен һәм 
мәдәниятен 

яраткан һәр кеше 
 үзен 

гомумкешелек 
мирасына 

тулы хокуклы 
инвестор 

хис итүе өчен
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