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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 теле һәм мәдәнияте ташучыларының 
бер туктамый мәдәни, белем алу, 

иҗтимагый һәм икътисади үсешләрен 
тәэмин итүгә

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

«В 1921 году, когда в России разразился 
страшный голод, Ленин пригласил 
Американскую администрацию помощи 
спасти коммунистическую Россию от 
разорения и за два года ARA накормила 
10 миллионов человек.

В 1931-м в массе своей люди ничего не 
знали об ARA, а те, кто что-то слышал 
задавали вопрос: "правда ли, что за 
продовольствие платил СССР, а не 
американцы?" 

За 1992–2007 гг. Америка 
предоставила республикам 
бывшего СССР помощь в 
объеме 28 млрд долларов. 

В 1999–2000 гг. объем 
продовольственной помощи от 
США и ЕС России превзошел 
объем помощи всей Африке. 

И снова прошло 20 лет — и 
никто про это не помнит.»

Из статьи Кирилла Фокина «Сколько миллионов голодных? — Десять!»
Сайт «Новая Газета» 18 ноября 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 

һәр ташучысы 
яшәү һәм эш урынына 

карамастан үзен  
гомумкешелек 
мирасына тулы 

хокуклы инвестор дип 
хис итә алуы өчен
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