ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (www.wikipedia.org) - ಅಂತರಜಾಲದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತರ ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್ವಾಗಿದುು, ವಿಶ್ವದ ಲಕಾಷಂತರ ಮಂದಿ
ಸ್ವಯಂಸೀವಕರ ಸ್ಮುದಾಯವ ಂದು ಒಟ್ಟಿಗ ಸೀರಿ ಸ್ಹಕಾರ ಮನ ೀಭಾವದಿಂದ ಸ್ಂಪಾದಿಸಿದಾುಗಿದ . ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫ ಂಡೀಷನ್
ಎಂಬ ಲಾಭರಹಿತ ಸ್ಂಸೆಯ ಬಂಬಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ್ ೨೮೮ ಭಾಷಗಳ ೩ ಕ ೀಟ್ಟಗ
ಅಧಿಕ ಲೀಖನ್ಗಳಿವ . ಅದರಲ್ಲಿ ೨೦ಕ ೂ ಹಚುು ಭಾರತ್ತೀಯ ಭಾಷಗಳ
ಬೀಕಾದರ

ಸೀರಿವ . ಇಂಟನಾಟ್ ಸ್ಂಪಕಾವಿರುವ ರ್ಯರು

ವಿಶ್ವದ ರ್ಯವುದೀ ಮ ಲಯಂದ ರ್ಯವುದೀ ಭಾಷಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ , ರ್ಯವುದೀ ವಿಷಯದ ಲೀಖನ್ಗಳ

ಸ್ಂಪಾದನಗ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ್ವಿದ. ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್ದ ಪರತ್ತಯಂದ

ಇಂಟನಾಟ್ನ್ ಅತ್ತ ದ ಡಡ ಮತುಿ ಪರಸಿದು ತಾಣವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಲಿರಿಗ
ಪಡದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ೬ನೀ ಮುಖಯ ಜಾಲತಾಣ.

ವಿಷಯಕೂ ಆಕರವನ್ುನ(Reference) ಸ್ ಚಿಸ್ುವ
ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹಾಗ

ಅತ್ತ ಹಚುು ಓದುಗರನ್ುನ

ಜಾಾನ್, ವಿಜಾಾನ್, ತಂತರಜಾಾನ್, ತಂತಾರಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಸ್ವತಂತರವಾಗಿ ಮತುಿ ಮುಕಿವಾಗಿ ಇರುವಂತ ನ ೀಡಿಕ ಳಳಲು ಪಾರರಂಭವಾಗಿ,

ಸ್ಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೀಜನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ ಡ ಒಂದು. ವಾಸ್ಿವ ಜಗತ್ತಿನ್ಲ ಿ ಸ್ಮುದಾಯವ ಂದನ್ುನ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರಲ ಿ

ಸ್ವತಂತರತಯ ಅಂಶ್ವನ್ುನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ವಿಶ್ವದ ಭಾಷಗಳನ್ುನ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿರಿಸಿಕ ಂಡು, ಅವುಗಳ ಇತ್ತಹಾಸ್,
ಸ್ಂಸ್ೃತ್ತಯನ್ುನ ಮುಂದಿನ್ ಜನಾಂಗಕಾೂಗಿ ಉಳಿಸ್ುತ್ತಿದ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಉಳಿದು ಬಳಯಬೀಕಾದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನ್ರಿಗ ಅಗತಯವಾದ ಮಾಹಿತ್ತ ಲಭಯವಿರಬೀಕು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಯಲ್ಲಿ ಪರಪಂಚ

ಜಾಾನ್ವನ್ುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತರಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವತಂತರ ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರಯುವುದಕೂ
ನೀವು ತಜ್ಞರು ಆಗಿರಬೀಕು ಎಂಬ ಕಟಿಳಯಲಿ. ವಾಸ್ಿವವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ರ್ಯವುದೀ ಬರಹ ಒಬಬನೀ ಲೀಖಕ ಬರದುದಲಿ.

ಬೀರ ಬೀರ ದೀಶ್, ಹಿನನಲಗಳ ಅನೀಕ ಮಂದಿಯ ಸ್ಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರತ್ತಯಂದು ಪುಟವ ರ ಪುಗ ಳುಳತಿದ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದು
ಸ್ಹಯೀಗಿ ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್. ನಮಗ ತ್ತಳಿದಷುಿ ನೀವು ಸೀರಿಸಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ುನ ವಿಷಯ ತ್ತಳಿದ ಬೀರ ರ್ಯರಾದರು ಸೀರಿಸ್ುತಾಿರ.

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರಯುವುದರಿಂದ ರ್ಯವುದೀ ಆರ್ಥಾಕ ಲಾಭವಿಲಿ. ಲೀಖಕರ ಹಸ್ರನ್ ನ ಲೀಖನ್ದ ಕಳಗ ಬರಯುವ

ಪರಿಪಾಠವಿಲಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬರಯುವುದಂದರ ನಜವಾದ ಸಾವರ್ಾರಹಿತ ಸ್ಮಾಜಸೀವ. ನ್ಮಮ  ಭಾಷಯ ಉಳಿವಿಗ ಇದು ಅತ್ತೀ
ಅಗತಯ.

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸ್ಂಪಾದಕರಾಗುವುದು ತುಂಬ ಸ್ುಲಭ. kn.wikipedia.org ಜಾಲತಾಣವನ್ುನ ತರದು ನಮಮ  ಖಾತ ತರಯರಿ.

ಸ್ಹಾಯ ಪುಟಕೂ ಭೀಟ್ಟ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ ಂಡಿ ನೀಡಿರುವ ಟುಯಟ ೀರಿಯಲ್ ಕಡತ ಮತುಿ ವಿೀಡಿಯೀಗಳನ್ುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಯೀಗಪುಟದಲ್ಲಿ ಲೀಖನ್ ಬರಯುವುದನ್ುನ ಅಭಾಯಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ಪಡಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್ುವ
ಲೀಖನ್ಗಳು ವಿಶ್ವಕ ೀಶ್ಕೂ ತಕುೂದಾಗಿರಬೀಕು. ರ್ಯವುದೀ ಬಾಿಗ್ ಮಾದರಿಯ ಲೀಖನ್ಗಳು, ಕಥ, ಕವನ್, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ,
ವೈಯಕಿಿಕ ಅಭಿಪಾರಯಗಳು, ಪರಬಂಧ ಮಾದರಿಯ ಲೀಖನ್ಗಳು, ವಿಮರ್ಾ, ಜಾಹಿೀರಾತು ಮಾದರಿಯ ಲೀಖನ್ಗಳು -ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುನ

ಸೀರಿಸ್ುವಂತ್ತಲಿ. ಲೀಖನ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿಗಲಿ ಉಪಯುಕಿವಾಗುವಂತಹ ಗಮನಾಹಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ ಮಾತರ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಲ ಿ
ವಿಜಾಾನ್ ತಂತರಜಾಾನ್ ವಿಷಯಗಳ ಲೀಖನ್ಗಳ ಅತ್ತೀ ಅಗತಯ ಇದ. ಅವುಗಳನ್ುನ ಸೀರಿಸ್ುವ ಕಡಗ ಗಮನ್ ಹರಿಸ್ಬಹುದು. ಹ ಸ್
ಲೀಖನ್ ಸೀರಿಸ್ುವ ಮೊದಲು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆ ಈಗಾಗಲೀ ಲೀಖನ್ ಇದಯೀ ಎಂಬುದನ್ುನ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ.

