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ெசன்ைன, ஜூன் 28 , 2009
ெஜர்மனியில் தமிழ் இைணய மாநா
தமிழ் தகவல் ெதாழில் ட்பம் குறித்த
இன்ைறய சாதைனகைள ம், எதிர்கால
சவால்கைள ம் அறிஞர்கள், வல் நர்கள்
விவாதிக்கும் தமிழ் இைணய
மாநா , 2009 அக்ேடாபர் 23ஆம் ேததி
தல் 25ஆம் ேததி வைர ெஜர்மனியில்
நைடெபற உள்ள .
தமிழ்த் தகவல்
ெதாழில் ட்பத்திற்கான
அைனத் லக
மன்றமான
உத்தமம்
(International
Forum for Information Technology in
Tamil‐ INFITT) அைமப் ம், ெஜர்மனியில்
அைமந் ள்ள ேகாெலன் பல்கைலக்‐
கழகத்தின் இந்தியவியல் மற் ம் தமிழ்
ஆய் ைமய ம் (Insitute of Indology and
Tamil Studies, University of Cologne)
இைணந் இந்த மாநாட் ற்கு ஏற்பா
ெசய் ள்ளன.
தமிழ்த்
தகவல்
ெதாழில் ட்பத்தில்
ஏற்பட்
வ ம்
வளர் சிகைள ம்
சவால்கைள ம் குறித் க் க த் கைளப்
பாிமாறிக்ெகாள்ள ம்
தீர் கைள
ேநாக்கி
ன்ேனற ம்
அ வப்ேபா
சர்வேதச அளவில் தமிழ் இைணய
மாநா க க்கு
உத்தமம்
அைமப்
ஏற்பா
ெசய்
வ கிற . தமிழ்த்
தகவல்
ெதாழில் ட்பம்
குறித் த்
ெதாடர்ந்
சர்வேதச
அளவில்

2009

மாநா கைள
உத்தமம்
அைமப்
மட் ேம நடத்தி வந் ள்ள . இ வைர
ெசன்ைன (1999, 2003), சிங்கப் ர் (1997,
2000,
2004),
மேலசியா
(2001),
அெமாிக்கா (2002) ஆகிய நா களில்
தமிழ் இைணய மாநா கள் நடந் ள்ளன.
இந்த
ஆண்
தல்
ைறயாக
ஐேராப்பாவில் தமிழ் இைணய மாநா
நைடெபற உள்ள . ெஜர்மனியில் உள்ள
ேகாெலன்
பல்கைலக்கழகத் டன்
இைணந்
இந்த
மாநாட் ற்கான
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்
வ கின்றன.
"கணி வழி காண்ேபாம் தமிழ்” என்ப
இந்த மாநாட் ன் ைமயக் க த்தாக
இ க்கும்.
உலெகங்கி ம்
இ ந்
தகவல்
ெதாழில் ட்பத்
ைற
வல் நர்கள்
பலர்
பங்ேகற்க
உள்ளார்கள். ஆழ்ந்த விவாதங்க க்குப்
ேபா மான ேநரம் கிைடக்க ஏ வாக
100 ேபராளர்கள் மட் ேம மாநாட் ல்
பங்ேகற்க வைக ெசய்யப்பட் ள்ள .
இந்த மாநா குறித்
விட்சர்லாந்தில்
வசிக்கும் உத்தமம் அைமப்பின் தைலவர்
ைனவர் கு. கல்யாண ந்தரம், "தமிழ்
இைணய மாநா
இ வைர தமிழர்
அதிக
அளவில்
வா ம்
இந்தியா,
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சிங்கப் ர்,
மேலசியா,
அெமாிக்கா
இவற்றில் நைடெபற்றன. இந்த ஆண்
நான்கு
லட்சத்திற்கு ேமல் தமிழர்கள்
வசிக்கும் ஐேராப்பிய கண்டத்தில் உள்ள
ெஜர்மனியில் நடக்க ள்ள . இங்கு
உள்ள இளம் தமிழர்கள் கணினிையப்
ெப மளவில் ஐேராப்பிய ெமாழிகளில்
பயன்ப த் கின்றனர். இந்த ஆண்
இைணய
மாநாட் ன்
ேநாக்கின்ப
(கணி வழி காண்ேபாம் தமிழ்) இவர்கள்
அைனவ ம்
தமிழில்
கணினிையப்
பயன்ப த்த ம் இைணயம் வழி கல்வி
கற்க ம் வைக ெசய்வேத" என்
ெதாிவித்தார்.
மாநாட் ல் பைடப்பிற்கும் விவாதற்க்கும்
அைனத் ெபா ள்களி ம் கட் ைரகள்
வரேவற்கப்ப கின்றன. ஆக
15ம்
ேததிக்குள்,
1-2
பக்க
அளவில்
கட் ைரகளின்
க்கம்
மாநாட் க்
என்ற
கு விற்கு
ti2009@infitt.org
கவாிக்கு அ ப்பப்பட ேவண் ம்.
கட் ைர
க்கங்கள்
ைறசார்ந்த
வல் நர்களால்
பாீசி க்கப்பட்
தகுதி ள்ளைவ
ஏற்கப்ப ம்.
ேதர்
ந்த டேனேய,
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட கட் ைர-யாளர்க க்கு
ெதாிவிக்கப்பட் வி ம். ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
கட் ைரகளின்
ஆசிாியர்கள்
ெஸப்டம்பர்
15ம்
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ேததிக்குள்
க்
கட் ைர ம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். அைனத் க்
கட் ைரக ம்
த்தக
வ வி ம்,
மின்வ வில்
மின்கு ந்தக களி ம்
ெவளியிடப்பட ள்ள .மாநாட் க்கான
இைணயதள
கவாி:
http://www.infitt.org/ti2009
கீழ்க்கண்ட
க த் ைரக ம்
நைடெப ம்:

தைலப் களில்
விவாதங்க ம்

1. திறந்த
ல ெமன்ெபா ள்கள்
வட்டாரமயமாக்கம்

&

2. ெசல்ேபசிகளில் தமிழ்ப் பயன்பா
3. எந்திர ெமாழிெபயர்ப் , காட்சிவழி
எ த் ணாி (OCR) & குரல் உணாி
4. தமிழ்க் கணிைமக்கான க விகள்
5.
தமிழ்
இைணயம்
வைலப்பின்னல்

&

ச

க

6. மின்வழி கல்வி
7.
மின்
நிைலகள்

லகங்க

க்கான

8. தமிழ்த் ெதான்ம ஆக்கங்க
மின்ன
ஆவணப்ப த்தல்

தர
க்கான

9. தமிழ்க் கணிைமக்கான தர நிைலகள்

