க ொவிட்-19 நி ழ் வு ளை ஆவணப் படுத்துதல்
உலகளாவிய ககாவிட்-19 க ாற் று ந ாய் ப் பரவல் சிங் கப்பூரில்
அனைவனரயும் பாதி ்துள் ளது. இ க
்
ாற் று ந ாய் பாதிப் பால் மக்களுக்கு
ஏற் பட்ட அனுபவங் கனள ம் வருங் காலச் ச ் தியிைருக்காகப் பாதுகாக்க ்
ந சிய நூலக வாரியம் (NLB) முயற் சி எடு ்துவருகிை்றது. இ ற் காக
இனைய ் ளங் கள் , விளம் பர ஏடுகள் , படங் கள் நபாை்றவற் னற ் ந சிய
நூலக வாரியம் (NLB) நசகரி ்து வருகிறது. இ ் ஆவை க
்
ாகுப் பு
முழுனமயனடய இக்காலக்கட்ட ்தில் உங் களிை் அை்றாட அனுபவங் களும்
ந னவப் படுகிறது.
உங்

ைின் பங்

ைிப் பு எங்

ளு ்குத் ததளவ

இ ் முக்கியக் காலக்கட்ட ்தில் ஏற் படும் ிகழ் வுகனள இை்றிலிரு ்து 31
டிசம் பர் 2020 வனர ீ ங் கள் நசகரி ்து உ வ ந சிய நூலக வாரியம் (NLB)
அனழக்கிறது. இனவ ஒலி, ஒளிப் பதிவுகள் , படங் கள் , விளம் பரச்
சுவகராட்டிகள் , னகநயடுகள் , ாட்குறிப்நபடுகள் நபாை்றனவயாக
இருக்கலாம் . இனவ ங் களுனடய ாகநவா, மற் ற வனல ளங் களாகநவா,
மற் றவரிை் கரு ் ாகநவா இரு ் ாலும் எங் களுக்கு அனுப் பலாம் . இதில்
இரை்டாவ ாக உள் ளனவகளுக்கு ந சிய நூலக வாரியம் (NLB) க்க
உரினமயாளர்களிடம் உரிய அனுமதி கபற் று ந சிய நூலக வாரியம் (NLB)
நூலக ் க ாகுப்பில் நசர் ்துக்ககாள் ளும் .
சமர்ப்பிக்க கசாடுக்கவும் கிளிக் கசய் யவும் .
ககாவிட் -19

ிகழ் வுகனள ஆவைம் கசய் யும்

ஆகியவற் நறாடு இனை ்து

ிறுவைங் கள் , சமூகங் கள்

ாங் களும் பங் காற் ற விரும் புகிநறாம் .

எங் கனள (NLB_Document_Covid19@nlb.gov.sg) எை்ற மிை்ைஞ் சல் மூலம்
க ாடர்புககாள் ளவும் .
கீநழ உள் ள குறிப் புகளிை்படி உங் கள் மிை்பதிவுகள் ,

ாட்குறிப் நபடுகள் ,

விளப் பரப் கபாருட்கள் நபாை்றனவகனள எவ் வாறு எங் களுக்கு
சமர்ப்பிக்கநவை்டுகிநறாம் .

க ொவிட் -19 கதொற் று தநொய் தொ ் த்தின்தபொது உங்
வொழ்

்ள

ைின் அன்றொட

நிளல

ககாவிட் -19 ,க ாடர்பு சங் கிலி உனடப் பு ஆகிய காலகட்ட ்திை் நபாது
உங் கள் வாழ் க்னக எவ் வாறு இரு ் து எை்பன ஆவைப் படு ்
விரும் புகிநறாம் .இக்காலகட்ட ்தில் வீடு எை்பது உ ாரைமாக அல் லது ஒரு
அனடயாளமாக உங் களுக்கு எப் படி ் ந ாற் றமளி ் து.



உங் களிை் அை்றாட வாழ் க்னக எவ் வாறு மாற் றம் கை்டது? –
நவனலக்கு அல் லது பள் ளிக்குச் கசல் வது, உைவு, மளினகப்
கபாருட்கள் வாங் குவது, உடற் பயிற் சி கசய் வது,
கபாழுதுநபாக்குகளில் ஈடுபடுவது நபாை்றனவகள் .



வீட்டிலிரு ் படிநய ை்பர்களுடனும் குடும் ப ்திைருடனும் எவ் வாறு
க ாடர்பில் இரு ்தீர்கள் ?



ககாை்டாட்டங் களும் , ினைவு திைங் களும் இப்கபாழுது எப் படி
காட்சியளிக்கிை்றை – பிற ்
ாள் , ஆை்டு ினறவு ாள் , பள் ளி
விடுமுனற, ரமடாை் நபாை்ற திைங் களில் ?



சிங் கப் பூர் வாழ் க்னக ் ர ்திலும் , உங் கனளச் சுற் றியுள் ள
அக்கப் பக்கங் களிலும் எை்கைை்ை மாற் றங் கனளக் கவைி தீ
் ர்கள் .
இ ் மாற் றங் கள் உங் களுக்குள் எை்ை உைர்வுகனள ஏற் படு ்திை?



எ ் மாதிரியாைச் சவால் கனளச் ச ்தி ்தீர்கள் அல் லது ற் நபாது
எதிர்ககாள் கிறீர்கள் ? அனவகனள எப் படிச் சமாளி ்தீர்கள் அல் லது
ற் நபாது எப் படி னகயாளுகிறீர்கள் ?



இ ்
ிச்சயமற் னற காலகட்ட ்திலும் எ ்
ருைங் கள் அல் லது
கன கள் உங் களுக்கு மகிழ் சசி
் னயயும் , ம் பிக்னகயும் ,
ஊக்க ்ன யும்
் ை? க ாடர்பு சங் கிலி உனடப் பு விதிமுனறகள்
அகற் றப் பட்டால் , ீ ங் கள் என இழ ்
ாக அல் லது என யும்
இழக்கா
ாகக் கருதுவீர்கள் ?

க ொவிட் -19 கதொற் றிலிருந் து நம் ளம ்
முன்னிளல வீரர் ை்

ொப் பொற் றத் தினமும் தபொரொடும்

ககாவிட் -19 க ாற் றிலிரு ்து ம் னமக் காப் பாற் ற ் திைமும் நபாராடும்
முை்ைினல வீரர்கள் ,திைசரி அ ்தியாவசியச் நசனவகள் னடயிை்றி
டக்க உ வுபவர்கள் ஆகிநயாரிை் கன கள் , அனுபவங் கனளப் பதிவு
கசய் ய விரும் புகிநறாம் .உங் கள் வாழ் க்னகயிலும் அ ் னகயவர்களிை்
உ வினய அல் லது அை்பாை நசனவனயப் கபற் றிரு ் ால் அன ப் பற் றி
அறிய ஆவலாக இருக்கிநறாம் .முை்ைினல வீரர்கள் எை்று ாம்
குறிப் பிடுவது மரு து
் வ ிபுைர்கள் , க ாை்டூழியர்கள் , சமூக நசவகர்கள் ,
அ ்தியாவசிய ் ந னவகனள ினறநவற் றும் ஊழியர்கள் , மற் றும்
இக்காலகட்ட ்தில் சமூக ்திற் கு உ விக்கரம் ீ ட்டும் ிறுவைங் கள் ,
க ாை்டூழிர்கள் நபாை்நறார் .



முை்ைினல ஊழியராக அல் லது அ ்தியாவசிய ் ந னவகனளப்
பூர் ்தி கசய் யும் ஊழியராக இ ் காலகட்ட ்தில் உங் கள் வாழ் க்னக
எப் படி இரு ் து? நமலும் எப் படி இ ் சூழ் ினலக்கு ஏற் ப உங் கனள
மாற் றிக்ககாை்டீர்கள் ?



உங் களால் மறக்க முடியா அல் லது கடிைமாை ருைங் கள் ஏந னும்
உை்டா? இ ் ருைங் கள் எ ் னகயாை உைர்வுகனள உங் களுக்குள்
ஏற் படு ்திை?



இக்காலகட்ட ்தில் அை்பாை நசனவகள் கபற் ற அனுபவங் கள்
அல் லது ீ ங் கள் பிறருக்குச் கசய் நசனவகள் எந னும் உை்டா?

யவுகசய் து புனகப் படம் எடுக்கநவா அல் லது காகைாலி பதிவுகசய் யநவா
இ ்

் க ாடர் சங் கிலி உனடப் பு கால ்தில் உங் கள் வீட்னட விட்டு கவளிநய

கசல் லநவை்டாம் .

இளணயத்தைம் பரிந் துளர கெய் ய
ககாவிட்-19 பற் றிய கவல் கள் , கன கள் நபாை்றனவ அடங் கிய இனைய ்
ளங் கள் , இனையப் பக்கங் கள் , வனலப் பதிவுகள் ஆகியவற் னற ஆவைப்
படு து
் வ ற் கு ீ ங் கள் பரி ்துனர கசய் யலாம் . உங் கள் பரி ்துனரனய
அனுப் புவ ற் கு இ ் ப் படிவ ்ன ப்
(https://eresources.nlb.gov.sg/webarchives/recommendation) பயை்படு ் வும் .

நொட்குறிப் தபடு ை்
நகாவிட்- 19 க ாற் றுந ாயிை் ாக்க ்திை் நபாது உங் கள் வாழ் க்னகச்
சூழலில் ஏற் பட்ட ் ாக்கங் கனளப் பிரதிபலிக்கும் ஆழமாை குறிப் புகனள
உங் கள் ைிப் பட்ட ாட்குறிப் நபடுளில் குறி ்திருப் பீர்கள் . அப் படியாை
குறிப் நபடுகள் இரு ் ால் எங் களிடம் ககாடுக்க அனழப் புவிடுகிநறாம் .
வருங் காலச் ச ் தியிைர் இக்காலக்கட்ட ்ன ப் பற் றி அறிய அனவ உ வும் .
எங் கனள NLB_Document_Covid19@nlb.gov.sg எை்ற மிை்ைஞ் சல் மூலம்
க ாடர்புககாள் ளவும் .

உங் கள் பங் களிப் னப எப்கபாழுது எங் களுக்கு அனுப் பநவை்டும் அல் லது
எங் நக ககாடுக்கநவை்டும் எை்று நூலகம் திறக்கப் பட்டவுடை் ாங் கள்
கூறும் வனர இவற் னற ் ைியாக னவ தி
் ருங் கள் .
உங் கள் குறிப் நபடுகளில் இரு ்து ககாவிட்-19 பற் றிய குறிப் பிட்டச் சில
பகுதியினை மட்டும் ர விரும் பிைால் அன
் ட்டச்சு கசய் து கன கள்
படிவ ்தில் (https://go.gov.sg/dcovid19form-t) சமர்ப்பிக்கவும் .

விைம் பரப் பிரசுரங் ை்
துை்டுப் பிரசுரங் கள் , சுவகராட்டிகள் , சிறு விளம் பர கவளியீடுகள்
நபாை்றனவ இதில் அடங் கும் . உள் ளூர் க ாழில் கள் , ிறுவைங் களுள் ,
ககாவிட்-19 க ாடர்புனடயப் பாதுகாப் பாை தூர இனடகவளி, நவனல ந ர
மாற் றங் கள் நபாை்றவற் னறக் கூறும் விளம் பரங் கள் ஆகியவற் னற ் ந சிய
நூலக வாரியம் (NLB) எதிர்பார்க்கிை்றது. அ ்தியாவசிய ் ந னவகளுக்காக
கவளிநய கசல் லும் நபாந ா அல் லது உங் கள் மிை்மடலிநலா இ ் னகய
விளம் பரங் கள் கபற் றிருக்கலாம் . உங் கள் ிறுவைம் கவளியிட்ட விளம் பரக்
னகநயடுகளாகவும் இருக்கலாம் .
அச்சிடப் பட்ட விளம் பரங் கள் (துை்டுப் பிரசுரங் கள் ) சமர்ப்பிக்க இ ் ப்
படிவ ்ன ப் பூர் ்தி கசய் யவும் . (https://go.gov.sg/dcovid19form-t)

உங் கள் பங் களிப் னப எப்கபாழுது எங் களுக்கு அனுப் பநவை்டும் அல் லது
எங் நக ககாடுக்கநவை்டும் எை்று நூலகம் திறக்கப் பட்டவுடை் ாங் கள்
கூறும் வனர இவற் னற ் ைியாக னவ தி
் ருங் கள் .

மிை் விளம் பரங் கனள (இனைய ்தில் கை்ட சுவகராட்டிகள் ) இ ் ப் படிவம்
(https://eresources.nlb.gov.sg/webarchives/recommendation) வாயிலாகப் பரி ்துனர
கசய் யவும் .

விைம் பர ் ள தயடு ைின் மொதிரி ை்

முககூடி அைி ்து கசல் ல வலியுறு ்தும்
சுவகராட்டிகள்

அனைவரும் வீட்டிநலநய இருக்கும் படி
வலியுறு ்தும் சுவகராட்டிகள்

பாதுகாப் பாை நுனழவு வழிநய கசல் ல
வலியுறு ்தும் சுவகராட்டிகள்

பாதுகாப் பாை நுனழவு வழிநய கசல் ல
வலியுறு ்தும் சுவகராட்டிகள்

பங்

ைிப் பின் வளரமுளறயும் விதிமுளற ளும் .

இவற் னற ்
•

யவுகசய் து சமர்ப்பிக்கநவை்டாம் :

ககாவிட்-19 பற் றிய க ளிவில் லா க் கரு ்துகள் , சம் ப ் ம் இல் லா
கபாருட்கள் , கபாதுவாை கரு து
் கள் , க ளிவில் லா

படங் கள்

ஆகியை.
•

மக்களிை் அனடயாளம் க ரியும் படியாை கபாருட்கள் ,
குழ ்ன கள் உட்பட அவர்களிை் சம் ம ம் இை்றி எடுக்கப் பட்டனவ.

•

பிறருக்கு ் துை்பம் வினளவிக்கும் அல் லது புை்படு ்தும்
கபாருட்கள்

ஆவைப் படு து
்
ல் எை்பது ந சிய நூலக வாரிய ்திை் (NLB) ீ ை்டகால
முயற் சியாை ால் கீழ் க்கை்ட வடிவ ்தில் சமர்ப்பிக்கவும் .

படங் கள்

ஒளிப் பதிவுகள்

ஒலிப்
பதிவுகள்

ந னவயாைனவ
சுருக்கப் படா உயர் க ளிவு ்திறை் ககாை்ட TIFF
வடிவ ்தில் , குனற ் பட்சம் 300 ppi ககாை்ட
படங் களாக இருக்கநவை்டும் . புனகப் படங் கள்
குனற ் து 3MB அளவில் உயர் க ளிவு தி
் றை்
படங் களாக இருக்கநவை்டும் . இ ் அளவுகள்
பற் றி ் க ரியவில் னலகயை்றால் , முடி ் அளவு
அதிக ் க ளிவு ்திறை் ககாை்ட படங் களாக
அனுப் புங் கள் .
mp4 வடிவ ்தில் 720p க ளிவு ்திறை் ககாை்ட ாக
இருக்கநவை்டும் . 3 ிமிட ்திற் கு நமற் நபாகாமல்
அல் லது 250MB அளவில் க ாகு து
்
அனுப் பநவை்டும் .
ஒலிப் பதிவுகள் mp3 வடிவ ்தில் இருக்க நவை்டும்

நிபந் தளன ளும் விதிமுளற ளும்
உங் கள் பங் களிப் னப எங் களுக்கு சமர்ப்பிக்க விரும் பிைால் கீழ் கை்ட
விதிமுனறகனள ஒப்புக்ககாள் ளநவை்டும்
1. ாை் 18 வயது பூர் ்தியாைவர் எை்றும் எை் சுயவிருப் ப ்தில்
கீழ் கை்டவற் னற பகிர்கிநறை் எை்றும் உறுதியளிக்கிநறை்;
a)

ாை் சுயமாக எடு ்

b) சுயமாக பதிவுகசய்

புனகப் படங் கள் ;
காகைாலிகள் ; மற் றும் /அல் லது

c)

ாை் எழுதியனவகள் .

இ ் ப் புனகப் படங் கள் , காகைாலிகள் மற் றும் எை்னுனடய எழு து
் கள்
யாவும் “பகிர் ்
ினைவுகள் ” எை கீழ் கை்ட விதிமுனறகளிை்படி
குறிப் பிடப் படும் .
2. எை் “பகிர் ்
ினைவுகள் ” க ாகுப்பிற் காை முழு உரினம எைக்கு உை்டு
எை்றும் , அ னை நவறு பயை்பாட்டிற் கு உட்படு ் வும் , அ ை் க ாடர்பில்
அவற் னற மற் றவருடை் பகிரவும் முடியும் எை அறிகிநறை்.

3. ந சிய நூலகவாரிய ்திற் குக் (NLB) கீழ் காணும் வனகயில் பயை்படு ்
உரினம உை்டு எை அறிகிநறை்.
a. ந சிய நூலக வாரிய ்திை் (NLB) ிர ் ர ஆவைக்காப் பக ்தில்
நசர் ் ல் . கபறும் அனை ்ன யும் ஆவைப் படு ்தும் எை்பது
முடியா ஒை்று. இதில் எை் பங் களிப் பும் அடங் கும் .
b. ந சிய நூலக வாரியம் (NLB) அன ப் பிறர் பயை்படு ்
அனுமதிக்கவும் மற் ற ிகழ் வுகளுக்குப் பயை்படு ் வும்
ந ரநமா,வரம் நபா கினடயாது .
c. நமநல 3b) ப ்தியில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள பயை்பாடுகளில் சில:
i.

ந சிய நூலக வாரிய ்திை் (NLB) உரினம அல் லது பிறர்
இ ் “பகிர் ்
ினைவுகள் ” க ாகுப் னபப்
பயை்படு ் நவா அல் லது திரு ் ம் கசய் யநவா ந சிய
நூலக வாரியம் (NLB) முடிவு கசய் யும் .

ii. ந சிய நூலக வாரியம் (NLB) இச்சலுனககனளப்
பயை்படு ்தி கை்காட்சிகள் , நூலக ிகழ் சசி
் கள்
ட ் வும் ,
ம் கலாசாரம் , வரலாறு, கல் வி, னகநபசி
பயை்பாடுகள் , இருவழி க
்
ாடர்பு கூடாரங் கள் மற் றும்
பல் நவறு பல் லூடக ் ளங் கள் ஆகியவற் றிற் கு
ஆ ரவாகவும் உங் கள் பங் களிப் னபப் பயை்படு ்தும் .

