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ஆவணகவநியல் குறைநித்து எழுதநிவருகநிறைலார.
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முகவுறர

ஈழத்து ஆவணப்படுத்தல் சசார்ந்து எனது கறிப்பசான
வசயற்பசாடுகள 2004 இல் வதசாடங்கின.  எனது கடந்த பதினசாறு
ஆண்டு கசாலப் பயணத்தில் எழுதியவற்ளறை ஆவணப்படுத்தும
முயற்சிபய இந்தத் வதசாகப்பு நூல்.

ஆரமபத்திபலபய ஒரு வபசாறுப்புத் துறைப்பிளனயும
கறிப்பிட பவண்டும.  நூலக நிறுவனம சசார்ந்பத எனது
வபருமபசாலசான வசயற்பசாடுகளள பமற்வகசாண்டு வந்துளபளன்.
அவ்வளகயில் ஆவணப்படுத்தல் சசார்ந்து நூலக நிறுவனம
வதசாடர்பசான வபருமளவு பதிவுகளள இந்த நூல் வகசாண்டுளளது.
இளவ கறித்த நிறுவனத்தில் தீவிரமசாக இயங்கம ஒரு
தன்னசார்வலரின் பசார்ளவயிலசான பதிவுகள மட்டுபம.
நிறுவனத்தின் வவளயீடு அல்ல.  வவவ்பவறு பசார்ளவகளளயும
கருத்துக்களளயும வகசாண்ட பலரின் ஒரு தன்னசார்வக் கூட்டு
முயற்சிபய நூலக நிறுவனம.  என்னுளடய கருத்துக்கள யசாவும
நிறுவனத்தினுளடயதசாகபவசா,  நிறுவனத்தினுளடய கருத்துக்கள
யசாவும எனக்கம ஏற்புளடயன என்பறைசா கருத பவண்டியதில்ளல.

பல்லசாண்டுகளசாக ஆவணப்படுத்தலில் ஈடுபடும நேசாம,
கறிப்பசாகச் சமூகத்திளன ஆவணப்படுத்த முன்வருமசாறு
பகசாரிவரும நேசாம,  எமது வசயற்பசாடுகளள எவ்வளவு தூரம
ஆவணப்படுத்தியுளபளசாம என்று பசார்த்தசால் அதற்கசான பதில்
திருப்திகரமசாக இல்ளல.  எவற்ளறை,  ஏன்,  யசாருக்கசாக,  எப்படி
ஆவணப்படுத்துகிபறைசாம என்பளதச் சமூகத்துடன் பபசாதிய அளவு
பகிர்ந்து வகசாண்டதில்ளல.  நேசாம கற்றுக்வகசாண்ட பசாடங்களள
பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் விரிவசாகப் வபசாதுவில்
வழங்கியதில்ளல.

ஆவணப்படுத்தலின் நுட்பங்கள,  சீர்தரங்கள,  பதளவகள,
சவசால்கள,  புத்தசாக்கங்கள என எமது அனுபவத்தில் அறிந்து
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வகசாண்ட விடயங்கள ஏரசாளம.  வவறுமபன ஆங்கிலத்தில்
வசாசித்து அறிந்து வகசாண்ட விடயங்களுக்க அப்பசால் அவற்ளறை
எமது சமூகத்தில் பயன்படுத்துவதில் ஏற்படக் கூடிய
இடர்பசாடுகள,  சவசால்கள,  வசய்ய பவண்டிய மசாற்றைங்கள,
புரிந்துவகசாளள பவண்டிய பின்புலங்கள என நேசாம நிளறையபவ
பபசியசாக பவண்டும.  ஏவனனில் ஆவணப்படுத்தல் என்பது
ஒட்டுவமசாத்த சமூகமும ஈடுபடபவண்டிய ஒரு துளறை.

அவ்வளகயில் இந்த நூல் எனக்க ஒரு வதசாடக்கமசாக
அளமகிறைது.  எனது பதடளல,  அத்பதடலில் கற்றுக்
வகசாண்டவற்ளறை,  அளவ வதசாடர்பசான எனது பசார்ளவளய,  எனது
பயசாசளனகளளத் வதசாடர்ச்சியசாக நூல்களசாக ஆவணப்படுத்த-
வுளபளன்.  அவ்வளகயில் எனது ஆவணப்படுத்தல் சசார்
பயணத்தில் இதுவளர எழுதியளவ இந்த நூலில் வதசாகக்கப்-
பட்டுளளன.

வதலாகுக்கப்பட்டைறவ

நேசான்க பகதிகளசாகத் வதசாகக்கப்பட்ட இந்த நூலின்
முதற்பகதியசாக எனது மூன்று பநேர்கசாணல்கள அளமகின்றைன.
நேசான்க ஆண்டு இளடவவளகளல் வழங்கப்பட்ட அந்த
பநேர்கசாணல்களளயும கட்டுளரகளல் முதலசாவளதயும பசர்த்து
வசாசிக்ளகயில் அந்தந்தக் கசாலங்களல் எனது ஆவணப்படுத்தல்
சசார் கருத்துக்கள,  பயசாசளனகள,  ஆர்வங்கள,  வசயற்பசாடுகளளப்
பதிவுவசய்வதசாயும அக்கசால நூலக நிறுவனச் வசயற்பசாடுகளளப்
பதிவு வசய்வதசாயும அளமகின்றைன.

இரண்டசாவது பகதியசான கட்டுளரகளல் இரண்டு நூலக
நிறுவனம வதசாடர்பசானளவ.  ஏளனயளவ கறித்த கசாலங்களல்
எனது ஆர்வங்கள வதசாடர்பசானளவ.  தமிழில் இளணய
உளளடக்கம வதசாடர்பசான எனது கருத்துக்கள சில இப்பபசாதும
வபசாருத்தமசாக உளளன.  அபதபவளள கடந்த 16  ஆண்டுகளல்
கடந்து வந்த வபருமளவு ஆர்வங்கள, வசயற்பசாடுகள வதசாடர்பில்
சிறு பதிவுகூட இல்ளல என்பது வசயற்பசாடுகளுக்கச்
சமசாந்தரமசாக அச்வசயற்பசாடுகளள ஆவணப்படுத்துவதன்
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அவசியத்ளத மீண்டும வலியுறுத்துவதசாக உளளது.

மூன்றைசாவதசான முன்வமசாழிவுகள பகதியில் நூலக
நிறுவனத்துக்க நேசான் வழங்கிய நேசான்க முன்வமசாழிவுகளள
இளணத்துளபளன். அவற்றில் தகவல் அறிவியல் சசார் பதளவகள,
வபசாருட் தளலப்புக்கள வதசாடர்பசான பயசாசளனகள நூலக
நிறுவனத்தின் தகவற் கட்டளமப்பு உருவசாக்கத்தில் வபருமளவு
உளவசாங்கப்பட்டுளளன.  வசாழ்க்ளக வரலசாற்று ஆய்வு நிளலயம
வதசாடர்பசான முன்வமசாழிவு வசயற்றிட்டமசாக உருவசாகவில்ளல.
ஆயினும அச்வசயற்றிட்டத்தில் முன்வமசாழியப்பட்ட தனிநேபர்
பசகரங்கள ஆவணகத்திலும வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள தனிச்
வசயற்றிட்டமசாகவும முன்வனடுக்கப்பட்டன.

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள வதசாடர்பசான முன்வமசாழிவு மிக
முக்கியமசானவதசான்று என நேமபுகிபறைன். அதளன நூலக நிறுவனம
நேளடமுளறைப்படுத்த முன்வந்தளமயசால் வசாய்வமசாழி வரலசாறு ஓர்
ஆவணப்படுத்தல் நுட்பமசாகத் தமிழ்ச் சூழலில்  அறிமுகமசாகி-
யுளளது.

நேசான்கசாவது பகதியசான ளகபயடுகள பகதியில்
உளளடங்கம ஆக்கங்கள நூலக நிறுவனத்துக்வகன எழுதப்பட்ட
ளகபயடுகளன் பகதிகள ஆகம.  கறித்த நிறுவனத்தின் உளளகத்
பதளவக்வகன எழுதப்பட்ட பகதிகளளத் தவிர்த்துளபளன்.
பளடப்பசாக்கப் வபசாதுமங்கள வதசாடர்பில் நேசான் வதசாகத்து
எழுதிய சிறுநூல் ஏற்கனபவ நூலகத்தில் வவளயசாகியுளளதசால்
தவிர்த்துளபளன்.  இது தவிர வசய்திமடல்,  வதசாடர்பசாடல்
பபசான்றைளவ வதசாடர்பசான ளகபயடுகள,  வளரபுகளள
முழுளமயசாகபவ தவிர்த்துளபளன்.

தவநிரக்கப்பட்டைறவ

இந்த நூலுக்கசான ஆக்கங்களளச் பசகரித்த பவளள நிளறைய
விடுபடல்களள உணர முடிந்தது.  அவற்ளறை எழுதி இளணக்கத்
வதசாடங்கினசால் அது நீண்ட உளழப்ளபக் பகசாருவதசாக அளமயும
என்பதசால் புத்தசாக்கங்களளத் தவிர்த்துளபளன்.  அத்துடன் ஓரளவு
கசாலசாவதியசான ஆக்கங்களளயும தவிர்த்துளபளன். 
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பமலும இளவ எழுத்தில் வவளவந்த ஆக்கங்கள
மட்டுபம.  வவவ்பவறு கூட்டங்களல் ஆற்றிய உளரகள,
வசாவனசாலிகளுக்க வழங்கிய பநேர்கசாணல்கள பபசான்றை எளவயும
இங்பக பசர்க்கப்படவில்ளல.  அவற்றில் வசாய்வமசாழி வரலசாறு
வதசாடர்பில் 2016 இல் வழங்கிய உளர,  2019 இல் சமூக
நிறுவனங்களும ஆவணப்படுத்தலும வதசாடர்பசான உளர
பபசான்றைளவ அவசியம ஆவணப்படுத்த பவண்டியளவ.  அளவ
பின்னர் தனி நூல்களசாக அல்லது நூற்பகதிகளசாக எழுத்துக்கக்
வகசாண்டுவரப்படும.

வநிடுபட்டைறவ

2005 இலிருந்து சில ஆண்டுகள தமிழ் விக்கிப்பீடியசாவில்
பங்களத்துளபளன்.  ஆயிரத்துக்கம அதிகமசான கட்டுளரகளளத்
வதசாடங்கி எழுதியுளபளன்.  தமிழ் விக்கிப்பீடியசா ஆயிரங்
கட்டுளரகளளக் வகசாண்டிருந்த ஆரமப கசாலத்திலிருந்து
பத்தசாயிரம கட்டுளரகளளத் தசாண்டியது வளரயசான வளர்ச்சிக்
கசாலத்தில் எனது பங்களப்பு கறிப்பிடத்தக்க ஒன்று என
நேமபுகிபறைன். அக்கசாலம வதசாடர்பில் எந்தப் பதிவுகளும இல்ளல.
அவற்ளறை எதிர்கசாலத்தில் எழுதுவதற்கசான வசாய்ப்புக்களும
களறைவு என நிளனக்கிபறைன்.  ஏவனனில் எனது ஆர்வத் துளறைகள
மசாறிவிட்டன.

வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுக் களலக்களஞ்சியம வதசாகக்கம
வசயற்றிட்டங்கள உருவசாகப் பங்களத்துளபளன்.  ஓளலச்
சுவடிகள ஆவணப்படுத்தும வபரிய அளவிலசான வசயற்றிட்டங்க-
ளுக்கத் வதசாடர்ச்சியசாகப் பங்களத்து வருகிபறைன்.  அளவ
வதசாடர்பில் கறிப்பிடத்தக்க பதிவுகள இல்ளல.  அவற்ளறையும
எழுதுவதற்கசான சந்தர்ப்பங்கள அளமயுபமசா வதரியவில்ளல.

ஈழத்து ஆவண மரபுரிளம வதசாடர்பசாகவும
ஆவணமசாக்கல் நுட்பங்கள வதசாடர்பசாகவும பபசப்பட பவண்டிய
வபருமளவு விடயங்கள உளளன.  அவற்றில் சிலவற்ளறைபயனும
எனது எதிர்கசாலத் திட்டங்களல் பசர்த்துக் வகசாளபவன்.
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ஏறனய ஆக்கங்கள்

இந்த நூல் வவளவரும 2020 வதசாடக்கத்தில் எனது ஏளனய
ஆக்கங்களளத் வதசாகத்து பமலும சில நூல்கள வவளயசாகின்றைன.

1999 இல் எனது பதினசாறு,  பதிபனழசாவது வயதுகளல்
யசாழ்ப்பசாணத்தில் வவளயசான உதயனின் சனிக்கிழளமச்
சஞ்சிளகயசான சஞ்சீவியில் 24  வசாரங்கள முழுப்பக்கத் வதசாடரசாக
வவளவந்த “துடுப்பசாட்டம என்றும இன்றும” நூலசாக வருகிறைது.

2017 இல் தினக்கரலில் எழுதிய “யசாழ்ப்பசாணப்
பத்திரிளககள 1841-1900”  கட்டுளரத் வதசாடரும பமலதிக
இளணப்புகளும பசர்த்து நூலசாகிறைது.

யசாழ்ப்பசாணம இந்துக் கல்லூரியின் வரலசாறு வதசாடர்பில்
பல்பவறு இதழ்களலும மலர்களலும எழுதிய கட்டுளரகள
“யசாழ்ப்பசாணம இந்துக் கல்லூரியின் வதசாடக்கமும வரலசாறும”
எனும நூலசாகத் வதசாகக்கப்பட்டுளளன.

இந்த நேசான்க நூல்கள தவிர வரதர் என்கிறை தி. ச. வரதரசாசன்
வவளயிட்ட கவிளத இதழசான பதன்வமசாழி இதழ்த் வதசாகப்பும
நூலசாகிறைது.

எதநிரகலாலத் தநிட்டைங்கள்

2020 ளதயிளன ஒரு புதிய வதசாடக்கமசாகக் வகசாண்டு எனது
பதடளலயும ஆய்வுகளளயும வதசாடர்ச்சியசான கட்டுளரகளசாக
எழுதிப் பின்னர் நூல்களசாக்கவதற்கத் திட்டமிட்டுளபளன்.
அவ்வளகயில் உதயன் சஞ்சீவி உளளட்ட சில இதழ்களலும
எனது வளலத்தளத்திலும வதசாடர்ச்சியசாகக் கட்டுளரகள வரும.

சசாதிய எதிர்ப்புப் பபசாரசாட்டங்கள வதசாடர்பசான எனது
பதடல் சில நூல்களசாக வவளவர பவண்டும.  ஜனதர்மபபசாதினி
இதழ்த் வதசாகப்பு,  திரசாவிடன் இதழ்த் வதசாகப்பு அவற்றில்
உளளடங்கம.  சம ஆசனப் பபசாரசாடம வதசாடர்பில் ஓர் ஆவண
நூளலயும உருவசாக்க பவண்டும.

யசாழ்ப்பசாணம இந்துக் கல்லூரி வதசாடர்பசான பதடளல
விரிவசாக்கி ஒரு முழுளமயசான வரலசாற்ளறை வவளயிடத்
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திட்டமிட்டுளபளன்.  கல்லூரியின் முதலசாவது அதிபரசான
சிதமபரப்பிளளள வதசாடர்பசான சிறுநூலும வவளவர பவண்டும.

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள வதசாடர்பிலசான எனது பதடலும
வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளத் தமிழ்ச்சூழலில் பசசாதித்துப் வபற்றை
அனுபவங்களும விரிவசானளவ.  அவற்ளறைத் வதசாடர்ச்சியசான
சிறுநூல் வரிளச ஒன்றின் மூலம வவளயிட்டுப் பின்னர் ஒரு
வழிகசாட்டி நூலசாகத் வதசாகக்க நிளனக்கிபறைன்.

இளவ தவிர ஈழத்து ஆவண மரபுரிளம,  நிளனவசாக்க
நிறுவனங்கள, யசாழ்ப்பசாணப் பத்திரிளக வரலசாறு, ஆவணமசாக்கல்
நுட்பங்கள,  மரபுரிளம,  சில ஆளுளமகள,  ஈழத்தின் பண்பசாட்டு
வரலசாறுகள என எழுத நிளனக்கம தளலப்புக்கள ஏரசாளம.
அவற்ளறைச் சிறுநூல்களசாகபவனும எழுத பவண்டும.

2005  முதல் களலக்களஞ்சியங்கள சசார்ந்தும வபசாருட்
தளலப்புக்கள சசார்ந்தும கனவுகள உளளன. வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுக்
களலக்களஞ்சியம பபசான்றைவற்ளறைத் வதசாடங்கிப் பின்னர்
வசயற்படுத்த முடியசாதுபபசான வருத்தம உளளது.  கசாலமும
பநேரமும வசாய்த்தசால் மீண்டும சிலவற்ளறை முன்வனடுகலசாம.

நன்றைநியுறர

மு.மயூரனும நேசானும இளணந்து 2004 இல் ஈழத்து
நூல்களள ஆவணப்படுத்துவதற்கசான முதல் முயற்சியசாக ஈழநூல்
எனும வசயற்றிட்டத்ளதத் வதசாடங்கிபனசாம.  அக்கசாலத்தில்
வதசாடங்கப்பட்ட ஈ-சுவடி எனும வசயற்றிட்டத்தில் ஏற்கனபவ
பத்மநேசாப ஐயரின் முன்பனசாடி முயற்சியில் மதுளரத் திட்டத்தில்
வவளயசான நூல் ஒன்று மீளத் தட்டச்சுச் வசய்யப்பட்டளம வள
வீணடிப்பசாகத் வதரிந்தது.  தனித்த தீவுகளசாகச் வசயற்பட்டசால்
எமது சமூகத்துக்கசான முழுளமயசான நூலகம ஒன்று
சசாத்தியமசாகசாது என உணர்ந்ததசால் அளனவரும இளணந்து
பணியசாற்றைக் கூடிய திறைந்த தன்னசார்வத் திட்டமசாக 2005  ளதயில்
நூலகத் திட்டத்திளனத் வதசாடங்கிபனசாம.

2005 இல் இரண்டு பபர்  வதசாடங்கிய நூலக நிறுவனம 2020
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இல் ஆயிரக்கணக்கசாபனசாரின் பங்களப்புடன் வபருவளர்ச்சி
வபற்று நிற்கின்றைது. இங்க இரண்டு பபர் எனக் கறிப்பிடுவது ஒரு
வதசாடக்கப் புளளளயபய.  அன்று அது ஒரு வபருந் தமிழ்க்கனவு.
இன்று ஒரு சமூகத்தின் தன்னசார்வக் கூட்டுளழப்பின் வபறுபபறு;
ஈழத்து ஆவணமசாக்கத்துக்கச் சமசாந்தரமசாகத் திறைந்தநிளலப்
பண்பசாட்ளடச் பசசாதித்துப் வபற்றை வவற்றி.  நூலக நிறுவனம
எந்தத் தனிநேபர்களதும சசாதளன அல்ல. 

ளசமன் கசாசிச்வசட்டி முதல் இன்று வளர ஈழத்து ஆவண-
மசாக்கலுக்கப் பங்களத்த முன்பனசாடிகளன் பதசாளகளல்
நிற்கிபறைசாம என்று வபசாறுப்புடன் இப் பணியிளனத் வதசாடர்-
கிபறைசாம.  இந் நிறுவனம மூலம வபரிய வசயற்றிட்டங்களுக்கப்
பங்களக்க முடிந்தளம எனது நேற்பபறு.

சிறிய வசயற்றிட்டமசாகத் வதசாடங்கிய நூலகத்ளத அடுத்த
கட்டத்துக்க நேகர்த்திய முக்கிய பங்களப்பசாளர் ஈழநேசாதன்.
நூலகத்தில் இளணந்து தனது வதசாடர்புகள அளனத்ளதயும அவர்
வகசாண்டுவந்திரசா விட்டசால் நூலகத்தின் இன்ளறைய வளர்ச்சி
சசாத்தியமசாகசாமபல பபசாயிருக்கக் கூடும.  இளவயதில் கசாலமசான
அவளர நேன்றியுடன் நிளனவு கூர்ந்து இந்த நூளல அவருக்பக
சமர்ப்பிக்கிபறைன்.

ஆவணமசாக்கம வதசாடர்பில் கருத்தியல் தளத்தில் எனது
சிந்தளனகளளச் வசழுளமப்படுத்திபயசாரில் முக்கியமசாபனசார்
மு.மயூரன்,  க.சசீவன்,  அருண்வமசாழிவர்மன் என்கிறை சுதர்சன்,
இ.நேற்கீரன் ஆகிபயசார்.  தகவல் அறிவியல் துளறை சசார்ந்து எனது
ஆசிரியர் அருளசானந்தம சிறீகசாந்தலட்சுமி அவர்கள.  எனது
வசயற்பசாடுகளல் இவர்களது வசல்வசாக்க கறிப்பிடத்தக்கது.

ஈழத்து ஆவணங்கள,  ஆவணப்படுத்தல் வதசாடர்பில்
பதிளனந்து ஆண்டுகளசாக உளரயசாடிக் வகசாண்டிருக்கம இ.
பத்மநேசாப ஐயர்,  என்.வசல்வரசாஜசா,  இ.  மயூரநேசாதன் ஆகிபயசாரும
ஆவணமசாக்கத்தின் வசயற்பரப்புக்களல் பங்களத்து வரும சி.
பசரன்,  க.ரமபணஷ,  க.பசார்த்தீபன் ஆகிபயசாரும என்ளன எழுத
ஊக்கவித்துக் கருத்துக்களளயும பகிர்ந்து வருபவர்களசான
ச.சத்தியபதவன்,  அருண்வமசாழிவர்மன்,   என்.சரவணன்,  ஞசானம
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பசாலச்சந்திரன்,  த.பிரபசாகரன் ஆகிபயசாரும இங்பக கறிப்பிட்டுச்
வசசால்லப்பட பவண்டிய பதசாழளமகள.

களப்பணித் பதசாழளமகளசான கஜசானி, மியூரி, சிறீவசாகீசன்,
பிரபசாகர், பரணீதரன், லுணுகளலசிறீ, ஆர்த்தியசா, விதுசன், ஐதீபன்,
வடல்சன், பிரசசாத், சுஜீவன், திவசாகரன், துலசாஞ்சனன், சிவபகசவன்
ஆகிபயசாருக்கம நேன்றிகள. அயரசாத வதசாடர்ச்சியசான சமூக, களல,
இலக்கியச் வசயற்பசாட்டசாளரும பதிப்பசாளருமசான ஜீவநேதி
க.பரணீதரன் இந்த நூலிளனயும என் ஏளனய நூல்களளயும
பதிப்பிக்க முன்வந்தளமக்கம நேன்றிகள.

எனது எழுத்துக்களன் ஆகப்வபரிய இரசிகரசாயிருந்த
அப்பசாளவ நிளனத்துக் வகசாளகிபறைன்.  என் பணிகளல்
எப்பபசாதும ஆதரவசாயிருந்துவரும அமமமமசா, அமமசா, சபகசாதரர்-
களும என் பணியிடத்தில் ஒத்துளழப்பு வழங்கம Karen and Mark
Wiese  ஆகிபயசாரும கறிப்பிடப்பட பவண்டிபயசார்.  இப்படிபய
வதசாடர்ந்தசால் மீக நீளும என்பதசால் என் வசயற்பசாடுகளுக்க
உதவிவரும அளனவருக்கம வநேஞ்சசார்ந்த நேன்றிகள.

எனது அத்தளன பணிகளும வசயற்பசாடுகளும பதடலும
வசாசிப்புமசான எனது வசாழ்க்ளகயும எனது துளணவி சிந்துஜசா
எனக்க வழங்கிய வகசாளட. 2004 இல் நேசாம இளணந்த கசாலத்தில்
இருந்து எனது ஒவ்வவசாரு பணியும எழுத்தும நூலும
அவருளடயதுமதசான். எனக்க ஏதும பசாரசாட்டுக்கள, வசாழ்த்துக்கள
கிளடக்கமசானசால் அளவ அளனத்தும அவருக்கமுரியளவபய.
அவருக்கம எப்பபசாதும நூல்களுடனும கணினியுடனும
இருக்கம என்ளனச் சகித்துக் வகசாளளும இலக்கியசா,  கீரன்
ஆகிபயசாருக்கம என் அன்பு முத்தங்கள.

ஆவணப்படுத்தல் வதசாடர்பசான நூலுக்க இத்தளன
தனிப்பட்ட தகவல்கள பதளவயசா என்றை பகளவி எழலசாம.  நேமது
வரலசாற்ளறை நேசாங்களதசாபன ஆவணப்படுத்த பவண்டும!

தநில்றலநலாதன் வகலாபநிநலாத்

2020-01-15
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வநர்கலாணல்கள்
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ஆவணப்படுத்தல் தலான் 
எமது வரலலாற்றறைப் பலாதுகலாக்கும

ஊடைகங்களநிவல வறலயூடைகங்களநின் வளரச்சநியும பயன்
பலாடும இன்று அதநிகரநித்துச் வசன்று வகலாண்டிருக்கநின்றைது.
இதன் மூலம எதநிரகலாலத்தநில் எமது வரலலாற்றறை ஆவணப்
படுத்துவதநிலும இந்த வறலயூடைகங்கள் (இறணயத்தளங்கள்)
பலாரநிய பங்களநிப்பநிறன வழங்கநி நநிற்கநின்றைன.  அந்த வறகயநில்
ஈழத்தமநிழரகளநின் வரலலாற்றறையும அவரகளநின் தனநித்துவத்-
றதயும பலாதுகலாத்து நநிற்கும வறலயூடைகமலாக தன்றன
நநிறலநநிறுத்தநிக் வகலாண்டிருக்கநின்றைது நூலகம (noolaham.org)
இறணயத்தளம.

நூலகம வறலத்தளம ஈழம வதலாடைரபலான எழுத்தலாவ-
ணங்கள் துண்டுப்பநிரசுரங்கள் முதல் நூல்கள் வறர அச்சநில்
வரும அறனத்றதயும மநின்வடிவலாக்கநி பலாதுகலாத்து அவற்றறை
எவரும எப்வபலாதும இறணயத்தளத்தநில் இலகுவலாகப் வபற்றுப்
படிப்பதற்கு ஏற்றை வண்ணம வவளநியநிடும ஓர இலலாப
வநலாக்கற்றை வசறவறய வழங்கநி வருகநிறைது. 2005ஆம ஆண்டு
ஆரமபநிக்கப்பட்டை இவ் இறணயத்தளம இன்று 7 ஆண்டுகள்
கடைந்து  பல்பரநிமலாணங்களுடைன் தனநித்துவமலாக மநிளநிரந்து
நநிற்கநின்றைது.  அறைநிவுக் களஞ்சநியமலாக வநிளங்கும இந்நூலகத்றத
யலாரும எரநித்துவநிடைவவலா அழநித்துவநிடைவவலா முடியலாது
என்பதலால் கலாலலா கலாலத்துக்கும இது பலாதுகலாப்வபலாடு இருந்து
பயனளநித்துக் வகலாண்டிருக்கும.

இலங்றகத் தமநிழ் வபசும சமூகங்கள் வதலாடைரபலான
எல்லலா வறகயலான அறைநிவுத் வதலாகுதநிகறளயும ஆவணப்-
படுத்தநி,  பலாதுகலாத்து,  அறனவருக்கும கநிறடைக்கச் வசய்தல்
எனும பணநி இலக்குடைன் இயங்கும நூலக நநிறுவனத்தநின் ஒரு
வசயற்றைநிட்டைம தலான் நூலகம இறணயத்தளம.  இது ஒரு
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தன்னலாரவ கூட்டு முயற்சநி என்பதும குறைநிப்பநிடைத்தக்கது. இந்த
அரநிய முயற்சநியநில் நலாமும பங்வகடுத்துக் வகலாள்வவதலாடு
எமமநிடைம இருக்கக்கூடிய அரநிய ஆவணங்கறளக் வகலாடுத்து
அவற்றறை நூலகத்தநில் வசமநிப்பதன் மூலம அறவ கலாலலாதநி
கலால பயன்பலாட்டிறன எம சந்ததநிக்குப் வபற்றுத் தரும.

நூலகத்தநின் ஆரமப கலால முன் முயற்சநியலாளரகளநில்
ஒருவரலான தநில்றலநலாதன் வகலாபநிநலாத் அண்றமயநில் அவுஸதநி-
வரலநியலாவநில் இருந்து இலங்றகக்கு வருறக தந்தநிருந்த வபலாது
எமது அலுவலகத்தநிற்கு வருறக தந்தநிருந்தலார.  அவறர
தநினக்குரலுக்கலாக வநரகண்டை வபலாது நூலகம பற்றைநி பல
வநிடையங்கறள எமமுடைன் பகநிரந்து வகலாண்டைலார.  அவரநின்
வநரகலாணறல உங்களுக்கலாக இங்கு தருகநின்வறைலாம.  இதறனப்
படித்த பநின் நஜீங்களும உங்களநிடைம இருக்கும அரநிய
நூல்கறள வகலாடுத்து நூலகத்தநின் வசறவக்கு வலுவூட்டுவஜீரகள்
என நமபுகநின்வறைலாம.

சந்தநிப்பு : கலாரத்தநிகலாயநினநி சுவபஸ

நூலகம என்னும இறணயத்தளத்தநின் அடிப்பறடைத் வதறவ
என்ன?

யசாழ்ப்பசாண நூலகம எரிக்கப்பட்டது அளனவருக்கம
வதரிந்தது.  பசாதுகசாக்கப்படசாளமயசால் மட்டுமல்லசாமல் கவனிக்க-
ப்படசாளமயசாலும பல ஆவணங்கள அழிந்து வருகின்றைன.  யசாழ்
நூலகத்ளதப் பபசால் வவவ்பவறு நூலகங்களள அளமத்தசாலும
அளவ கறிப்பிட்ட பிரபதசங்களுக்கள மட்டும தசான்
பயனளடயக் கூடியதசாக இருக்கம.  பமலும எல்லசா
ஆவணங்களும நீண்ட கசாலங்களுக்கப் பசாதுகசாப்பசாக
பசதங்களன்றி இருக்கம என்பதற்கசான உத்தரவசாதமும இல்ளல.
இடவசதியின்ளம பபசான்றை கசாரணங்களுக்கசாகக் கூட ஆவணங்கள
நீக்கப்படுவதுண்டு.  ஆரமபத்தில் ளமக்பரசாபிலிம ஆவணப்-
படுத்தல் முளறை பயன்பசாட்டில் இருந்தது.  1990 களன் பின்னர்
ஏற்பட்ட முக்கியமசான மசாற்றைம எண்ணிம ஆவணப்படுத்தல்
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(Digital  Archiving)  முளறை.  அதசாவது கணினி நுட்பத்திளனப்
பயன்படுத்துவது.  பமற்க நேசாடுகளல் 1994 இலிருந்பத
வபருவமடுப்பில் எண்ணிம நூலக முயற்சிகள நேளடவபறைத்
வதசாடங்கின.  அந்த வளகயில் 2005  ஆம ஆண்டு ளதத்திருநேசாளல்
தசான் நேசாம நூலகம இளணயத்தள முயற்சிளய ஆரமபித்பதசாம.
முதலசாம ஆண்டு 100  நூல்களள இளணத்திருந்பதசாம.  2011  ஆம
ஆண்டு நேவமபர் மசாதத்தில் 10,000  ஆவணங்களளத்
தசாண்டியுளபளசாம.

எந்த வநிதங்களநில் இறணய நூலகம பயனுள்ளதலாக
இருக்கநிறைது?

முதலசாவது நேசான் ஆரமபத்தில் கறிப்பிட்டது பபசாலத்
தமிழ்ச் சமூகங்களன் வவளயீடுகள அழிந்து பபசாகசாதவண்ணம
ஆவணப்படுத்திப் பசாதுகசாத்தல்.  அழிந்து பபசாவவதன்றைசால்
எவரசாலும எடுத்துப் பசாதுகசாக்கப்படசாததசால் மளறைந்து பபசாவது
ஒரு வளக.  அதிகம பயன்படுத்தல்,  பபசாதிய கவனிப்பின்ளம,
இயற்ளக –  வசயற்ளகக் கசாரணங்களசால் அழிவது மறுவளக.
எண்ணிம ஆவணப்படுத்தல் மூலம அவற்ளறைவயல்லசாம அடுத்த
தளலமுளறைகளுக்கக் கிளடக்கச் வசய்ய முடியும.

இரண்டசாவதசாக பசார்த்தீர்கள என்றைசால் அதிகரித்த
பயன்பசாட்டு வசதி.  பசாரமபரிய நூலகம கறிப்பிட்ட பநேரத்துக்கத்
தசான் திறைந்திருக்கம.  அந்த பநேரத்தில் பபசாய்த் தசான் நீங்கள
உங்களுக்க பதளவயசான நூல்களளப் வபற்றுக் வகசாளளமுடியும.
அபத பநேரம ஒருவர் பயன்படுத்தும நூளல மற்றைவர் அபத
பநேரத்தில் பயன்படுத்த முடியசாது. ஆனசால், இளணயத்தள நூலகம
இருபத்துநேசான்க மணிபநேரமும திறைந்திருக்கம. ஒபர நூளல கறித்த
பநேரத்தில் பலரும படிக்க முடியும.  உலகத்தில் எந்த மூளலயில்
இருந்தசாலும இளணய வசதி உளளவர்கள இதளனப் பசார்ளவயிட
முடியும.  ஆகபவ ஒரு நூளல நேசாம இளணயத்தளத்தில்
ஏற்றுவதற்க அதிக வசலவு ஏற்பட்டசாலும அதன் பயன்பசாடு
அதிகமசானதசாக உளளது. இது முக்கிய நேன்ளம.

மூன்றைசாவதசாக வதசாழில் நுட்பத்ளதச் வசசால்லலசாம.  எந்த
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ஒரு தகவளலயும மிக இலகவசாகத் பதடல் வசதி (Search)  மூலம
பவகமசாகக் கண்டுபிடிக்கலசாம.  எந்த வளகயசான நூல்களள
வசாசகர்கள பதடுகிறைசார்கள என அறிந்து அவற்றுக்க ஏற்றைசாற்பபசால்
தகவல்களளத் திரட்டி வழங்கவும முடியும.  நேசான் வசசான்னளவ
சில எடுத்துக்கசாட்டுக்கள மட்டும தசான்.  வமசாத்தத்தில் நுட்பப்
பயன்பசாடுகள என்பது பசாரமபரிய ஊடகங்களளவிட இளணய
நூலகத்தில் வபருமளவு சசாத்தியங்களள உருவசாக்ககிறைது.  ஒலி,
ஒள ஆவணங்களள இளணத்தல்,  பயனசாளபர பநேரடியசாகப்
பங்வகடுத்தல்,  இடப்பற்றைசாக்களறை ஏற்படசாளம,  தரவுத்தளங்கள
உருவசாக்கம,  அகரமுதலி உருவசாக்கம என்று வசசால்லிக்
வகசாண்பட பபசாகலசாம.

கல்வவட்டுகள்,  வநிழலா மடைல்கள் வபலான்றைவற்றறையும
இறணத்துக் வகலாள்வதற்கலான கலாரணம என்ன?

ஒரு வரலசாறு எதிர்கசாலத்தில் எழுதப்படுளகயில்
எல்லசாவிதமசான ஆவணங்களும பயன்படும.  எதிர்கசாலத்தில்
இவற்றின் முக்கியத்துவம உணரப்படும என நேமபுகின்பறைசாம.
எமது சமூக,  கல்வி,  வபசாருளசாதசார,  சமய,  கலசாசசார,  வமசாழிக்
கூறுகள வதசாடர்பசான தகவல்கள எல்லசாவளகயசான ஆவணங்க-
ளலும வபசாதிந்துளளன.  எடுத்துக்கசாட்டுக்கச் வசசான்னசால்
எமமவர்கள உலவகங்கம சிதறி வசாழ்கின்றைனர்.  எதிர்கசாலத்தில்
ஒருவர் தமது கடுமப வரலசாறு பதடுவவதன்றைசால் கல்வவட்டுகள
எனப்படும நிளனவு நூல்கள மிகவும பயன்படும.  ஆனசால்
அவற்ளறை எவரும பசாதுகசாத்து ளவத்திருப்பதில்ளல.  பசாரமபரிய
நூலகங்களல் இடவசதி  இல்லசாளமயசால் எல்லசாவற்ளறையும
ஆவணப்படுத்த முடியசாது.  எண்ணிம நூலகங்கள தசான்
ஆவணப்படுத்த பவண்டும.

நூல்கறள பதநிவவற்றைம வசய்வது வறரயநிலலான வவறலகளநில்
என்ன மலாதநிரநியலான சவலால்கறள எதநிரவகலாள்கநிறைஜீரகள்?

ஆவணங்களள எண்ணிம வடிவத்தில் பசாதுகசாப்பது முதல்
கட்டபவளல.  இரண்டசாவது கட்ட பவளல,  ஆவணங்கள பற்றிய
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விபரத் தரவுகளள (Meta data)  இளணயத்தில் இளணப்பது. கடந்த
ஆண்டிலிருந்து இதற்வகன மிகப் வபருமளவு வளங்களளப்
பயன்படுத்திக் வகசாண்டிருக்கின்பறைசாம.  இது அதிகரித்த
வசலவுளடயதசாகவும  பநேரவமடுப்பதசாகவும உளளது. ஆனசால் ஓர்
எண்ணிம நூலகத்திலிருந்து வசாசகர்கள உச்சப் பயன்வபறைக்
கட்டசாயம பதளவப்படுகின்றைது. 

களடசியசாகப் பதிபவற்றைம வசய்வது.  ஆவணப்படுத்திய
அளனத்ளதயும உடனடியசாகப் பதிபவற்றைம வசய்வதில்ளல.
கறிப்பசாக விற்பளனயில் உளள புதிய நூல்களளப்
பதிபவற்றுவதில்ளல.  ஏளனயவற்ளறைப் பதிபவற்றை எழுத்தசாளர்-
களன் அனுமதி பதளவ.  ஆனசால்,  உரியவர்களளத் பதடிக்
கண்டுபிடித்துத் வதசாடர்புவகசாளவது இலகவசானதில்ளல.
பலருக்கம இளணய நூலகம என்பது இப்வபசாழுது தசான்
அறிமுகமசாகிறைது. 

இன்வனசாரு சவசால் முழுளமயசான ஆவணப்படுத்துதல்.
ஏவனன்றைசால் ஒவ்வவசாரு துளறை சசார்ந்தும வவளயசான எல்லசா
வவளயீடுகளளயும ஆவணப்படுத்தினசால் தசான் வசாசகர்கள உச்சப்
பயன் வபறை முடியும;  முழுளமயசான ஆய்வுகள வசய்ய முடியும.
வபண்ணியம,  முஸ்லிமகள,  தலித்தியம,  மளலயகம சசார்ந்த
ஆவணப்படுத்தல்களளயும நேசாம தனித்தனியசாகப் பிரித்து
பமற்வகசாளகிபறைசாம. 

பறைளவயியல்,  விலங்கியல்,  வமசாழிவபயர்ப்பியல் என்றை
தனித்தனி விடயங்களளத் பதடி ஆவணப்படுத்துகின்பறைசாம.  நூறு
சதவீதம நேசாம ஆவணப்படுத்தலில் முழுளம வபறைசாவிட்டசாலும
முடிந்தவளர வசய்கிபறைசாம.  இளவவயல்லசாம வசாசகர்,
எழுத்தசாளர்,  ஆய்வசாளர்கள எனப் பலரும இளணந்து
பங்களத்தசால் மட்டுபம முழுளம வபறை முடியும.  பமலும
வசாசிகசசாளல,  இதழகம எனும வசயற்றிட்டங்கள ஊடசாக
சமகசாலத்தில் வவளவரும பத்திரிளககள,  இதழ்களள
ஆவணப்படுத்துகிபறைசாம.  பளழய இதழ்களளயும முழுளமயசாக
ஆவணப்படுத்த பவண்டியுளளது.
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நஜீங்கள் இதழ்கறள ஆவணப்படுத்தும வபலாது அதன்
ஆரமபகலால இதழ்கள் வதலாடைரச்சநியலாக கநிறடைப்பதநில்
பநிரச்சநிறனகள் ஏற்பட்டிருக்கும அல்லவலா?

நேசாம எதிர்வகசாண்ட பிரச்சிளனகளல் இதுவும ஒன்று. நேசாம
ஆரமபத்தில் எது கிளடத்தபதசா அளத ஆவணப்படுத்திபனசாம.
ஒரு கட்டத்தின் பின் நீங்கள வசசான்னது பபசால எல்லசா
இதழ்களளயும ஆவணப்படுத்தத் பதடத் வதசாடங்கிபனசாம.
சரிநிகர் பபசான்றை அண்ளமக்கசால வவளயீடுகளன் சில இதழ்கள
கூடக் கிளடக்கவில்ளல.  அந்த இடத்தில் வதளவத்ளத பஜசாசப்
முதல் நிளறைய எழுத்தசாளர்கள எமக்க உதவி புரிந்தசார்கள.
அவர்களடம இருந்து பல இதழ்களளப் வபற்றுக் வகசாண்படசாம.
இதழசாசிரியர்கபள தந்துதவியதசால் ஞசானம பபசான்றைவற்ளறை
முழுக்க ஆவணப்படுத்த முடிந்தது.

அச்சநில் வந்த வவளநியஜீடுகறள ஆவணப்படுத்துவது தவநிர
வவறு எவ்வலாறைலான வசயற்பலாடுகறள நூலக நநிறுவனம
முன்வனடுக்கநிறைது?

தரவுத்தளங்களளயும உருவசாக்கிக் வகசாண்டு
வருகின்பறைசாம.  அதசாவது,  இலங்ளகயிலிருக்கக்கூடிய தமிழ்
சசார்ந்த பசாடசசாளலகள,  பகசாயில்கள,  சமூக நிறுவனங்கள,  சன
சமூக நிளலயங்கள பபசான்றை தரவுகளுடன் பசாடசசாளல விழசா
மலர்கள,  பசாடசசாளல அறிக்ளககள என்பவற்ளறையும பசகரித்து
வவளயிட இருக்கின்பறைசாம.  எதிர்கசாலத்தில் ஒவ்வவசாரு
பிரபதசங்கள பற்றியும முக்கிய மனிதர்கள பற்றிய
தகவல்களளயும வவளயிட எண்ணியிருக்கின்பறைசாம.  தரவுத்
தளங்களள இப்வபசாழுது வசயற்படுத்திக் வகசாண்டிருக்கின்பறைசாம.
இதளன விரிவுபடுத்தும பபசாது மூன்று வளகயசாக அதசாவது
நிறுவனங்கள,  ஆட்கள,  இடங்கள எனப் பிரித்து வசயற்படுத்த
எண்ணியுளபளசாம.  இளவதவிர நூலக நிறுவனம இதுவளர
ஆவணப்படுத்தசாத விடயங்களளத் பதடி அது வதசாடர்பசான
தரவுகளள ஆவணப்படுத்துதல்,  ஆவணப்படுத்திய விடயங்களள
மக்களுக்க பயன்படுத்தக் வகசாடுத்தல்,  பயனசாளர்கள பகட்கம
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பகளவிகளுக்க பதிலனுப்பி உதவுதல் பபசான்றைவற்ளறையும வசய்து
வருகின்றைது.  ஆவணப்படுத்துவதன் பயன் என்ன?  ஏன்
ஆவணப்படுத்த பவண்டும?  ஏன் இதளன அவசரமசாகச் வசய்ய
பவண்டும?  இதன் முக்கியத்துவம என்ன?  என்பது பற்றிய
விடயங்களள மக்களுக்க வகசாண்டு வசன்று விளங்கப்படுத்தும
முயற்சிகளளயும வசய்து வருகின்பறைசாம.  முக்கியமசாக
பசாடசசாளலகளல்  இது வதசாடர்பசான கூட்டங்களள நேடத்தி
வருகின்பறைசாம.  பல்களலக்கழக மசாணவர்கள பலர் எங்கபளசாடு
இளணந்து பணியசாற்றுகிறைசார்கள.  அவர்கள தங்களுளடய
வசயற்திட்டங்களுடன் இதளன இளணத்து வசயற்படுகிறைசார்கள.
சமூக வளலத்தளங்களல் பகளக்ளககளசான பகதிகளல் மட்டும
மசாணவர்கள தங்கிவிடசாமல் இளணய வசதி வசாய்ப்ளப கல்வி,
சமூக அபிவிருத்தி வசயற்பசாடுகளுக்க எப்படி பயன்படுத்தலசாம
என்பளத சமூகங்களன் மத்தியில் விளங்கப்படுத்த முயற்சித்து
வருகின்பறைசாம.  ஆவணப்படுத்தலின் முக்கியத்ளத அவசியத்ளத
புரிய ளவப்பதற்கசாக நூலகங்கள பசாடசசாளலகள மட்டத்தில்
இவ்வசாறைசான கருத்தரங்ககளள நிகழ்த்துவபதசாடு இது
வதசாடர்பசான நூல்களளயும வவளயிட்டுளபளசாம.  நூலக
நிறுவனத்துக்வகன தனியசான இளணயத்தளம ஒன்ளறையும நேசாம
ஆரமபித்துளபளசாம.  அங்பக எமது வசயற்பசாடுகள வதசாடர்பசான
விபரங்களளப் பசார்ளவயிட முடியும.

நூலகத்தநின் எதநிரகலாலத்தநிட்டைம?

எங்கள பசாரமபரிய களலகள,  பசாரமபரிய மருத்துவ
முளறைகள,  நேசாட்டசார் பசாடல்கள,  சடங்க  முளறைகள,  பசாரமபரிய
விளளயசாட்டுகள,  பசாரமபரிய கட்டிட முளறைகள என்பன எமக்க
தனித்துவமசானளவயசாக இருக்கின்றைன.  கசாலப் பபசாக்கில் இளவ
கசாணசாமல் பபசாய்விடும அபசாயம உளளது.  இவற்ளறைத்
பதடித்பதடி ஆவணப்படுத்த பவண்டிய பதளவயுளளன.
பசாட்டிமசார் வசசால்லும களதகள கூட கசாலப்பபசாக்கில் மளறைந்து
வருகிறைது.  எதிர்கசாலத்தில் கிடுக பின்னுதல் கூட எப்படி என்பது
எமது சந்ததியினருக்கத் வதரியசாமல் பபசாகலசாம. அந்த விடயங்க-
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ளளக் கூட ஆவணப்படுத்த பவண்டிய பதளவ இருக்கிறைது.

நூலகத்தின் ஒட்டுவமசாத்த பத்தசாண்டு,  இருபதசாண்டுத்
திட்டங்கள என்று பசார்த்தீர்கபளயசானசால் எங்களுளடய தமிழ்ச்
சமூகங்கள சசார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஓட்டுவமசாத்த அறிளவயும
ஏபதசா ஒரு விதத்தில் பதிவு வசய்து அதனூடசாக கறித்த
சமூகங்களன் எதிர்கசால கல்வி,  சமூக,  வபசாருளசாதசார
அபிவிருத்திக்க உதவ பவண்டும.  அவர்கள தசாங்கள சசார்ந்த
விடயங்களள வதசாடர்ந்து முன்வனடுக்கவும முடிவுகள
எடுக்கவும பபசாதுமசான தகவல்கள உடனடியசாக,  முழுளமயசாகக்
கிளடக்க பவண்டும என்பதுதசான் எமது எண்ணமசாகம.

நூலகம எங்கநிருந்து இயங்குகநின்றைது?  பயனலாளரகள் நூலக
நநிறுவனத்வதலாடு எவ்வலாறு வதலாடைரபு வகலாள்ள முடியும?

இலங்ளகயில் பதிவு வசய்யப்பட்டு நூலக நிறுவனம
இயங்ககின்றைது.  யசாழ்ப்பசாணம,  வகசாழுமபு ஆகிய இடங்களல்
அலுவலகங்கள உளளன.  வவுனியசா,  மட்டக்களப்பு,
திருபகசாணமளல உட்பட ஏளனய பகதிகளருந்தும
பங்களப்புக்கள கிளடக்கின்றைன. கிழக்க மசாகசாணத்தில் இருந்தும
பநேரடியசாகச் வசயற்படுவதற்கசான முயற்சிகளல் ஈடுபட்டு-
ளபளசாம.  கனடசா,  ஐக்கிய இரசாச்சியம,  அவுஸ்திபரலியசா,
அவமரிக்கசா என வவளநேசாடுகளலும வசயற்பசாடுகள
நேளடவபறுகின்றைன.  பல இடங்களல் இருந்து வகசாண்டுவரும
விடயங்களள இளணயத்தில் தசான் பபசாடுகின்பறைசாம.  ஆளகயசால்
பயனசாளர்கள எங்கிருந்தும நூலகத்திளனப் பயன்படுத்தலசாம.

எழுத்தசாளர்கள,  பதிப்பசாளர்கள தமது நூல்களளயும
பதிபவற்றை பவண்டும என்றைசால் வகசாழுமபு தமிழ்ச் சங்கத்தில்
எமது அலுவலகம இயங்ககின்றைது அங்க வகசாடுக்கலசாம.
யசாழ்ப்பசாண வபசாது நூலகத்திலும எமது அலுவலகம
இயக்ககிறைது.  அங்கம வதசாடர்பு வகசாளளலசாம.  +94  112363261
எனும வதசாளலபபசி எண்ணிலும வதசாடர்பு வகசாளளலசாம.  எமது
நூலகம வளலத்தளத்ளதப் பயன்படுத்துபவர்கள தமக்கத்
பதளவயசான நூல்கள பற்றி அறிந்து வகசாளளபவசா கறிப்பிட்ட
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தகவல்கள பதளவ பபசான்றை ஏதசாவது உதவிகளுக்க உசசாத்துளணப்
பகதி ஒன்று இருக்கிறைது.  அங்க பபசாய் கறித்த பதளவளய
கறிப்பிட்டு மின்னஞ்சல் முகவரிளயயும வகசாடுத்தசால் அதற்கசான
பதிளல அவர்கள அனுப்புவசார்கள.  நூலகச் வசயற்பசாடுகளல்
இளணந்து வகசாளள விருமபுபவசாரும பநேரிபலசா மின்னஞ்ச-
லூடசாகபவசா வதசாளலபபசியிபலசா வதசாடர்பு வகசாளளலசாம.  நூலக
நிறுவனபம இவ்வசாறு விருமப இளணயும தன்னசார்வலர்-
களசாபலபய முன்வனடுக்கப்படுகிறைது.

நஜீங்கள் முக்கநியமலாக வசலால்ல வநிருமபுவது?

வரலசாறு என்பது பல ஆண்டுகளுக்க முற்பட்டதல்ல.
பநேற்று நேடந்ததும இப்ப நேடந்து வகசாண்டிருப்பதும வரலசாறு தசான்.
ஆவணப்படுத்தும பதளவ இன்று மிக முக்கியமசானது.  நிளறைய
விடயங்கள கறுகிய கசாலத்தில் அழிந்து பபசாகக்கூடியதசாக
இருப்பதசால் ஆவணப்படுத்தலில் அளனவரும அக்களறை கசாட்ட
பவண்டியவர்களசாக இருக்கின்பறைசாம.  கடுமபப் புளகப்படங்கள,
வீட்டுப் பத்திரங்கள,  பளழய திருமண அளழப்பிதழ்கள கூட
எதிர்கசாலத்தில் ஆவணமசாகி விடுகின்றைது. 

கூத்துப் பபசான்றை களலகளள நேசாம ஆவணப்படுத்துவளத
இவற்ளறைத் வதசாடர்ந்து வசய்வதில் தசான் இருக்கிறைது வீடிபயசா
எடுத்துளவப்பதசால் ஆவணப்படுத்திவிட முடியசாது என்று
வசசால்லித் தவிர்க்க முடியசாது.  ஏவனன்றைசால் பசாதுகசாப்பது பவறு
ஆவணப்படுத்துவது பவறு.  நீங்கள அன்று ஆடியகூத்ளத இன்று
ஆட முடியசாது.  திருமண நேசாளல் முன்பு பவட்டி கட்டிய
மசாப்பிளளளகள இப்பபசாது கர்தசா பபசாடுகிறைசார்கள.  சமூகம
மசாறிக் வகசாண்படயிருக்கிறைது.  நேசாம இன்ளறைக்க பயனில்ளல
என்று தூக்கி எறிகின்றை விடயங்கள நேசாளளக்கத் பதளவயசாகப்
பபசாகின்றைது.  சங்க இலக்கியங்கள வதசாகக்கப்பட்ட கசாலத்தில்
நிளறைய இலக்கியங்கள பதளவயில்ளல எனவிட்டுவிட்டு
கறிப்பிட்ட சில பசாடல்களளபய வதசாகத்தசார்கள.  இன்று
பசார்த்தசால் நேசாம எவ்வளவற்ளறை இழந்து நிற்கின்பறைசாம எனத்
வதரியும. 
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ஒவ்வவசாருவரும தங்கள விடயங்கள வதசாடர்பசாக
ஆவணப்படுத்தலின் முக்கியத்துவத்ளத நேசாம விளங்கிக்
வகசாளளபவண்டும.  நேசாம வதசாடர்ந்து எப்படி ஆவணப்படுத்த
பவண்டும என்பதில் கவனம எடுக்க பவண்டும.  நூலகத்ளத
அணுகினசால் முடிந்தவளர ஆவணப்படுத்தளலச் வசய்து தர
முடியும.  உங்களுக்க இந்தத்துளறையில் ஆர்வம இருந்தசால்
உங்களுக்க உதவ முடியும.  நூலகத்துடன் இளணந்தும கூடச்
வசயற்படலசாம.  ஆவணப்படுத்தியதும அவர்களுக்க பிரதிகளள
வகசாடுப்பபசாம.  இதற்கசாக எழுத்தசாளர்கள எதுவித பணமும
தரத்பதளவயில்ளல.  நேண்பர்கள சிலர் நிதியுதவி தருகிறைசார்கள.
பவறு சிலர் பநேரத்ளதக் வகசாடுக்கிறைசார்கள.  எழுத்தசாளர்கள தம
பளடப்புகளளக் வகசாடுக்கிறைசார்கள.  இதனசால் எல்பலசாரும
பயனளடகிறைசார்கள.  உலகவமசாழிகள எல்லசாம பவகமசாக
வளர்ச்சியளடந்து வரும நிளலயில் நேசாம பின் தங்கி நிற்கக்கூடசாது.

(தநினக்குரல் 2012-08-05)
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ஜீவநதி வநர்கலாணல்

தநில்றலநலாதன் வகலாபநிநலாத் (1982-)  இலங்றகத் தமநிழ்ச் சமூகங்கள்

வதலாடைரபலான ஆவணப்படுத்தலநில் ஈடுபட்டு வருபவர.  நூலக

நநிறுவனத்தநிறனத் வதலாடைங்கநியவர.  2004  முதல் ஆவணமலாக்கச்

வசயற்பலாடுகளநில் ஈடுபடுகநிறைலார. புங்குடுதஜீறவச் வசரந்த இவர தற்வபலாது

அவுஸதநிவரலநியலாவநில் வசநிக்கநிறைலார.  ஈழத்து தமநிழ் ஆவணங்கள்

அறனத்றதயும அழநியலாது பதநிவுவசய்ய வவண்டும என்றை முறனப்புடைன்

தன் வசயற்பலாடுகறள தன்னலம கருதலாது ஆற்றைநிவரும தமநிழ்த்

வதலாண்டைனநின் வநரகலாணறல ஜஜீவநதநியநின் வலாசகரகளுக்கலாகத்

தருகநிவறைலாம.

சந்தநிப்பு : பரணஜீ

இறணய  நூலகத்தநின் ஆரமப கரத்தலாவலாகத் தநிகழும
உங்கறளப் பற்றைநிச் வசலால்லுங்கள்?

இளணய நூலக ஆரமப கர்த்தசா என என்ளனக்
கறிப்பிடுவது அவ்வளவு வபசாருத்தமல்ல.  2005 இல் நேசானும
நேண்பர் மு.  மயூரனும இளணந்து நூலக நிறுவனத்திளனத்
வதசாடங்கிபனசாம.  இளணய நூலகம,  எண்ணிம ஆவணமசாக்கம,
கூட்டுச் வசயற்பசாடு,  சமூகப் பங்களப்பு,  திறைந்த அணுக்கம,
சமகசால வவளயீடுகளள ஆவணப்படுத்துதல்,  ஈழத்துக்கசான
வசயற்றிட்டம என்றை பலவற்றின் இளணப்பிபலபய நூலகம
வதசாடங்கப்பட்டது.  இத்தளகய பல முக்கிய அமசங்களன்
கலளவயசாக நூலகம இருந்ததசால் இன்றைளவும நின்று நிளலத்துச்
வசயற்படுகிறைது என நேமபுகிபறைன்.  ஆனசால் இன்ளறைய
வளர்ச்சியிளன நேசாம வதசாடக்கத்தில் கற்பளனயும வசய்திருக்க-
வில்ளல.  இளணய நூலகம,  ஆவணமசாக்கம பபசான்றைளவ ஒரு
கனவுத் திட்டமசாகப் பலருக்கம ஏற்கனபவ இருந்தது. அத்தளகய
பலளர ஒன்றிளணக்கம விதத்தில் நூலகம அளமந்ததும பலரும
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வந்து பசர்ந்துவகசாண்டனர்.  அவ்வளகயில் நூலக நிறுவனம ஒரு
கூட்டுச் வசயற்பசாட்டின் வபறுபபறு.  நேசாமிருவர் ஒரு விளதயிளன
நேசாட்டியிருந்பதசாம.  எமது சமூகபம அதளன வளர்த்வதடுத்தது.
ஆயிரத்துக்கம அதிகமசாபனசார் பல்பவறு வழிகளல்
பங்களத்துளளனர்.

2016  பம வளர ஏறைத்தசாழ 18,000  எழுத்தசாவணங்களளப்
பதிவு வசய்துளபளசாம.  இங்பக நேசான் பதிவு எனக்கறிப்பிடுவது
வவறுமபன தகவல்கள அல்ல.  ஒவ்வவசாரு பக்கமும
மின்வருடப்பட்டுச் பசமிக்கப்பட்டுளளது.  பல இலட்சம
பக்கங்கள.  அத்துடன் 1,700  நிறுவனங்கள,  2,700  ஆளுளமகள
வதசாடர்பசான தகவல்கள பசகரிக்கப்பட்டுளளன.  ஏறைத்தசாழ 5,000
ஏட்டுச் சுவடிப் பக்கங்கள பதிவசாகியுளளன.  தமிழின் முதலசாவது
ஆவண மசாநேசாடு 2013  இல் நேடசாத்தப்பட்டது.  நூல் வவளயீடுகள
வசய்துளபளசாம.  நிகழ்வுகளளச் வசய்துளபளசாம.  இப்படிப்
பல்வளகயசான ஆவணமசாக்கச் வசயற்பசாடுகள.  இவற்ளறை
www.noolaham.org  என்றை முகவரியிலுளள இளணய நூலகத்தில்
வபற்றுப் பயன்படுத்தலசாம.

இறணயத்தநில் நூலகம ஒன்றறை ஆரமபநிக்க வவண்டும என்றை
எண்ணம உங்களநிறடைவய வநிரநிந்தறமக்கலான   கலாரணத்றதக்
கூறுங்கள்?

நேசான் பிறைந்தது புங்கடுதீவில். எம கடுமபங்கள எல்லசாபம
வசாசிப்பில் ஈடுபசாடு உளடயவர்கள.  வீடுபதசாறும நிளறையப்
புத்தகங்கள,  சஞ்சிளககள இருந்தன.  நிளனவு வதரிந்த நேசாட்களல்
இருந்து நூல்களுடன் தசான்.  ஒவ்வவசாரு இடப்வபயர்விலும
எல்லசாவற்ளறையும இழந்பதசாம.  களடசியசாக வகசாழுமபுக்க
வந்தபபசாது எதுவுபம இருக்கவில்ளல.  அப்பபசாது இளணயத்தி-
லிருந்து நூல்களளத் தரவிறைக்கி இறுவட்டுக்களசாகச் பசகரிக்கத்
வதசாடங்கியபபசாது நேசாமும இலங்ளகக்கசான இளணய
நூலகத்திளனத் வதசாடங்கினசால் என்ன என்றை பயசாசளனயிபலபய
நூலகம வதசாடங்கப்பட்டது.  இதுபவ பின்னர் ஆவணமசாக்கம,
சமூக-பண்பசாட்டு வரலசாறு,  தமிழில் கட்டற்றை உளளடக்கம என
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விரிவளடந்தது.  இது என்னுளடய களத.  நூலகத்தில் பங்களத்த,
பங்களக்கம ஒவ்வவசாருவருக்கம ஒவ்வவசாரு களத இருக்கிறைது.
மயூரன்,  ஈழநேசாதன்,  பத்மநேசாப ஐயர்,  சசீவன்,  நேற்கீரன்,  பசரன்,
ரமபணஷ,  பிரதீபன்,  சுதர்சன்,  பரணி,  சஞ்சயன் என
எல்பலசாருக்கம ஒவ்வவசாரு களத இருக்கம. 

ஆனசால் இந்த எல்லசாக் களதகளனதும அடிப்பளட
இலங்ளகயில் தமிழ் பபசும சமூகங்கள எதிர்வகசாளளும
சிக்கல்களும அதனசால் எமக்பகற்பட்ட இழப்புக்களுபம. அதுபவ
பல்பவறு கருத்து பவறுபசாடுளடபயசாரும நூலகத்தின் ஆவணப்-
படுத்தல் என்றை பதளவ சசார்ந்து ஒன்றிளணய முடிந்தது.
பபசாரினசால் எல்லசாவற்ளறையும இழந்து பல்பவறு பிரபதசங்கள,
பல்பவறு நேசாடுகளல் சிதறியிருந்த நேமமவருக்க இளணயத்தின்
வருளக பல்பவறு வசாய்ப்புக்களள வழங்கியது. அவ்வசாறைசான ஒரு
வசாய்ப்பின் வபறுபபபறை நூலக நிறுவனம.  அதசாவது ஒரு
வமய்நிகர் நூலகம.  எவரும எங்கிருந்தும எந்பநேரமும பயன்-
படுத்தக்கூடிய நூலகம.  வவளளத்தசால் அழியசாத,  வவந்தணலசால்
எரிக்க முடியசாத ஓர் ஆவணக்கசாப்பகம.  நூலக வளலத்தளத்தின்
முகப்பில் வதசாடக்கத்தில் எரியுண்ட நிளலயிலசான யசாழ்ப்பசாணப்
வபசாதுசன நூலகத்தின் படத்திளனப் பபசாட்பட வதசாடங்கி-
யிருந்பதசாம.  ஆரமபத்தில் எண்ணிம நூலகமசாகபவ வசயற்-
பட்படசாம.  துளறைசசார் அனுபவம எண்ணிம ஆவணகமசாக எமது
வசயற்பசாடுகளள மசாற்றியளமத்துளளது.

யலாழ்ப்பலாண நூலகம எரநிக்கப்பட்டு 35  ஆண்டுகளலாகநின்றைன.
அப்வபலாது இழந்த நூல்கறள எல்லலாம இறணய நூலகம
மூலம ஆவணப்படுத்தநிவநிடை முடியும என நமபுகநிறைஜீரகளலா?

உண்ளமயில் யசாழ்ப்பசாண நூலக எரிப்பில் நேசாம ஒன்றும
வபரிதசாக இழந்துவிடவில்ளல.  97,000  நூல்கள எரியுண்டன.
அவற்றில் எத்தளன ஈழத்து நூல்கள? அந்த எல்லசா நூல்களுபம 500
முதல் 1000  பிரதிகள அச்சசாகியிருக்கமதசாபன?  எரிந்தது
ஒன்றிரண்டு பிரதிகள தசான். ஆக யசாழ்ப்பசாண நூலகத்தில் முற்றைசாக
அழிந்து பபசானளவ ஏட்டுச் சுவடிகளும ளகவயழுத்துப்
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பிரதிகளும தசான்.  ஏட்டுச் சுவடிகளுக்கம கூட பவறிடங்களல்
ஓரிரு பிரதிகள இருந்திருக்கம.

யசாழ்ப்பசாண நூலகம கறிப்பிடத்தக்க இழப்புத்தசான்.
ஆனசால் வபரிதசாக இழக்கவில்ளல என்று நேசான் வசசால்லக் கசாரணம
உளளது.  யசாழ்ப்பசாண நூலக இழப்பின்பின்னர் நேசாம இழந்தளவ
மிக அதிகம.  அவற்றுடன் ஒப்பிடுளகயில் யசாழ்ப்பசாண நூலக
இழப்புச் சிறியபத.  இறுதியுத்த கசாலத்தில் யசாழ்ப்பசாண
நூலகத்திளனவிடப் பலநூறு மடங்க விடயங்கள இழக்கப்-
பட்டன.  யசாழ்ப்பசாண நூலகம எரிந்ததற்கம இதற்கம எத்தளன
ஆண்டுகள இளடவவள இருந்தபபசாதும நேசாம பபசாதிய கவனம
எடுக்கவில்ளல.   அதனசாபலபய இழந்பதசாம.  இளவவயல்லசாம
வபரிய அளவிலசான இழப்புக்கள.  சிறிய அளவில் நேசாளசாந்தம எம
அறிவுக் கருவூலங்களள இழக்கிபறைசாம என்பபத பவதளனயசான
உண்ளம.  எம சமூகங்களுக்க இன்னமும அது விளங்கவில்ளல
என்பபத பிரச்சிளன. 

யசாழ்ப்பசாண நூலக எரிப்பு என்பது ஓர் அரசியற்
சமபவமசாகபவ எடுக்கப்பட்டுளளது.  ஒவ்வவசாரசாண்டும யூன்
முதலசாம திகதி ளவக்கப்படும ஒப்பசாரி அடிப்பளடயில் அரசியல்
சசார்ந்தது மட்டுபம.  ஆவணப்படுத்தல் சசார்ந்து கறிப்பிடத்தக்க
அக்களறைபயசா விழிப்புணர்பவசா இல்ளல என்பறை நேசான்
வசசால்பவன்.

ஆவணப்படுத்தல் சலாரந்த வநிழநிப்புணரவு ஏன் உருவலாக
வநில்றல என நநிறனக்கநிறைஜீரகள்?

அடிப்பளடயில் ஆவணப்படுத்தல் என்றை ஒன்பறை
நேமமிளடபய அறிமுகமசாகவில்ளல.  நேமது சமூகத்தில் நூலகங்கள
தசான் உளளன.  ஆவணகங்கள (Archives)  உளளனவசா?  எளவ
ஆவணங்கள என்றை விழிப்புணர்பவ இல்ளல.  ஏட்டுச் சுவடிகள,
ளகவயழுத்துப் பிரதிகள, கடிதங்கள பபசான்றைவற்ளறைச் பசகரிக்கம
முளறைபய இல்ளல.  மிக அடிப்பளடயசான முதல்நிளலத் தகவல்
வளங்களசான வசய்திப் பத்திரிளககளளச் பசகரிக்கம நூலகங்கபள
ஒன்றிரண்டுதசான்.
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இன்வனசாரு முக்கிய பிரச்சிளன அறிவிளனத் தனிப்பட்ட
வசசாத்துக்களசாகப் பசார்ப்பது; ஒளத்து ளவப்பது. நேமமவர் பலரிடம
அரிய ஆவணங்கள உளளன.  யசாருக்கம கசாட்டக்கூட
மசாட்டசார்கள.  இப்படித்தசாபன ஐமவபருங் கசாப்பியங்களல்
இரண்டிளன இழந்பதசாம.  பகட்டசால் நேசான் பசாதுகசாப்பபன்;
மீளபதிப்புச் வசய்பவன் என்பதசாக நிளனக்கிறைசார்கள.  பகிர்ந்து
வகசாளள விருமபுவதில்ளல.  ஒவ்வவசாரு தளலமுளறை அழியும
பபசாது அவர்களுடன் பசர்ந்து ஆவணங்களும அழிந்து
பபசாய்விடுகின்றைன. 

அடுத்ததசாக அழிவு எப்படி ஏற்படலசாம என்பது
வதசாடர்பசான புரிதல் இல்ளல.  சிலநேசாட்களுக்க முன்னர் வபய்த
மளழயில்கூடப் வபருமளவு ஆவணங்கள அழிந்துளளன.  சிலர்
முகநூலில் கூடப் படங்களளப் பகிர்ந்திருந்தனர்.  மிகப்பசாது-
கசாப்பசாக உளளன என எண்ணியிருக்கம ஆவணங்களள
எலிகளும களறையசானும பூச்சிகளும அரித்துக் வகசாண்டிருக்கம.
ஒரு மளழபயசா வவளளபமசா தீபயசா கவனக்களறைபவசா கூட
ஆவணங்களள அழித்துவிடும.  இத்தளகய அழிவுகளலிருந்து
தப்பினசால்கூட அடுத்தடுத்த தளலமுளறைகள பசாதுகசாக்கம என்றை
எந்த நிச்சயமும இல்ளல.  வபருமபசாலும வசாழ்நேசாள பசகரங்கள
ஒருவரது மளறைவின்பின்னர் சிதறிச் சின்னசாபின்னமசாகிக்
கப்ளபக்கள பபசாய் முடிகின்றைன.

சங்கங்களும கழகங்களும மலர்களள வவளயிடுகின்றைன.
விழசா மலர்கள,  பசாரசாட்டு மலர்கள.  அந்ததந்த பிரபதசங்களளத்
தசாண்டி வவளபயகூட அளவ பபசாவதில்ளல.  கல்வவட்டுக்கள
எனப்படும நிளனவுமலர்களளக் கறித்த கடுமபங்கபளகூட அதிக
கசாலம பபணுவதில்ளல.  பரமபளரத் தகவல்களளக் வகசாண்ட
முக்கியமசான முதல்நிளலத் தகவல் வளங்கள அளவ.   நூலக
வளலத்தளத்தில் நிளனவு வவளயீடுகளளச் பசர்த்தபபசாது பசர்க்க
பவண்டசாம என்று அறிவுறுத்திய நூலகர்கள கூட உளளனர்.
அவர்களது பசார்ளவ தகவல் மதிப்புச் சசார்ந்தது மட்டுபம.
அதளனத்தசாண்டி ஆவணமதிப்பு என்றை ஒன்று உளளது என்பது
இன்னமும உணரப்படவில்ளல.
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இந்த நநிறலயநிறன மலாற்றை என்ன வநிதமலான முயற்சநிகள்
வமற்வகலாள்ளப்படை வவண்டும என்று நநிறனக்கநிறைஜீரகள்?

முதலசாவதசாக சமூகமட்டச் வசயற்றிட்டங்கள பவண்டும.
ஒவ்வவசாரு பசாடசசாளலயிலும சனசமூக நிளலயத்திலும
நூலகத்திலும சமூக ஆவணகங்கள உருவசாக்கப்பட பவண்டும
(Community Archives) அந்தந்தப் பிரபதசம சசார்ந்த ஆவணங்களசாவது
பசகரிக்கப்பட பவண்டும.  ஏற்கனபவ சில நூலகங்களல்
இத்தளகய முயற்சிகள உளளன.  ஆனசால் அளவயுமகூட
நூலகநிளல நின்பறை பமற்வகசாளளப்படுகின்றைன.  ஆவணகமசாக
அல்ல. 

புளகப்படங்கள,  ளகவயழுத்துப்பிரதிகள,  அளழப்பிதழ்-
கள,  சுவவரசாட்டிகள,  கல்வவட்டு எனப்படும நிளனவுமலர்கள,
ஒலி ஒளக் பகசாப்புக்கள என எல்லசாவளகயசான ஆவணங்களும
பசர்க்கப்படும நிளல உருவசாக பவண்டும.  இது வதசாடர்பசான
பரவலசான விழிப்புணர்வு மிக அவசியமசாக உளளது. 

ஆவணமசாக்கம வதசாடர்பசான ஆய்வுச் வசயற்பசாடுகள
பரவலசாக முன்வனடுக்கப்பட பவண்டிய பதளவ உளளது.
ஆங்கசாங்பக நேளடவபற்றைசாலும அளவ வதசாடரப்படுவபதசா
விரித்வதடுக்கப்படுவபதசா இல்ளல.  எடுத்துக்கசாட்டசாக
அண்ளமயில் வவளவந்த பசா.  அகிலனின் ’கசாலத்தின் விளமபு’
மரபுரிளமகளன் பசாதுகசாப்பு,  ஆவணமசாக்கம வதசாடர்பிலசான
கவனத்ளதக் பகசாரிநிற்கிறைது.  ஆனசால் அதளனத் தசாண்டி
யசாழ்ப்பசாணத்தின் சமூக,  பண்பசாட்டு வரலசாறுகளள
எழுதுவதற்கசான முதற்படியசாக அந்த நூலிளனக் வகசாளளலசாம.
யசாரசாவது வளர்த்வதடுத்துச் வசல்வசார்கபளசா வதரியவில்ளல.
ஒவ்வவசாரு புதிய தளலமுளறையும இலக்கியச் வசயற்பசாடுகளள
முன்வனடுக்கம வீரியத்திளனச் சமூக அறிவியற் துளறைகளல்
வசலுத்தவில்ளல என்பறை பதசான்றுகிறைது.

பசா. அகிலன், வச. சுதர்சன், ஞசானம பசாலச்சந்திரன் பபசான்றை
பலர் கறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளள பமற்வகசாண்டுளளனர்.
ஆனசால் அவர்களது ஆய்வுச் வசயற்பசாடுகபளசாடு சமசாந்தரமசாக
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ஆவணமசாக்கச் வசயற்பசாடுகள பதளவப்படுகின்றைன.  அளவபய
ஆதசாரங்களசாக அளமயும.  ஆய்விளனயும ஆவணமசாக்கத்திளன-
யும வமன்பமலும விரித்துச் வசல்வதளனச் சசாத்தியமசாக்கம.

கறிப்பசாக எண்ணிமச் சசாத்தியங்களளப் பயன்படுத்தி
எண்ணிம வடிவங்களல் ஆவணப்படுத்தும முயற்சிகள
முன்வனடுக்கப்பட பவண்டும.  ஆவணப்படுத்தல் என்றைதுபம
கட்டுளரகளசாக்கி நூலசாக்கவது என்று பசார்க்க பவண்டியதில்ளல.
புளகப்படங்கள,  ஒலி-ஒளப் பதிவுகள எனப்பல்பவறு முளறை-
களளப் பின்பற்றைலசாம.  அபதபவளள படம எடுத்து முகநூலில்
பபசாட்டசால் ஆவணப்படுத்தல் என்று எளளமப்படுத்திக்
வகசாளளவும கூடசாது.  எடுத்துக்கசாட்டசாகச் வசசால்வதசானசால் ஓர்
ஆவணத்தரமசான புளகப்படம முகநூலில் கிளடக்கம
படவமசான்றின் 500  முதல் 1000  மடங்க வபரிதசாக இருக்கிறைது.
ஆனசால் நேமமவர்கள முகநூலில் பபசாட்டுத் திருப்திப்படுவபதசாடு
நின்றுவிடுகின்றைனர்.

ஆவணகத் தரத்தில் பதிவுவசய்து வகசாளளுதல் முதற்படி
என்றைசால் அதளனப் பபணுவது அடுத்தபடி.  எண்ணிம
ஆவணங்கள சரியசானவிதத்தில் பசாதுகசாக்கசாவிடின் இலகவசாக
அழிந்துபபசாகக்கூடியளவ என்பளதயும கவனத்தில் எடுக்க
பவண்டும. 

ஒரு கணினி வன் தட்டு அழிந்தசால் அதனுளளருக்கம
எல்லசாபம ஒரு வநேசாடியில் அழிந்துவிடும.  பிரதிவயடுத்துப்
பசாதுகசாக்கமபபசாது பிரதிவயடுத்தலிபலபய பிளழகள நிகழலசாம.
அத்தளகய பிளழகளளத் தவிர்க்கம நுட்ப ஒழுங்ககள
பின்பற்றைப்பட பவண்டும.  இளவ ஏவுகளண நுட்பங்கள அல்ல.
அபதபவளள கடிளசக் ளகத்வதசாழிலும இல்ளல என்றை புரிதல்
அவசியமசானது.

எண்ணிம ஆவணமசாக்கச் வசயற்பசாடுகளுக்க நூலக
நிறுவனம பபசான்றை முயற்சிகளளப் பயன்படுத்துவது
வபசாருத்தமசானது.  ஆவணகத் தரத்தில் பதிவுவசய்தல்(Archival
Quality Digitization) , பபணிப்பசாதுகசாத்தல் (Digital Preservation) ஆகிய
பசளவகளளபய நூலக நிறுவனம வழங்கிவருகிறைது.
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நூலக நநிறுவனத்தநில் என்னவறகயலான ஆவணங்கள்
வசகரநிக்கப்படுகநின்றைன?

எல்லசாவளகயசான ஆவணங்களும பசகரிக்கப்படுகின்றைன
என்று வசசால்லலசாம.  நூலக நிறுவனமும ஆரமபத்தில் நூல்கள,
சஞ்சிளகககள,  பத்திரிளககள,  பிரசுரங்கள பபசான்றைவற்ளறைபய
ஆவணப்படுத்தி வந்தது.  ஆயினும வபசாதுவசாக நூலகங்கள
ஆவணப்படுத்தத் தவறும மலர்கள,  சிறு பிரசுரங்கள,  நிளனவு
வவளயீடுகள பபசான்றைவற்ளறை ஆரமபகசாலத்திலிருந்பத பதிவு-
வசய்து வந்பதசாம.  2012  இல் நேசான் இந்தியசா வசன்றிருந்தபபசாது
பசாண்டிச்பசரி பிவரஞ்சு நிறுவனத்தில் பிரித்தசானிய நூலக
முயற்சியிலசான ஏட்டுச்சுவடி ஆவணப்படுத்தும முயற்சியுடன்
வதசாடர்புகளள ஏற்படுத்திபனன். பின்னர் பசரன் இந்தியசா வசன்று
பயிற்சி வபற்றுவந்து நூலகத்திலும ஏட்டுச் சுவடி
ஆவணப்படுத்தளல ஆரமபித்தசார்.  சிறிய அளவில் ஒலி-ஒளக்
பகசாப்புக்களளயும பசகரிக்கத் வதசாடங்கியிருந்பதசாம.

2016 இல் நேசாம முழு அளவில் ஏளனய வளக ஆவணங்க-
ளளயும பதிவுவசய்யத் வதசாடங்கியுளபளசாம.  ளகவயழுத்துப்
பிரதிகள,  கடிதங்கள,  தபசால் அட்ளடகள,  அளழப்பிதழ்கள,
விளமபரங்கள,  புளகப்படங்கள,  வளரபடங்கள,  சுவவரசாட்டிகள,
துண்டுப்பிரசுரங்கள பபசான்றை ஆவணங்கள,  பல்பவறுவளகயசான
எண்ணிம ஆவணங்கள,  ஒலி-ஒளக் பகசாப்புக்கள,  எண்ணிம
வடிவத்தில் எடுக்கப்பட்ட புளகப்படங்கள பபசான்றை
எல்லசாவளகயசானளவயும உளளடங்ககின்றைன.

ஆயநினும நூலக வறலத்தளத்தநில் இறவ எறவயும
வசரக்கப்படைவநில்றலவய..?

உண்ளமதசான்.  நேசாம இப்வபசாழுது பயன்படுத்தும
வளலத்தளம மீடியசாவிக்கி வமன்வபசாருளல் உருவசாக்கப்பட்டது.
அது ஒரு களலக்களஞ்சியம உருவசாக்கவதற்கசான வமன்வபசாருள.
ஓர் எண்ணிம ஆவணகத்துக்க அதிக வபசாருத்தம இல்லசாதது.
இந்தக் களறைபசாடு நூலக வளலத்தளம 10,000  ஆவணங்களள
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எட்டிய கசாலங்களபலபய உணரப்பட்டது.  ஆயினும
வபசாருத்தமசான உளளடக்க முகசாளமத்துவத் வதசாகதிவயசான்றிளன
உருவசாக்கிக் வகசாளவதற்கசான வசலவு அதிகம என்பதசால்
சசாத்தியமசாகவில்ளல.

இந்த ஆண்டுத் வதசாடக்கத்தில் நூலக நிறுவனத்தின்
முதுவகலுமபசாக இருக்கம நுட்பப்பிரிவிளன வழிநேடத்தும
நேற்கீரன் Archivematica,  Atom  ஆகிய வசயலிகளளச்
பசசாதளனவசய்யத் வதசாடங்கினசார்.  அளவ நூலக நிறுவனத்தின்
பதளவகளுக்கப் வபசாருந்தி வருபவனவசாக உளளன. இவ்வசாண்டு
யூளலயில் பசசாதளன அளவில் வவளயிட்டு இந்த ஆண்டின்
இறுதியில் முழுப்பயன்பசாட்டுக்க Atom  வசயலியில் அளமந்த
வளலத்தளம வரும என எதிர்பசார்க்கிபறைசாம.  இந்த வளலத்தளம
நேசாம பசகரிக்கம எல்லசாவளகயசான ஆவணங்களளயும
ஒழுங்கபடுத்திக் கசாட்சிப்படுத்தப் வபசாருத்தமசானது.

வவறு என்ன தநிட்டைங்கறள நூலக நநிறுவனம தற்வபலாது
வசயற்படுத்தநி வருகநிறைது?

எமது முதல் 10,000  ஆவணங்களளப் பதிவுவசய்ய 7
ஆண்டுகள ஆனது.  அதசாவது 2005-2011  கசாலப்பகதி.  அடுத்த 4
ஆண்டுகளல் (2012-2015)  பமலும 6,000  ஆவணங்கபள
பதிவசாகியுளளன.  இந்த எண்ணிக்ளகயிளன பவகப்படுத்தும
பநேசாக்கில் 2016 ஆம ஆண்டில் 6,000 ஆவணங்களளப் பதிவுவசய்து
ஆவண எண்ணிக்ளகயிளன 16,000 இலிருந்து 22,000 க்க
உயர்த்தலசாம என எதிர்பசார்க்கிபறைசாம.  இளவ நூல்கள,  இதழ்கள
பபசான்றை ஆவணங்கள.  அளவ தவிரக் ளகவயழுதுப்பிரதிகள
பபசான்றைளவயும சில ஆயிரம ஆவணங்கள பதிவுவசய்யப்-
படவுளளன.  இளவ வதசாடர்பில் துல்லியமசான எண்ணிக்ளகசசார்
திட்டமில்ளல.  கிளடக்கம அளனத்ளதயும பதிவு
வசய்யவுளபளசாம.  2016  இல் ஆகக்களறைந்தது 3  இலட்சம
பக்கங்கள பதிவுவசய்யத் திட்டமிடப்பட்டுளளது. 

இதுதவிர ஈழத்து இதழ்கள பற்றிய களலக்களஞ்சிய
அகரமுதலிவயசான்று வவளயிடவுளபளசாம.  அதசாவது இதுவளர

37



கசாலமும வவளயசான பத்திரிளககள,  சஞ்சிளககளள
அகரவரிளசயில் பட்டியலிட்டு அளவ வதசாடர்பசான சுருக்கக்
கறிப்புக்களள வவளயிடவுளபளசாம.  700  க்கம அதிகமசான
இதழ்கள வதசாடர்பசான விபரங்கள வதசாகக்கப்படும.

இதுதவிர வபண்கள ஆவணகம,  மளலயக ஆவணகம
பபசான்றைளவ வதசாடர்பில் வசயற்றிட்டங்களளச் வசய்யும
முயற்சிகளல் உளபளசாம.  இந்தச் வசயற்றிட்டங்கள
நிறுவனத்துக்கக் கிளடக்கம வளங்களளப் வபசாறுத்து அளமயும.
இதுதவிர நிறுவனத்தின் வழிகசாட்டுநேர் சளபயினரின்
திட்டமிடலுக்க ஏற்ப பல்பவறு வசயற்பசாடுகள வதசாடர்ந்தும
முன்வனடுக்கப்படவுளளன.

நூலக நிறுவனம ஆவணப்பதிவுடன் மட்டும
நின்றுவிடவில்ளல. வபருமளவு தரவுகளளயும திரட்டி வருகிறைது.
அவ்வளகயில் ஈழத்து ஆளுளமகள 2,700  பபர் வதசாடர்பசான
கறிப்புக்கள எழுதப்பட்டுளளன.  ஈழத்து ஆளுளமகள வசாழ்க்ளக
வரலசாற்று அகரமுதலி எனும நூலசாக இதளனக் வகசாண்டுவரும
பயசாசளன உளளது.  800  பக்கங்களளத் தசாண்டும என்பதசால்
நிதிநிளல கசாரணமசாகச் சசாத்தியமசாகபமசா வதரியவில்ளல.
அவ்வளவுவபரிய தகவற் திரட்டு ஒன்று ஏற்கனபவ
வசய்யப்பட்டிருக்கிறைது என்பபத பலருக்கம வதரியசாதுளளது
என்பதசால் நூலசாக்கப்படுவது அவசியம என நிளனக்கிபறைன்.

வலாழ்க்றக வரலலாற்று பதநிவுகள் பற்றைநி வமலதநிக தகவல்கறளப்
பகநிரந்து வகலாள்ள முடியுமலா?

Biographical  Dictionary  என்பளதபய வசாழ்க்ளக வரலசாற்று
அகரமுதலி என்கிபறைசாம.  இளவ ஒவ்வவசாரு சமூகங்கள,  நேசாடுகள,
பிரபதசங்கள,  துளறைகள சசார்ந்து முக்கிய பங்களப்பசாளர்களளப்
பற்றிய கறிப்புக்களன் வதசாகப்பு ஆகம.  ஐக்கிய அவமரிக்கசா,
அவுஸ்திபரலியசா,  ஐக்கிய இரசாச்சியம,  கனடசா,  பநேசார்பவ பபசான்றை
எல்லசா நேசாடுகளலும ஒன்றுக்க பமற்பட்ட அகரமுதலிகள
உளளன. பல்பவறு துளறைசசார் அகரமுதலிகள உளளன. அவற்ளறைத்
வதசாகக்கவவன்று தனியசான நிறுவனங்களும பல்களலக்
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கழகங்களல் பிரிவுகளும உளளன.  ஒரு சமூகத்தின்
ஆளுளமகளன் வரலசாற்ளறைத் வதசாகப்பதனூடசாக அந்தச்
சமூகத்தின் வரலசாற்ளறைபய எழுதிக்வகசாளள முடியும.

2006 இல் தமிழ் விக்கிப்பீடியசாவில் எழுத்தசாளர்கள,
களலஞர்கள விபரங்களளத் வதசாகக்கத் வதசாடங்கிபனன்.
ஈழநேசாதனும தகவல் திரட்டினசார்.  ஆயினும நூலகத்தினூடசான
வசயற்றிட்டமசாகத் வதசாடங்கம நிளல இருக்கவில்ளல.  சிறிய
அளவில் ஒரு நூலசாகத் வதசாகக்கத் வதசாடங்கிபனன்.  அதுவும
சிறிய அளவிபலபய வசய்ய முடிந்தது.  2013  இல் நூலக
நிறுவனத்தினூடசான ஒரு வசயற்றிட்டமசாக இதளன வடிவளமத்து
முன்வனடுத்பதன்.  இதற்கசான சிறு நிதியுதவிவபற்று அலுவலர்க-
ளள நியமித்துச் வசய்பதசாம.  மிகக்கறுகிய கசாலத்தில் 2,700
ஆளுளமகள பற்றிய விபரங்கள வதசாகக்கப்பட்டுவிட்டன.

இதளன நேசான் தனியசாளசாக முன்வனடுத்தசால் என்
வசாழ்நேசாளல் பவறு எதளனயும வசய்ய முடியசாது.  தனியசாளசாகச்
சில ஆண்டுகள எடுக்கக் கூடிய முதற்கட்டப் பணியிளனக்
கறுகிய கசாலத்தில் வசய்ய முடிந்தது.  இதுபவ ஒரு கூட்டுச்
வசயற்பசாட்டின்,  ஒரு நிறுவனமசாகச் வசயற்படுவதன் முக்கிய
பயன்.  இது ஒரு வதசாடக்கம மட்டுபம.  பபசாதிய நிதியுதவிகள
கிளடத்தசால் 4-5  ஆண்டுகளல் பல்லசாயிரம ஆளுளமகள பற்றிய
தகவல்களளத் திரட்டிவிட முடியும. 

வவறு எவ்வறகயலான எதநிரகலாலத் தநிட்டைங்கள் உள்ளன?

நூலக நிறுவனம 2020 ஆம ஆண்டுக்கசான பசாளதயிளன
விரிவசாகத் திட்டமிட்டிருந்தது.  ஆய்வினடிப்பளடயில் பல்பவறு
ஆவணமசாக்க பவளலகள வசய்யப்பட பவண்டும என்பபத
பயசாசளன.  கிளடக்கம நிதியுதவிகளளப் வபசாறுத்பத அளவ
சசாத்தியமசாகம.  நூலக நிறுவனத்தின் வசயற்பசாடுகளுக்கசான நிதி
நேன்வகசாளடகளன் மூலபம வபறைப்படுகிறைது என்பதளனயும
கறிப்பிட பவண்டும.

நூலக நிறுவனத்தினூடசாக வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளப்
(Oral  Histories)  பதிவுவசய்யும விரிவசான வசயற்றிட்டம ஒன்று
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வதசாடங்க பவண்டும என்றை விருப்பம எனக்க இருக்கிறைது.
மனிதர்களது வரலசாற்றிளனப் பதிவு வசய்வதனூடசாக
சமூகத்திளனப் பதிவுவசய்ய முடியும என்பபத ஆவணமசாக்கம
வதசாடர்பிலசான எனது பசார்ளவயசாக உளளது.  எனது
வசயற்பசாடுகளள அந்த அடிப்பளடயிபலபய முன்வனடுக்கிபறைன்.
நூலக நிறுவனத்தில் அதற்க முழு அளவிலசான ஆதரவு இதுவளர
கிளடக்கவில்ளல என்பறை நிளனக்கிபறைன்.  வசய்ய பவண்டிய
விடயங்கள மிக அதிகம என்பது கசாரணம.

பதளவயசான வளங்கள,  நிறுவன வழிகசாட்டுநேர் சளபயின்
முடிவுகள பபசான்றைவற்றில் வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுச்
வசற்றிட்டம தங்கியுளளது. 2012 இல் சில தனிப்பட்ட முதற்கட்ட
முயற்சிகள எடுத்திருந்பதன்.  ஆவணகத் தரத்தில் வசய்வதற்கரிய
கருவிகளள வசாங்கம வசதி இல்லசாததசால் வதசாடர முடியவில்ளல.

வலாய்வமலாழநி வரலலாறுகள் எவ்வலாறு தநிரட்டைப்படை வவண்டும
என நநிறனக்கநிறைஜீரகள்?

நேசாம ஆவணமசாக்கம பற்றிப் பபசுகிபறைசாம.  முதலில்
ஆவணப்படுத்தப்படுபளவ எழுத்திபலசா புளகப்படங்களசாகபவசா
கசாவணசாளகளசாகப் பதிவுவசய்யப்படுபளவபயசா தசான்.  எல்பலசா-
ரசாலும எழுத முடியசாது.  எழுதக் கூடியவர்களளயும பிரசுர
வசாய்ப்புத் தடுக்கிறைது.  அத்துடன் வபருமளவில் எழுதி விடவும
முடியசாது.  எழுதும வசாய்ப்புக்கள எல்பலசாருக்கம கிளடப்ப-
தில்ளல.  விளமபுநிளலச் சமூகங்களள எண்ணிப் பசாருங்கள.
வமசாழியறிவும ஆவணப்படுத்தும வசதியும பநேரமும
எல்பலசாருக்கம வசாய்ப்பதில்ளல.

எமது சமூகத்தில் வபசாதிந்துளள அறிவிளனயும
வரலசாற்ளறையும பதிவுவசய்து வகசாளளும ஓர் ஆவணமசாக்க
முளறைபய வசாய்வமசாழி வரலசாறு ஆகம.  பமற்கில் 1940 களல்
இருந்து அதசாவது ஒலிப்பதிவுக்கருவிகள பரவலசாக அறிமுகமசான
கசாலத்திலிருந்து வசாய்வமசாழி வரலசாற்றைசாக்கம நேடந்துவருகிறைது.
பல்பவறு தரப்பினளரயும விரிவசாக பநேர்கசாணல் வசய்து
ஒலிப்பதிவு வசய்யும முளறைபய இதுவசாகம. தனிநேபர் வசாழ்க்ளகப்
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பதிவசாகவும ஒரு விடயம வதசாடர்பசான பல்பவறு ஆட்களன்
பதிவசாகவும பமற்வகசாளளலசாம.  தற்பபசாது எண்ணிமக்
கருவிகளன் வருளகயசால் ஒலிப்பதிவுடன் நின்றுவிடசாது
வீடிபயசாப் பதிவுகளசாகவும பநேர்கசாணல்களளப் பதிவுவசய்ய
முடியும. தமிழ்ச் சூழலில் இது வதசாடர்பசான முயற்சிகள எளவயும
இதுவளர முன்வனடுக்கப் படவில்ளல.

பல்வவறு ஆவணப்படைங்கள் வவளநிவந்துள்ளன.  அண்றமக்
கலாலத்தநில் பல்வவறு வதலாறலக்கலாட்சநிகள் பல்வவறு
தரப்பநினறரயும சநிறைந்த முறறையநில் வநரகலாணல் வசய்து
பதநிவுவசய்கநிறைலாரகள்.  வலாய்வமலாழநி வரலலாறு எவ்வறகயநில்
வவறுபடுகநிறைது?

ஆவணப்படங்கள,  வதசாளலக்கசாட்சி பநேர்கசாணல்களன்
பநேசாக்கங்கள பவறு.  ஒரு விடயத்திளன மக்களுக்க எடுத்துச்
வசல்கிறைசார்கள.  ஆர்வமூட்டும வளகயில் கறித்த பநேரத்துள
அடங்கவதசாகச் வசய்ய பவண்டியிருக்கிறைது. விரிவசாக பநேர்கசாணல்
எடுத்தசால் கூட கத்தரித்பத பயன்படுத்துகிறைசார்கள.  சுருக்கமசாகச்
வசசால்வதசானசால் பநேசாக்கம ஆவணப்படுத்தல் அல்ல.

ஆனசால் வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள ஆவணப்படுத்தளல
பநேசாக்கமசாகக் வகசாண்டளவ.  பலமணிபநேரங்கள விரிவளடந்து
வசல்லக்கூடியளவ.  நேசாட்கணக்கில் உளரயசாடிச் வசய்ய
பவண்டியளவ.  ஆய்வசாளருக்கம பயன்படுத்தக்கூடிய ஆவணப்-
படுத்தல். 

நேன்க திட்டமிட்டு விரிவசாக பநேர்கசாணல் வசய்து
முளறையசாக ஒலிப்பதிவுவசய்து அதளனப் பிறைரும
பயன்படுத்தக்கூடிய வண்ணம உயர்தரத்தில் ஆவணகங்களல்
பசகரிக்கம ஆய்வுச் வசயற்பசாபட வசாய்வமசாழி வரலசாறைசாகிறைது.
வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள பநேர்கசாணல்கள தசான்;  ஆனசால்
பநேர்கசாணல்கள எல்லசாம வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள அல்ல.
கறிப்பசாக அளனவருக்கம கிளடக்கமவண்ணம பபணுதல் என்றை
ஆவணகச் வசயற்பசாட்ளடயும கவனிக்க பவண்டும.
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வவறு தனநிப்பட்டை தநிட்டைங்கள் உள்ளனவலா?

எனது கல்வியும பவளலயும தகவல் அறிவியற் துளறை
சசார்ந்தது அல்ல.  ஆயினும நூலக நிறுவனத்துக்கப்
பங்களப்பதற்கசாகக் கடந்த 12  ஆண்டுகளசாக தகவல் அறிவியற்
துளறை சசார்ந்து வபருமளவு பதடளலயும வசாசிப்பிளனயும
வசய்துளபளன்.  பல்பவறு நிறுவன ஆவணங்களள
உருவசாக்கியபபசாதும எனது பதடளலத் வதசாகத்து நூலசாக்கவது
இன்னமும சசாத்தியமசாகவில்ளல.  எண்ணிம நூலகம,  எண்ணிம
ஆவணமசாக்கம பபசான்றைளவ வதசாடர்பில் அறிமுக நூல்களள
எழுத பவண்டும என்றை விருப்பம பல்லசாண்டுகளசாக உளளது.
கறிப்புக்களளத் வதசாகத்து ளவத்திருக்கிபறைன்.  ஆனசால் விரிவசாக
எழுதபவண்டும என்றை எண்ணத்தினசால் இதுவளர
ளககூடவில்ளல. இனியும தசாமதிக்கசாமல் சிறு நூல்களசாகபவனும
அவற்றிளன வவளயிட பவண்டும என நிளனக்கிபறைன்.

அதுபபசால வசாய்வமசாழி வரலசாறு வதசாடர்பிலும அறிமுகக்
கறிப்புக்களளத் வதசாகக்க பவண்டும.  ஆவணமசாக்கம
வதசாடர்பசான பல்பவறு அனுபவங்களளயும கூடக் கட்டுளரக-
ளசாக்கலசாம.  தனிப்பட்ட வசாழ்வுக்கசான பவளல,  கடுமபம,  நூலக
நிறுவனப் பங்களப்பு பபசான்றைளவ என் பநேரத்திளன எடுத்துக்
வகசாளகின்றைன.  ஆயினும அவசியம எழுத பவண்டும என
நிளனக்கிபறைன்.

இந்த வநரகலாணலலால் தூண்டைப்பட்டு நூலகத்துக்குப் பங்களநிக்க
வநிருமபுபவரகள் என்ன வசய்ய வவண்டும?

ஆவணமசாக்கம எமது நேசாளசாந்தச் வசயற்பசாடுகளன் ஒரு
பகதியசாக இருக்க பவண்டும.  எழுத்தசாளர்களும களலஞர்களும
சமூகத் தளலவர்களும தசான் ஆவணப்படுத்தப்பட பவண்டும
என்றில்ளல.  சசாதசாரண வசாழ்வின் அளழப்பிதழ்கள,
புளகப்படங்கள முதற்வகசாண்டு கடுமப வரலசாறுகள எம
சமூகத்தின் எல்பலசாரசாலும ஆவணப்படுத்தப்பட பவண்டியளவ.
ஒவ்வவசாரு கடுமபமும பசாடசசாளலயும சனசமூக நிளலயமும
பகசாயிலும பளளவசாசலும கிரசாமமும தமளம ஆவணப்படுத்த
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முன்வர பவண்டும. 

அவற்ளறை முளறையசாக எண்ணிம வடிவங்களல்
பதிவுவசய்வதற்கசான உதவிகளள நூலக நிறுவனம வழங்கத்
தயசாரசாக உளளது.  நூலக நிறுவனமசானது தரமசான வளகயில்
ஆவணப்படுத்தல்,  மிகநீண்டகசாலம பபணிப் பசாதுகசாத்தல் ஆகிய
பசளவகளள வழங்ககிறைது.  நூலக நிறுவனத்தில் 13  ஊழியர்கள
ஆவணமசாக்கப் பணிகளல் முழுபநேரமசாக இயங்ககின்றைனர்.  இரு
அலுவலகங்களும 3-4  ஆவணப்பதிவு நிளலயங்களும வசயற்-
படுகின்றைன. 200 க்கம அதிகமசான தன்னசார்வப் பங்களப்பசாளர்கள
உளளனர்.  300 க்கம அதிகமசாபனசார் நிதிப் பங்களப்புக்களளச்
வசய்துளளனர்.  இளவவயல்லசாம ஆவணமசாக்கம என்றை
வபசாதுபநேசாக்கிற்கசான கட்டளமப்பப.  இக்கட்டளமப்பு உரிய
விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும.

உரிய ஆவணங்களளப் பதிவுவசய்வதற்கசான அனுமதி-
யுடன் வழங்கினசால் நூலக நிறுவனம எண்ணிம வடிவத்துக்க
மசாற்றிக் வகசாளளும.  மின்வருடிவிட்டு மூல ஆவணங்களள
மீளத்தர முடியும.  எண்ணிம வடிவப் பிரதிவயசான்றிளன
இறுவட்டில் பதிவுவசய்து தர முடியும.

ஆவணமசாக்கத்தில் ஆர்வமுளபளசார் நூலகச்
வசயற்பசாடுகளல் பநேரடியசாவும பங்களக்கலசாம.  ஆவணச்
பசகரிப்பிலிருந்து நிர்வசாகச் வசயற்பசாடுகள வளர பல்பவறு
பங்களப்புக்களளச் வசய்யலசாம.  நூலக நிறுவனபம தன்னசார்வப்
பங்களப்பின் அடிப்பளடயில் இயங்கவபத.  தன்னசார்வக்
கூட்டுளழப்பு என்பபத இவ்வளவுதூரம எமளம நேகர்த்திச்
வசய்துளளது என்பதளனப் பதிவுவசய்ய விருமபுகிபறைன்.

எமக்கசான ஆவணப்படுத்தளல நேசாமதசான் வசய்ய
பவண்டும. பவறு யசாரும வந்து வசய்யப்பபசாவதில்ளல.

(ஜஜீவநதநி 2016 ஆனநி)
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நமது வரலலாற்றறை நலாம தலான் 
ஆவணப்படுத்த வவண்டும

கடைந்த 15  ஆண்டுகளலாக ஈழத்தநின் ஆவணப்படுத்தல்
வசயற்பலாடுகளநில் நூலக நநிறுவனம ஈடுபட்டு வருகநிறைது. அதன்
தன்னலாரவ இயக்குனரகளநில் ஒருவரலான தநில்றலநலாதன்
வகலாபநிநலாத் சஞ்சஜீவநிக்கு வழங்கநிய வநரகலாணல் இதுவலாகும.

வநரகண்டைவர: நநிவரலாஷலா தஜீரன்

பதநிறனந்து ஆண்டுகளலாக நூலக நநிறுவனம ஈழத்தநின்
ஆவணக் கலாப்பகமலாகச் வசயற்பட்டு வருகநிறைது.  நூலக
நநிறுவனத்தநின் வளரச்சநி பற்றைநிக்  கூறைமுடியுமலா? 

நேசாம அதுவளர வபற்றை அனுபவங்களன் அடிப்பளடயில்
ஒரு தன்னசார்வக் கூட்டுச் வசயற்பசாடசாக ஈழத்து நூல்களள
இளணயபமற்றும பநேசாக்கத்துடன் 2005  ளதயில் நூலக
நிறுவனத்ளதத் வதசாடங்கிபனசாம.  அப்பபசாது நூலகத் திட்டம
என்றை வபயரில் இருந்தது. ஆரமபத்தில் தட்வடழுதிபய நூல்களள
இளணத்பதசாம.  2006 இல் மின்வருடி (ஸ்கசான்)  ஆவணங்களள
இளணக்கத் வதசாடங்கியதசால் சஞ்சிளககள,  பிரசுரங்கள,
பத்திரிளககள,  மலர்களளயும ஆவணப்படுத்தத் முடிந்தது.
ஆரமபத்தில் தன்னசார்வமசாகபவ எல்லசாப் பங்களப்புக்களும
அளமந்தன.  2006 இல் நிதி பயன்படுத்தியும வசயற்றிட்டங்கள
வதசாடங்கின.  2007 இல் முதற் தடளவயசாக நிதிச் பசகரிப்பு
நேடந்தது;  அலுவலகம அளமத்பதசாம.  2008 இல் நிறுவனமசாகச்
வசயற்படலசாபனசாம.  2009 இல் வகசாழுமபுத் தமிழ்ச் சங்கத்தில்
ஆவணப்படுத்தல் வதசாடங்கியது.  2010 இல் நூலக நிறுவனம
பதிவுவசய்யப்பட்டது.

2011 இல் நிறுவனத்துக்கசான வியூகத் திட்டமிடல் நேடந்தது.
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நிறுவனத்தில் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளல் நேடந்த பசாய்ச்சலுக்கசான
அடிப்பளடயசாக அந்தத் திட்டமிடல் அளமந்தது.  2011 இல்
யசாழ்ப்பசாணப் வபசாதுசன நூலகத்தில் ஆவணப்படுத்தல்
வதசாடங்கியது.  2012 இல் பளளக்கூடம வசயற்றிட்டம
ஆரமபமசானது.  2013 இல் முதலசாவது தமிழ் ஆவண மசாநேசாடு
வபருவவற்றி வபற்றைது.  2013 இல் யசாழ்ப்பசாணத்தில் அலுவலகம
அளமக்கப்பட்டது;  வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுக் களஞ்சியம
வதசாடங்கப்பட்டது.  2014 இல் மளலயகத்தில் ஆவணப்படுத்தல்
வதசாடங்கியது.  இளவ முதற் பத்து ஆண்டுகளல் நூலகத்தில்
ஏற்பட்ட மசாற்றைங்கள.

அதன் பநின்னர நூலகம எப்படிச் வசயற்பட்டு வருகநிறைது?

2016 இலிருந்து யசாழ்ப்பசாணத்ளத நேடுவமசாகக் வகசாண்டு
வசயற்படத் வதசாடங்கிபனசாம.  யசாழ்ப்பசாணப் பத்திரிளககளள
ஆவணப்படுத்தும பசாரிய வசயற்றிட்டம வதசாடங்கப்பட்டது.
பல்லூடக ஆவணப்படுத்தலுக்கசான பணிகளும வதசாடங்கின. 2017
இல் ஆவணகம வளலத்தளம வதசாடங்கப்பட்டளதத் வதசாடர்ந்து
நூலக நிறுவனம வபரும பசாய்ச்சளல நிகழ்த்தியது. 

அதசாவது எழுத்தசாவணங்களளத் தசாண்டி ஒலிப் பதிவுகள,
கசாவணசாளகள,  புளகப்படங்கள,  எண்ணிம ஆவணங்கள எனச்
சகலவளகயசான பல்லூடக ஆவணங்களளயும இளணக்கக் கூடிய
முழுளமயசான ஆவணக் கசாப்பகமசாக நூலக நிறுவனம மசாறியது.
தனித்தனியசாகச் வசசால்வதசானசால் அது மிக நீண்டுவிடும.
கறிப்பசாக வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வு நிளலயம
வதசாடங்கப்பட்டளம,  பிரித்தசானிய நூலகத்தின் ஆதரவுடன்
ஏட்டுச் சுவடிகள ஆவணப்படுத்தும இன்வனசாரு பசாரிய
வசயற்றிட்டம வதசாடங்கப்பட்டளம,  வதசாழிற்களலகளள
ஆவணப்படுத்தும வசயற்றிட்டம விக்கிப்பீடியசாவுடன்
இளணந்து வதசாடங்கப்பட்டளம,  ஆய்வுப் வபசாருட் பசகரங்கள
வதசாடங்கப்பட்டளம ஆகியவற்ளறைச் வசசால்லலசாம.  2017 இல்
யசாழ்ப்பசாணப் பல்களலக்கழக நூலகத்திலும ஆவணம வசய்யத்
வதசாடங்கிபனசாம.
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2018 இல் யசாழ்ப்பசாணப் பசாடசசாளலகளள ஆவணப்-
படுத்திபனசாம.  2019 இல் திறைந்த கல்வி வளங்கள வசயற்றிட்டம
வதசாடங்கப்பட்டது.  மட்டக்களப்பில் நிரந்தர அலுவலகம
அளமக்கப்பட்டது.  2019  இறுதியில் அதசாவது 15  ஆண்டுகளல்
73,000 எழுத்தசாவணங்கள (25 இலட்சம பக்கங்கள)  மற்றும 11,000
பல்லூடக ஆவணங்கள என 84,000  ஆவணங்களள
எட்டியுளபளசாம.

நூலக நநிறுவனச் வசயற்பலாடுகளநில் உங்கள் பங்களநிப்புக்கள்
பற்றைநியும கூறுங்கள்.

என்னுளடய பங்களப்பு என்றைசால் நூலக நிறுவனம
வதசாடங்கப்பட்ட கசாலம முதல் வியூகத் திட்டமிடல்,   பசகர
முகசாளமத்துவம,  வளச் பசகரிப்பு,  தகவற் கட்டளமப்பு,
வசயற்றிட்டத் திட்டமிடல்,  களப்பணி ஒருங்கிளணப்பு,  பசாதீடு,
கணக்கியல்,  வதசாடர்பசாடல் பபசான்றைளவ  சசார்ந்து பங்களத்து
வருகிபறைன்.  வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுக் களலக்களஞ்சியம,
ஓளலச்சுவடிகள வசயற்றிட்டம,  யசாழ்ப்பசாணப் பத்திரிளககள
வசயற்றிட்டம, வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வு நிளலயம ஆகியன
நேசான் கறிப்பிடத்தக்க பங்களப்புச் வசய்த வசயற்றிட்டங்களசாக
உளளன.  ஆவணப்படுத்தளல கள ஆய்வுப் பயணங்களன்
அடிப்பளடயில் விரிவுபடுத்துவதில் முக்கிய பங்களப்புச்
வசய்துளபளன்.  வசாய்வமசாழி வரலசாற்ளறை ஓர் ஆவணப்படுத்தும
வழிமுளறையசாக அறிமுகப்படுத்துவதில் வவற்றி கண்டுளபளன்
என நேமபுகிபறைன். 

வலாய்வமலாழநி வரலலாறுகறள ஏன் அறைநிமுகப்படுத்த வவண்டி
இருந்தது? அதன் முக்கநியத்துவம பற்றைநிக்  கூறை முடியுமலா?

வரலசாறு எனுமபபசாபத மன்னர்கபள நிளனவுக்க
வருகிறைசார்கள.  அல்லது அரசியல் தளலவர்கள.  அந்த அளவுக்க
தளலவர்களன் அதிலும கறிப்பசாக வவற்றி வபற்றைவர்களன்
வரலசாறுகபள எமது சூழலின் வரலசாற்று எழுத்தியலில்
வசல்வசாக்கச் வசலுத்துகின்றைன.  இலக்கிய வரலசாறுகளும ஓரளவு
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உளளன. அரசு, அரசியல், இலக்கியத்துக்க வவளபய களல, சமூக,
பண்பசாட்டுத் தளங்களல் வரலசாற்று ஆய்வுகபளசா எழுத்துக்கபளசா
அரிது. அவற்றுக்கசான தரவுகள மிக அரிது.

ஆனசால் ஒவ்வவசாரு கடுமபத்துக்கம நிறுவனத்துக்கம
ஊருக்கம வரலசாறு இருக்கிறைது.  அவர்களது நேமபிக்ளககளுக்கம
சடங்ககளுக்கம வரலசாறு இருக்கின்றைன. இளச, நேடனம, ஓவியம,
நேசாடகம என ஒவ்வவசாரு களலக்கம வரலசாறு இருக்கிறைது. இங்பக
நேசான் கறிப்பிடுவது வபசாதுவசான வரலசாறுகளள அல்ல. ஒவ்வவசாரு
பிரபதசத்துக்கம தனித்துவமசான களல வரலசாறுகளளக் கறிப்பிடு-
கிபறைன்.  இது பபசாலபவ வபசாருளசாதசார வரலசாறு,  விளளயசாட்டு
வரலசாறு,  சமய வரலசாறு,  சூழலியல் வரலசாறு,  உணவு வரலசாறு
என்று வசசால்லிக் வகசாண்பட பபசாகலசாம.  வகசாத்து வரசாட்டி
இப்பபசாது தமிழர் வசாழ்வில் பின்னிப் பிளணந்துளளது.  அதன்
வரலசாறு பற்றி ஏதும நூல்களளக் கண்டிருக்கிறீர்களசா?  ஆனசால்
பீட்சசா பபசான்றை உணவுகள பற்றி ஆங்கிலத்தில் வரலசாற்று
நூல்கபள பல உளளன.

ஆனசால் திடீவரனப் புறைப்பட்டுப் பலநூறு தளலப்புக்களல்
வரலசாற்று நூல்களள எழுதிவிட முடியசாது.  அதற்கசான
ஆய்வுகளள பமற்வகசாளவதற்கசான தரவுகபளசா வளங்கபளசா
ஆளணிபயசா எமது சமூகத்தில் இல்ளல.  விரிவசான தரவுகளளச்
சற்று இலகவசாகத் திரட்டிக் வகசாளவதற்கசான ஒரு வழிமுளறையசாக
வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள இருக்கின்றைன.  சசாதசாரணமசாக
ஒருவருக்க நூறு பக்கங்களல் ஒரு நூலிளன எழுதுவதற்க மசாதக்
கணக்கில் பநேரம பதளவப்படும.  அத்துடன் எல்பலசாருக்கம
நூல்களசாகத் தமது அனுபவங்களள எழுதும திறைளமபயசா
வசாய்ப்பபசா இருப்பதில்ளல.  ஆனசால் வரலசாற்றுணர்வுளள ஓர்
வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வசாளரசால் சில மணிபநேரங்களல்
ஒருவரது வசாழ்வின் அனுபவங்களள ஒலிப்பதிவு வசய்து வகசாளள
முடியும. அது ஒரு நூலுக்கச் சமனசான தகவல்களள உளளடக்கம.

வசாய்வமசாழி வரலசாறு என்பது அதன் வபயர் கறிப்பிடுவது
பபசால வசாய்வமசாழிமூலம வசசால்லப்படும வரலசாறுதசான்.
வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள பநேர்கசாணல் மூலம வசய்யப்படுகின்றைன.
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ஆனசால் பநேர்கசாணல்கள எல்லசாம வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள அல்ல.
வரலசாற்றுப் பதிவு வசய்கிபறைசாம என்றை உணர்வுடன் அதற்கசான
முளறைளமகளளப் பின்பற்றி வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள பதிவு
வசய்யப்பட பவண்டும.  அதசாவது ஆய்வுபூர்வமசாகத் திட்டமிட்டு
மனிதர்களன் அனுபவத்ளதயும அறிளவயும வரலசாற்ளறையும
பதிவுவசய்து வகசாளளுதல்.

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள மூலம தனிநேபர் வசாழ்க்ளக
வரலசாறுகளளப் பதிவு வசய்யலசாம.  அல்லது ஒரு விடயப்-
பரப்பிளன எடுத்து அது வதசாடர்பசான வரலசாறுகளளப் பதிவு
வசய்யலசாம.  விடயப்பரப்பு எனும பபசாது கடுமப வரலசாறுகள,
பிரபதச வரலசாறுகள,  பசாடசசாளலகள உளளட்ட நிறுவன
வரலசாறுகள பபசான்றைனவும உளளடங்ககின்றைன. அல்லது ஏளனய
களல,  சமூக,  பண்பசாட்டு வரலசாறுகளசாகவும இருக்கலசாம.
அல்லது கறிப்பிட்ட கசாலப்பகதிகள வதசாடர்பசான அரசியல்
வரலசாறுகளசாகவும கூட இருக்கலசாம.

வரலசாறு என்பது பல்லசாயிரம ஆண்டுகளுக்க முன்னர்
நேடந்தது மட்டுமல்ல. இன்ளறைய நிகழ்வுகள நேசாளள வரலசாறு தசான்.
சமகசால வரலசாற்ளறைப் பதிவுவசய்வது வதசாடர்பசான அவசரமசான
விழிப்புணர்வு பதளவப்படுகிறைது.  சமகசால வரலசாற்ளறைப் பதிவு
வசய்வதில் வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள முக்கிய பங்களப்புச்
வசய்கின்றைன.  நேமது வரலசாற்ளறை நேசாங்களதசான் ஆவணப்படுத்த
பவண்டும.

நூலக நநிறுவனம இதுவறர எப்படிப்பட்டை வலாய்வமலாழநி
வரலலாறுகறள ஆவணப்படுத்தநியுள்ளது?

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளப் பதிவு வசய்வது வதசாடர்பசான
எனது பதடல் 2011 இல் வதசாடங்கியது.  ஆவணகம வளலத்தளம
உருவசாக்கப்பட்ட பின்னபர அதளன ஒரு வசயற்றிட்டமசாக
முன்வனடுக்க முடிந்தது.  நூலக நிறுவனத்தில் வசாய்வமசாழி
வரலசாற்று ஆய்வு நிளலயம எனும வசயற்றிட்டத்ளதத்
வதசாடங்கிபனசாம.  தமிழில் இது ஒரு முன்பனசாடி முயற்சியசாக
அளமந்தது.
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இதுவளர 400 க்கக் அதிகமசான வசாய்வமசாழி வரலசாறு-
களளப் பதிவு வசய்துளபளசாம.  இவற்றில் வபருமபசாலசானளவ
வசாழ்க்ளக வரலசாறுகள.  10  நிமிடப் பதிவுகள முதல் 10
மணித்தியசாலங்களளத் தசாண்டிய மிக நீண்ட பதிவுகள வளர
இவற்றில் உளளடங்ககின்றைன.  பத்து மணிபநேரப் பதிவு எனும
பபசாது அளவ பல நேசாட்களல் எடுக்கப்பட்டளவ என்பளதயும
கறிப்பிட பவண்டும. 

இளவ தவிர கறித்த விடயம சசார்ந்த வசாய்வமசாழி
வரலசாறுகளும பதிவு வசய்யப்பட்டுளளன.  எடுத்துக்கசாட்டசாகச்
சஞ்சிளக ஆசிரியர்கள சஞ்சிளக வவளயிட்ட அனுபவங்கள
பதிவு வசய்யப்பட்டன.  நேசாடகக் களலஞர்களன் அனுபவங்கள
பதிவசாகியுளளன.  பகசாயில்களன் தல வரலசாறுகள வசாய்வமசாழி
மூலம பதிவு வசய்யப்பட்டுளளன.  இவ்வசாறு வசசால்லிக்
வகசாண்பட பபசாகலசாம.  வசாழ்க்ளக வரலசாறுகள பதிவு
வசய்யப்படுளகயில் நேமளமயறியசாமல் துளறைசசார் வரலசாறுகளும
பதிவசாகின்றைன. எடுத்துக் கசாட்டசாக வவுனியசாவில் பல வசாழ்க்ளக
வரலசாறுகள எடுக்கப்பட்டன. அந்த வரலசாறுகளள அடுத்தடுத்துக்
பகட்ட பபசாது வயலில் சூடடித்தல் வதசாடர்பசான விரிவசான
சித்திரத்திளனப் வபறை முடிந்தது.  ஒரு நேசாவல் வசாசிப்பது
பபசாலிருந்தது.  நூல்கள,  கட்டுளரகளசாக எழுதுமபபசாது
விடுபட்டுப் பபசாகின்றை எவ்வளபவசா தரவுகள வசாய்வமசாழி
வரலசாறுகளல் ஊடும பசாவும எனக் கிளடக்கின்றைன.

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளன் இன்வனசாரு முக்கியத்துவம
என்னவவன்றைசால் ஆளுளமகளள வசாழுமபபசாபத ஆவணம
வசய்வதும வகசாண்டசாடுவதுமசாகம.  அண்ளமயில் கசாலமசான
கமசாரபதவன்,  சிதமபர திருச்வசந்திநேசாதன்,  சசாமிஜி பபசான்றை
பலளர வசாழும கசாலத்திபலபய ஆவணப்படுத்திபனசாம.  ஒருவர்
கசாலமசாகிய பிறைக முகநூலில் புளகப்படங்கள பபசாடுவதும அவர்
வல்லவர்,  நேல்லவர் என எழுதுவதும என்ன பயன்?  அவர்கள
வசாழுமபபசாபத ஆவணப்படுத்தி அவர்களளக் வகசாண்டசாடும
வசாய்ப்பிளன வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள தருகின்றைன.  ஒவ்வவசாரு
கடுமபமும நிறுவனமும ஊரும ஊக்கவித்துச் வசய்ய பவண்டிய
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பணியசாக இது உளளது.

நூலகத்தலால் வமற்வகலாள்ளப்படும ஊர ஆவணப்படுத்தல்
இந்த வரலலாற்றுப் பதநிவநிறன வநலாக்கமலாகக் வகலாண்டைதலா? 

ஊர் ஆவணப்படுத்தளல வரலசாற்று ஆவணப்படுத்தல்
என்று சுருக்கிவிட முடியசாது.  அது ஒரு விரிவசான தகவற்
பசகரிப்பசாக அளமகிறைது. ஆவணங்கள, புளகப்படங்கள, தரவுகள,
ஒலிப்பதிவுகள,  கசாவணசாளகள,  வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள,  நிலப்
படங்கள எனப் பல்பவறு பதிவு முளறைளமகளளப் பயன்படுத்தி
ஊர்களள ஆவணப்படுத்துகிபறைசாம.  

கறித்த ஊளரச் சமூக,  பண்பசாட்டு ஆய்வுகளுக்க
உட்படுத்தத் பதளவயசான வளங்கள பசகரிக்கப்படுகின்றைன.
கறித்த ஊரவரின் வபசாருளசாதசார,  பண்பசாட்டு வளர்ச்சிக்கம
உதவும வளகயில் ஊர் ஆவணப்படுத்தல் திட்டமிடப்படுகிறைது.
இதுவளர அரியசாளல மட்டுபம விரிவசான ஆவணப்படுத்தப்
பட்டுளளது. இச் வசயற்றிட்டத்துக்க கறித்த ஊரவர் உதவியதசால்
அது சசாத்தியமசானது.  ஒரு சமூகம தன்ளன ஆவணப்படுத்த
முன்வருளகயிபலபய முழுளமயசான பதிவு சசாத்தியமசாகிறைது.

முழுளமயசான பதிவு எனும பபசாது கறித்த ஊரின்
வரலசாறு,  ஆளுளமகள,  நிறுவனங்கள பற்றி மட்டுமில்லசாது
மரபுரிளமகள,  நிலத் பதசாற்றைங்கள பபசான்றைளவயும வருகின்றைன.
படகத்துளறைகள,  துளறைமுகங்கள,  வவளச்ச வீடுகள,
கடற்களரகள,  சிறுதீவுகள,  மணற்றிட்டுக்கள,  பகணிகள,
களங்கள,  வபசாதுக் கிணறுகள,  ஆறுகள,  ஏரிகள,  நீர்நிளலகள,
ளமதசானங்கள,  அரங்கங்கள,  பூங்கசாக்கள,  விளளயசாட்டுத்
திடல்கள,  வவளகள,  கசாடுகள,  மயசானங்கள,  சவச்சசாளலகள,
சந்திகள,  பசாளதகள,  தரிப்பிடங்கள,  பசாலங்கள,  சந்ளதகள,
வதசாழில் நேடுவங்கள,  பழளம வசாய்ந்த மரங்கள,  இயற்ளக
வளங்கள,  மடங்கள,  வபசாதுக் கட்டிடங்கள,  நிளனவுத் தூபிகள,
சிளலகள,  வதசால்வபசாருட் களங்கள,  வரலசாற்றுச் சின்னங்கள என
விரிவசாகபவ பதடுகிபறைசாம. எல்லசாம கிளடக்கின்றைன என்றில்ளல.
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ஈழத்துச் சநித்த மருத்துவ ஏட்டுச்சுவடிகள் மநிக முக்கநியத்துவம
வலாய்ந்தறவ.  ஏலவவ அரநிய பலவற்றறை இழந்து வநிட்வடைலாம.
நூலக நநிறுவனம சுவடிகறள ஆவணப்படுத்துவது பற்றைநிக்
குறைநிப்பநிட்டீரகள்.  அழநிந்தது வபலாக எஞ்சநியநிருப்பவற்றறை
முழுறமயலாக ஆவணப்படுத்தநி வநிட்டைதலாக உணரகநின்றைஜீரகளலா?

ஏட்டுச் சுவடிகளள ஆவணப்படுத்தும விரிவசான
வசயற்றிட்டம 2017  இறுதிப்பகதியில் தசான் ஆரமபமசானது.
யசாழ்ப்பசாணத்தில் பத்திரிளககள ஆவணப்படுத்தலுக்கசான
களப்பணியின் பபசாது ஏட்டுச் சுவடிகளள அவதசானித்து அவற்ளறை
ஆவணப்படுத்தும முயற்சிளயத் வதசாடங்கிபனசாம.  ளவத்தியச்
சுவடிகள மட்டுமில்லசாமல் இலக்கியங்கள,  இலக்கண நூல்கள,
சமய நூல்கள, பசசாதிட நூல்கள, நிகண்டுகள எனப் பலவற்ளறையும
அளடயசாளங்கசாண முடிந்தது.

ஏட்டுச் சுவடிகளளப் பதிவு வசய்வது வபரும வபசாருட்
வசலவு மிக்க பணியசாகம.  பிரித்தசானிய நூலகத்தின் உதவி
வபற்றுப் பசாரிய சுவடிப் பதிவுச் வசயற்றிட்டங்கள தமிழ் நேசாட்டில்
முன்வனடுக்கப்படுவளத ஏற்கனபவ அறிந்திருந்பதசாம. அத்துடன்
யசாழ்ப்பசாணத்தில் புவரசாட்டஸ்தசாந்து நிறுவனங்கள சசார்பசான
வசயற்றிட்டத்துக்கம நூலக நிறுவனம சசார்ந்து உதவிகள
வழங்கியிருந்பதசாம.  அந்த அனுபவங்களன் அடிப்பளடயில்
பிரித்தசானிய நூலக அனுசரளண வபற்றுக் கறித்த வசயற்றிட்டம
ஆரமபமசானது.

முதலில் யசாழ்ப்பசாணத்தில் வதசாடங்கப்பட்ட
வசயற்றிட்டத்தில் 30,000  வளரயசான ஏட்டுச் சுவடிப் பக்கங்களள
ஆவணப்படுத்திபனசாம. பின்னர் இரண்டசாம கட்டமசாக இலங்ளக
எங்கம தமிழ்ச் சுவடிகளள ஆவணப்படுத்தத் வதசாடங்கி-
யுளபளசாம. இதுவளர வமசாத்தமசாக 50,000 சுவடிப் பக்கங்கள வளர
பதிவு வசய்துளபளசாம.  களறைந்தது ஒரு இலட்சம சுவடிப்
பக்கங்களள நிச்சயம ஆவணப்படுத்த முடியும.

ஆகபவ சுவடி ஆவணப்படுத்தலில் வதசாடக்க நிளலயில்
இருக்கிபறைசாம என்பறை வசசால்ல பவண்டும.  முழுளமயசான
ஆவணப்படுத்தல் என்பது சசாத்தியமசாகபமசா வதரியவில்ளல.
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ஏவனனில் நீங்கள கறிப்பிட்டது பபசால வபருமளவு ஏட்டுச்
சுவடிகள ஏற்கனபவ அழிந்து விட்டன.  எஞ்சியவற்ளறை
ளவத்திருப்பபசார் அவற்ளறை ஆவணப்படுத்தசாவிட்டசால் அழிந்து
விடும என்பதில் பபசாதிய அக்களறை கசாட்டுவதசாகத் வதரிய-
வில்ளல.  ஓளலச்சுவடிகள மட்டுமல்ல பளழய பத்திரிளககள,
சஞ்சிளககளுக்கம இபத நிளலளம தசான். நூல்களளப் பசாதுகசாக்க
பவண்டும என்றை உணர்வு சமூகத்தில் ஓரளவு உளளது.  ஆனசால்
ளகவயழுத்துப் பிரதிகள,  கறுங்கசால ஆவணங்கள,  ஓளலச்
சுவடிகள,  பத்திரிளககள பபசான்றைளவ ஏற்கனபவ வபருமளவில்
அழிந்து விட்டன.

பத்தநிரநிறககள் ஆவணப்படுத்தறலக் குறைநிப்பநிட்டுள்ளஜீரகள்.
எத்தறன  பத்தநிரநிறககறள இதுவறரயநில் ஆவணப்படுத்தநி
இருக்கநின்றைஜீரகள்?  இந்த வநிடையம வதலாடைரபநில் நஜீங்கள்
ஒவ்வவலாரு பத்தநிரநிறக தலாபகரகறள அணுகும  வபலாதும
எவ்வலாறைலான சவலால்கறளச் சந்தநித்தஜீரகள்?

2016 இல் பத்திரிளக ஆவணப்படுத்தளல வபரிய அளவில்
வதசாடங்கி இதுவளர 45,000  பத்திரிளககளள ஆவணப்படுத்தி
இருக்கிபறைசாம.  2020 இல் 50,000 இளனத் தசாண்டுபவசாம.  உதயன்,
சஞ்சீவி,  சுடர் ஒள,  ஈழநேசாடு,  ஈழநேசாதம,  முரவசசாலி,  ஈழமுரசு,
சற்றைபட ரிவியூ, திளச, நேமது ஈழநேசாடு, சரிநிகர், தினமுரசு, ஈழபகசரி
பபசான்றை 200 க்கம அதிகமசான பத்திரிளககள இவற்றில்
உளளடங்கம.  உதய தசாரளக,  இந்து சசாதனம,  பசாதுகசாவலன்
பபசான்றை பத்திரிளககளன் 19 ஆம நூற்றைசாண்டுப் பிரதிகள கூட
ஆவணப்படுத்தப்பட்டுளளன. உதயதசாரளக, ஈழநேசாடு, திரசாவிடன்,
ஜனதர்மபபசாதினி பபசான்றை பத்திரிளககளன் முதலசாவது இதழ்கள
நூலகத்தில் உளளன.

யசாழ்ப்பசாணப் பத்திரிளககளன் நிறுவுனர்களளப்
வபசாறுத்தவளர  ஆவணப்படுத்தளல வரபவற்கிறைசார்கள.  ஆனசால்
ஆவணம வசய்யப்பட்ட பிரதிகள பிளழயசான விதங்களல்
பயன்படுத்தப் படலசாகசாது என்பதில் கவனமசாக இருக்கிறைசார்கள.
பத்திரிளக வவளயிடுவது ஒரு வபசாறுப்பசான பணி என்பதசால்
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அதளன நேசாம புரிந்து வகசாளகிபறைசாம.  நூலக நிறுவனம மீதசான
நேமபிக்ளக கசாரணமசாக அனுமதி கிளடப்பதில் வபரிய சிக்கல்கள
இருப்பதில்ளல. 

எடுத்துக்கசாட்டசாகச் வசசால்வதசானசால் உதயன் நிறுவுனர்
சரவணபவன் அவர்கள உதயளன ஆவணப்படுத்துவது
வதசாடர்பில் நேசாம பகசாரியபபசாது நிளறையக் பகளவிகளள
முன்ளவத்தசார்.  ஆனசால் உதயன் மட்டுமில்லசாமல் சஞ்சீவி,  சுடர்
ஒள என தனது பத்திரிளககள அளனத்ளதயும ஆவணப்படுத்த
மனமுவந்து வழங்கினசார்.

நேசாம எதிர்வகசாளளும ஆகப்வபரிய சவசால் பல
பத்திரிளககளன் ஒரு பிரதி தசானும எவரிடமும இல்ளல என்பது
தசான்.  ஆவணப்படுத்தல் சசார்ந்து எமது சமூகத்தில்
விழிப்புணர்வின்ளமபய இதற்க முக்கிய கசாரணமசாகிறைது.
வரலசாறு,  ஆவணப்படுத்தல்,  மரபுரிளம பபசான்றைன வதசாடர்பசாக
மிகப் பரவலசான விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் உருவசாக்கப்பட
பவண்டியுளளது.

ஆவணப்படுத்தல் வதலாடைரபலான வநிழநிப்புணரறவ  மலாணவரகள்
மத்தநியநில் நூலக நநிறுவனம எந்தளவநிற்கு முன்வனடுக்கநின்றைது?
இது வதலாடைரபலான வநிழநிப்புணரறவ பலாடைத்தநிட்டைம மூலமலாக
வகலாண்டுவர முடியுமலா?

பசாடத்திட்டத்தில் ஆவணப்படுத்தளலச் பசர்ப்பது என்பது
எமது ளககளல் இல்ளல.  ஆனசால் மசாணவர் மட்டத்தில்
விழிப்புணர்வு ஊட்டும வசயற்பசாடுகளளத் வதசாடங்கவது
வதசாளலபநேசாக்கில் நேல்ல பயன்களளத் தரும என்பறை நேமபுகிபறைன்.
பசாடசசாளல பதசாறும மரபுரிளமக் கழகங்கள இயங்க பவண்டும
என்பது எமது விருப்பம.  அவ்வசாறைசான கழகங்கள இருப்பின்
விழுப்புணர்வூட்டும பல வசயற்றிட்டங்களள நூலக
நிறுவனத்தசால் பமற்வகசாளள முடியும.  இதுவளர இத்தளகய
முயற்சிகள திட்டமிடல் அளவிபலபய உளளன.
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தமநிழர மரபுவழநிக் கட்டைடைக்  கறலகறள ஆவணப்
படுத்துகநிறைஜீரகளலா?  ஓவநியங்கள் வபலான்றைறவ?  வதலால்லநியல்
எச்சங்கறள ஆவணப்படுத்துமவபலாது எவ்வலாறைலான சநிக்கல்-
கறள எதநிரவகலாண்டுள்ளஜீரகள்?

வதசால்லியல் எச்சங்கள பபசான்றை சிக்கலசான ஆய்வுகளல்
நூலக நிறுவனம இதுவளர ஈடுபடத் வதசாடங்கவில்ளல.
அத்தளகய உடனடித் திட்டங்களும இல்ளல.  கட்டிடக்
களலகளள ஆவணப்படுத்துவதற்கசான முன்பனசாடித் திட்டம
ஒன்று உருவசாக்கப்பட்டது.  ஆயினும இன்னும முன்வனடுக்கப்
படவில்ளல.  சிறிய அளவில் ஓவியங்களளப் பதிவு
வசய்துளபளசாம.  ஆனசால் அதற்கசான தனியசான வசயற்றிட்டம
ஏதும இதுவளர வதசாடங்கப்படவில்ளல.  சில வசயற்றிட்டங்கள
கறித்த துளறைசசார் வல்லுனர்களன் உதவி கிளடக்கமபபசாபத
சசாத்தியமசாகம. 

எடுத்துக்கசாட்டசாக நேசாம விரிவசான ஓளலச் சுவடிகள
ஆவணப்படுத்தும வசயற்றிட்டத்ளத முன்வனடுக்கிபறைசாம.
ஆனசால் பதிவு வசய்யப்பட்ட சுவடிகளள வசாசித்து அவற்றின்
உளளடக்கத்ளத வவளப்படுத்துவது என்பது மிகவும
வமதுவசாகபவ நேடக்கிறைது.  வமன்பமலும துளறைசசார் வல்லுனர்கள
நூலக நிறுவனத்துக்கப் பங்களக்க முன்வந்தசால் பல்பவறு
துளறைசசார் ஆய்வுகளள விரிவசாகவும ஆழமசாகவும முன்வனடுக்கம
நிளல உருவசாகம என நேமபுகிபறைன்.

ஆவணப்படுத்தலநின் நஜீங்கள் எதநிரவகலாண்டை சுவலாரசநியமலான
சமபவங்கள் இருந்தலால் பகநிரந்து வகலாள்ளுங்கள். 

அவ்வசாறைசான பலவற்ளறைக் கறிப்பிடலசாம.  வவளயிட்ட
எழுத்தசாளர்களடபம இல்லசாத ஆவணங்களள அவர்கள
நூலகத்தில் பகட்டுப் வபறும சமபவங்கள அவ்வப்பபசாது
நேளடவபறுவதுண்டு.  1999 இல் எனது 16 ஆவது வயதில்
சஞ்சீவியில் எழுதத் வதசாடங்கிய துடுப்பசாட்டம அன்றும இன்றும
என்றை கட்டுளரத் வதசாடரின் பத்திரிளக நேறுக்ககளளப் பின்னர்
வதசாளலத்து விட்டிருந்பதன்.  கடந்த ஆண்டு நூலகத்தில் அது
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ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருப்பது கண்டு மகிழ்ச்சியசாக இருந்தது.

ஆம,  அது மகநிழ்ச்சநியலானது தலான்.  ஆனலால் அந்த மகநிழ்ச்சநி
நநிரந்தரமலானதலா?  வமன்வபலாருட்கள் மலாறுமவபலாது இந்த
ஆவணப்படுத்தல் பயன்படுத்த முடியலாதது ஆகநிவநிடைலாதலா?
எந்தக் கலாலத்துக்கும வபலாருத்தமலானதலாக இருக்குமலா?

சர்வபதச அளவில் ஏற்றுக் வகசாளளப்பட்டுளள
நியமங்களளபய நேசாம பயன்படுத்துகிபறைசாம.  நேசாம புதிய
முளறைளமகள எவற்ளறையும உருவசாக்கவில்ளல.  பிரித்தசானிய
நூலகம,  அவமரிக்க கசாங்கிரசு நூலகம,  கனடியத் பதசிய நூலகம,
அவுஸ்திபரலியத் பதசிய நூலகம பபசான்றைளவ என்ன வளகயசான
பகசாப்பு வடிவங்களளப் பயன்படுத்துகிறைசார்கபளசா அவற்ளறைபய
நேசாமும பின்பற்றுகிபறைசாம. 

அவர்கள பல்லசாயிரம ஆண்டுகள பசாதுகசாப்பதற்கசான
திட்டங்களளக் வகசாண்டிருக்கிறைசார்கள. ஆகபவ வமன்வபசாருட்கள
பபசான்றைளவ மசாறுமபபசாது அவர்கள அதற்பகற்ப மசாறுதல்களளச்
வசய்கிறைசார்கள. அந்த மசாற்றைங்களளபய நேசாமும பின்பற்றுகிபறைசாம.
உலபகசாடு ஒத்துச் வசயற்படுபதசால் வமன்வபசாருள சசார்ந்த
சிக்கல்கள அரிது.

சலாதலாரண மனநிதரகளும பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றைலாக  இந்த
ஆவணப்படுத்தல் இருக்கநிறைதலா?

நூலக நிறுவனத்தின் அளனத்து ஆவணங்களும
அளனவருக்கம கிளடக்கக் கூடியதசாகத் திறைந்த
அணுக்கத்திபலபய வவளயிடப்படுகின்றைன.  எந்த விதமசான
கட்டுப்பசாடுகளும இல்லசாமல் அளனவரும பயன்படுத்த
முடியும.  www.noolaham.org,  www.aavanaham.org  ஆகிய வளல
முகவரிகளல் நூலக நிறுவனம இதுவளர ஆவணப்படுத்திய
84,000 ஆவணங்கள பற்றிய விபரங்களளயும வபறை முடியும.

ஆவணப்படுத்தலநில் ஆரவமுள்ளவரகளுக்கு என்ன வசலால்ல
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வநிருமபுகநின்றைஜீரகள்?  அவ்வலாறைலாக ஆரவமுள்ளவரகள் நூலக
நநிறுவனத்றத எவ்வலாறு வதலாடைரபு வகலாள்ள முடியும?

ஊர்கூடி ஆவணப்படுத்துபவசாம என்பபத நூலக
நிறுவனத்தின் தசாரக மந்திரமசாக இருக்கிறைது. ஒரு சமூகம தன்ளன
ஆவணப்படுத்த முன்வருமபபசாது மட்டுபம முழுளமயசான
ஆவணப்படுத்தல் என்பது சசாத்தியமசாகம.  உங்களது,  உங்கள
கடுமபத்தினது,  உங்களது ஊரினது வரலசாற்ளறையும
பண்பசாட்ளடயும மரபுரிளமளயயும ஆவணப்படுத்துவது உங்கள
ளககளபலபய உளளது.   அதற்கசான நுட்பங்களளயும
வழிகசாட்டளலயும நூலக நிறுவனத்தசால் தர முடியும.
ஆவணங்களசாக,  வதசாடர்புகளசாக,  விழிப்புணர்வூட்டுவதசாக,  நிதி
வழங்கவதசாக,  தன்னசார்வப் பங்களப்பசாக எனப் பல்பவறு
வளககளல் ஒவ்வவசாருவரும பங்களக்க முடியும.  நூலக
நிறுவனத்திளன மின்னஞ்சல் மூலம வதசாடர்பு வகசாளளலசாம.
இலகவசாக முகநூல் மூலமும வதசாடர்பு வகசாளளலசாம.

நூலக நிறுவனம உங்களது ஆவணக் கசாப்பகம.  அதளனப்
பயன்படுத்துங்கள, பங்களயுங்கள, பரவலசாக்கங்கள என்பளதபய
கறிப்பசாகச் வசசால்ல விருமபுகிபறைன்.

(உதயன் சஞ்சஜீவநி வலார இதழுக்கு வழங்கப்பட்டை வசவ்வநி. 2020 சனவரநி 25

வவளநிவருவதலாக உள்ளது.  பத்தநிரநிறகயநில் வரும வடிவத்துக்கும இங்வக

பநிரசுரமலாகும வடிவத்துக்குமநிறடையநில் வவறுபலாடுகள் இருக்கலலாம)
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கட்டுறரகள்
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ஈழத்தின் இறணய நூலகம

அச்சில் வவளவந்த நூல்களள மின்வடிவமசாக வழங்கம
முயற்சிகள இளணயத்தின் வருளகயின் முன்பப வதசாடங்கி
விட்டன.  1971  இல் ஆரமபிக்கபட்ட கட்டன்பபர்க் திட்டபம
இளணய நூலகங்களன் முன்பனசாடியசாகம.  இன்று கட்டன்
பபர்க்கில் 20,000 க்கம அதிகமசான நூல்கள கிளடக்கின்றைன.

தமிழில் வதசாடங்கப்பட்ட முதல் மின்னூற் திட்டம
மதுளரத் திட்டமசாகம.  பழந்தமிழ் நூல்களள இளணயத்திற்
கிளடக்கச் வசய்ய 1998  இல் வதசாடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில்
பத்துப்பசாட்டு,  எட்டுத்வதசாளக,  பதிவனண்கீழ்க்கணக்க,  நீதி
நூல்கள, பன்னிரு திருமுளறைகள, சமய நூல்கள, இலக்கண நூல்கள
உட்பட 250 க்கம அதிகமசான நூல்கள வவளயிடப்பட்டுளளன.

இவ்வளகயில் ஈழத்து நூல்களுகளள இளணயத்திற்
கிளடக்கச் வசய்வதற்கசாகத் வதசாடங்கப்பட்டபத நூலகம
திட்டமசாகம.

குறைநிக்வகலாள்

நூலகம திட்டமசானது "ஈழத்து நூல்களளயும
இதழ்களளயும ஆவணப்படுத்திப் பசாதுகசாத்து அவற்ளறை
அளனவரும எந்பநேரமும வசாசிப்பதற்கம உசசாத்துளணக்கம
பயன்படுத்துவதற்க இளணயத்தில் இலகவிற் கிளடக்கக்
கூடியதசாக வவளயிடும ஓர் இலசாப பநேசாக்கற்றை தன்னசார்வக் கூட்டு
முயற்சி" என்று வளரயறுக்கப்பட்டுளளது.

வசயற்பலாடு

ஈழத்து எழுத்தசாளரின் நூல்கள அல்லது ஈழம வதசாடர்பசான
நூல்கள நூலகத்தில் வவளயிடப்படுகின்றைன.  நூற்வதரிவின்
நிபந்தளனகள கறித்த நூல் அச்சில் வவளவந்திருக்க பவண்டும,
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நூலசாசிரியரின் அனுமதி வபறைப்பட பவண்டும என்பன மட்டுபம
ஆகம. நூல்களள கல்வி, உசசாத்துளணத் பதளவகளுக்கசான வணிக
பநேசாக்கற்றை பகிர்வுக்கசாக இளணயத்தில் மின்னூல்களசாக
வவளயிட மட்டுபம அனுமதி பகசாரப்படுகிறைது.  பதிப்புரிளம
நூலசாசிரியருளடயபத.

நூலகம திட்டம தனிப்பட்ட எவருக்கம வசசாந்தமசான-
தல்ல.  எதுவித வணிக பநேசாக்கங்களுமற்றை தன்னசார்வலர்களன்
கூட்டு முயற்சிக்கசாகத் திறைந்த நிளலயிபலபய நூலகம திட்டம
முன்வனடுக்கப்படுகிறைது.

இதற்க எந்த நிதியுதவிகளும வபற்றுக் வகசாளளப்
படுவதில்ளல.  நூல்களள வவளயிட எந்த கட்டணங்களும
அறைவிடப்படுவதில்ளல.  அவ்வசாபறை வவளயிடப்படும
நூல்களுக்க எந்த சன்மசானங்களும வழங்கப்படுவதுமில்ளல.
நூலகம இளணயத்தளத்தில் எதுவித விளமபரங்களும கூட
வவளயிடப்படுவதில்ளல. 

பயன்கள்

1.  ஈழத்து நூல்கள அடுத்த தளலமுளறைகளுக்கம
கிளடக்கக்கூடியதசாக ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றைன.

2.  ஈழத்து எழுத்தசாளரும அவர்தம பளடப்புக்களும உலகளசாவிய
அளவில் அறிமுகம வபறுகின்றைனர்.

4.  பதடுவபசாறிகளல் ஈழத்துப் பளடப்புக்களள இலகவசாகக்
கண்டளடய முடிகிறைது.

5.  வவளயிடப்படும பகசாப்புக்கள மிகவும விளனத்திறைன்மிக்க
உசசாத்துளணப் பயன்பசாட்டுக்க ஏற்றைளவயசாகம.

6.  ஈழத்தின் சமகசால அறிவுத் பதட்டத்தின் ஒரு பகதிளய
உலகத்தமிழருடன் பகிர்ந்து வகசாளள முடிகிறைது.

7.  வவளப்பளடயசான கூட்டு முயற்சியசாதலசால் எவரும
பங்கவபறைக் கூடியதசாக உளளது.

8.  மிகப்புதிய ஆவணப்படுத்தல் உத்தி பயன்படுவதசால் கசால
மசாற்றைத்திற்பகற்பப் புதுப்பிக்கப்படக் கூடியதசாகம.
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9.  தமிழக மற்றும உலக மின்னூலசாக்க முயற்சிகளல் ஈழம
பின்தங்கிவிடசாதிருப்பது உறுதி வசய்யப்படுகிறைது.

சலாதறனகள்

தமிழில் சமகசால அறிவு மிகப்வபருமளவில்
பகிரப்பட்டுளள மிக முக்கிய வளலத்தளங்களல் ஒன்றைசாக மிகக்
கறுகிய கசாலத்தில் நூலகம வளர்ச்சி வபற்றுளளது.
இரண்டசாண்டுகளல் 300 க்கம அதிகமசான மின்னூல்கள
இளணயத்தில் வவளயிடப்பட்டுளளன.  இளவ இலக்கிய
நூல்கள,  உசசாத்துளண நூல்கள,  அரிதசான நூல்கள எனப்
பலதரப்பட்டளவயசாகம.

ளகலசாயமசாளல,  ளவயசாபசாடல்,  பிளளளயசார் களத,
மட்டக்களப்பு மசான்மியம,  கதிளரமளலப்பளளு,  பறைசாளள
விநேசாயகர் பளளு பபசான்றை ஈழத்தின் முன்பனசாடி நூல்களும
அபிதசான பகசாசம,  யசாழ்ப்பசாணச் சரித்திரம,  கனகி புரசாணம
பபசான்றை அரிய நூல்களும நூலகத்தில் ஆவணப்படுத்தப்-
பட்டுளளன.

ஏ.  பஜ.  கனகரட்னசா,  மு.  தளளயசிங்கம,  வ.  அ.
இரசாசரத்தினம, சு. வில்வரத்தினம,  வரதர், பக. கபணஷ, வசசாக்கன்,
மஹசாகவி,  நீலசாவணன்,  சில்ளலயூர் வசல்வரசாசன்,  சி.  வி.
பவலுப்பிளளள, அப்துல் கசாதர் வலப்ளப, எஸ். வபசா., வடசாமினிக்
ஜீவசா,  அ.  முத்துலிங்கம,  தி.  ஞசானபசகரன்,  என்.  பக.  மகசாலிங்கம,
வசங்ளக ஆழியசான், சசாந்தன், வசழியன், சி. சிவபசகரம, அ. இரவி,
வசமபியன் வசல்வன்,  எம.  ஏ.  நுஃமசான்,  ,  பசசாளலக்கிள,  தசா.
பசாலகபணசன்,  பசரன்,  மு.  புஷபரசாஜன்,  ளமதிலி,  இரசா.
சிவச்சந்திரன்,  இ.  பசாலசுந்தரம,  வி.  என்.  எஸ்.  உதயசந்திரன்,
நேட்சத்திரன் வசவ்விந்தியன்,   அனசார்,   அ.  பசாலமபனசாகரன்,
பகசாவிந்தன்,  இ.  தியசாகலிங்கம,  எஸ்.எல்.எம.  ஹனீபசா,  எம.  ஏ.
ரஹ்மசான்,  பகசாவிலூர் வசல்வரசாஜன்,  சபசா வஜயரசாசசா,  சசாரணசா
ளகயூம,  பசாமசா. ரசாஜபகசாபசால், தசா. இரசாமலிங்கம, கசா. சிவத்தமபி,
நேசா.  சுப்பிரமணியம,  வி.  சிவசசாமி,  அ.  பயசுரசாசசா,  அருள
வசல்வநேசாயகம,  அ.  சிவரசாஜசா,  வச.  பயசாகரசாசசா,  க.  நேடனசபசாபதி,
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நிலசாந்தன்,  வபசா.  இரகபதி,  என்.  ஆத்மசா,  வசாசுபதவன்,
முருளகயன்,  மு.  வபசான்னமபலம,  சுல்பிகசா,  பசா.  அகிலன்,  ஜபசார்,
கி.  முரளதரன்,  சி.  வமமௌனகரு,  வமமௌ.  சித்திரபலகசா,  கி.  பி.
அரவிந்தன்,  ரஞ்சகமசார்,  க.  சட்டநேசாதன்,  நேந்தி,  வ.  ஐ.  ச.
வஜயபசாலன், எம.பக.எம. ஷகீப், இளளய அப்துல்லசா, பகசாப்பசாய்
சிவம,  க.சி.  கலரத்தினம,  சி.கசா.  வசந்திபவல்,  கனக வசந்திநேசாதன்,
சுவிஸ் ரவி, வநேல்ளல க. பபரன், அ. வச. முருகசானந்தம, அநு. ளவ.
நேசாகரசாஜன்,  அருணசா வசல்லத்துளர உளளட்ட வபருமளவு
எழுத்தசாளர்களன் நூல்கள நூலகம திட்டத்தில் ஆவணப்படுத்தப்-
பட்டுளளன.

ஆயினும பல முக்கிய எழுத்தசாளர்களன் நூல்களும
முக்கியமசான நூல்களும இதுவளர ஆவணப்படுத்தப்படவில்ளல
என்பது ஏற்றுக் வகசாளளப்பட பவண்டியபத. இது ஒரு தன்னசார்வக்
கூட்டு முயற்சியசாதலசால் நூலகத்தில் நூல்களள ஆவணப்படுத்த
விருமபும எழுத்தசாளர்கள,  ஆர்வலர்கள மின்னூல்களளத்
தயசாரித்துப் பங்களக்கலசாம.

பங்களநிப்பது எப்படி?

நூலகம திட்டத்தில் ஆர்வலர் எவரும இளணந்து
வகசாளளலசாம;  பங்களக்கலசாம.  நூலகம மடலசாடற் கழுவில்
இளணந்து வகசாளவதன் மூலம திட்டக் கழுவில் எவரும
உறுப்பினரசாகலசாம.  அளனவரும நூலகத்தில் சம உரிளம
வகசாண்ட உறுப்பினபர.  ஈழத்து எழுத்தசாளர்களன் நூல்களள
கறித்த எழுத்தசாளரின் அனுமதியுடன் மின்னூலசாக்கி அனுப்பி
ளவத்தசால் அளவ நிச்சயம வவளயிடப்படும.   ஒவ்வவசாரு
மின்னூலிலும மின்னூலசாக்கஞ் வசய்பதசாரின் விபரங்களும
வவளயிடப்படும.

புதிதசாக நூல்களள அச்சிடுபவசார் அச்சகங்களலிருந்து
இறுவட்டில் வமன்பிரதிளயப் வபற்று நூளல ஒருங்கறிக்க மசாற்றி
நூலகத்தில் இளணக்கலசாம.  பளழய நூல்களள இளணக்க
விருமபுபவசார் தசாமசாகபவசா அல்லது வதசாழில்சசார்
தட்வடழுத்தசாளர்கள மூலபமசா தட்வடழுதி நூலகத்தில்
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இளணக்கலசாம.  மின்னூலசாக்கத்ளதத் வதசாடங்கமுன் நூலகம
கழுவில் இளணவது அல்லது நூலகம கழுவினளரத் வதசாடர்பு
வகசாண்டு பமலதிக விபரங்களள அறிந்து வகசாளவது
வபசாருத்தமசானது.  சில அடிப்பளடத் தகவல்கள கீபழ
தரப்பட்டுளளன.

சநில தகவல்கள்

ஈழத்து நூல்களன் மின்னூலசாக்க முயற்சிகளள முதலில்
முன்வனடுத்தவர் இ. பத்மநேசாப ஐயர். மதுளரத்திட்டத்தில் ஐயரின்
முயற்சியசால் 13  ஈழத்து நூல்கள 2000  -  2001  ஆம ஆண்டுகளல்
வவளயிடப்பட்டன.

2004  இல் ஈழத்துக்கசான தனியசான மின்னூற்திட்டமசாக
ஈழநூல் திட்டம தி.  பகசாபிநேசாத்,  மு.  மயூரன் ஆகிபயசாரசால்
வதசாடங்கப்பட்டு 2005  ளதயில் நூலகம திட்டமசாக
வளலபயற்றைப்பட்டது.  அதளனத் வதசாடர்ந்து பதசிய களல
இலக்கியப் பபரளவயின் பசசா.  பதவரசாஜசா பிரதீபசா தில்ளலநேசாதன்
ஆகிபயசாரும இளணந்தனர்.  ஆரமபத்தில் திட்ட பவகம
பபசாதியதசானதசாக இருக்கவில்ளல.   2005  ஆடியில் பு.  ஈழநேசாதன்
இளணந்ததும உடனடியசாக நூலகத்துக்கசான தனியசான
வளலத்தளத்திளன வசாங்கி அளத்தசார்.  இ.  பத்மநேசாப ஐயர்
ஆபலசாசகரசாக இளணந்து வபருமளவு நூல்களள இளணக்கத்
வதசாடங்கியதசால் மின்னூலசாக்கப் பணிகள பவகம வபற்றைன.  2006
ளதப்வபசாங்கல் தினத்தன்று 100  நூல்களுடன் திட்டம
இளணயத்தில் பகிரங்கமசாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்பபசாது பதிப்பகங்களசான பதசிய களல இலக்கியப்
பபரளவ,  பூபசாலசிங்கம,  கசாலச்சுவடு,  விடியல்,  மீரசா,  ஞசானம,
தமிழியல் மற்றும ஈக்கவலிற்றி அச்சகம பபசான்றைவற்றின்
பங்களப்புடன் வதளவத்ளத பஜசாசப்,  இ.  பத்மநேசாப ஐயர்
பபசான்பறைசாரின் நூற் பசகரங்களளப் பயன்படுத்தி 25  க்கம
அதிகமசாபனசார் நூலகத்திற்க பநேரடியசாகப் பங்களத்து
வருகின்றைனர்.

இதுவளர மிகப் வபருமளவு நூல்களள இ. பத்மநேசாப ஐயர்,
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தி.  பகசாபிநேசாத் ஆகிபயசாபர இளணத்துளளவரனினும பமலும பல
ஆர்வலர்கள உற்சசாகத்துடன் பங்கபற்றைத் வதசாடங்கியுளளனர்.
யசாழ்.  பல்களலக்கழக கல்விசசார் நூலகர் ஸ்ரீகசாந்தலட்சுமி
அருளசானந்தம அவர்களும முக்கிய பணியசாற்றி வருகிறைசார்.

சநில முகவரநிகள்:

* நூலகம திட்டம: http://www.noolaham.net

* நூலகம கழு: http://groups.google.com/group/noolaham

*  இளணயம,  மின்னஞ்சல் பயன்படுத்துவதிற் சிக்கலுளள
ஆர்வலர்களுக்கசான முகவரி T.  Kopinath,  90/3,  New  Chetty  Street,
Colombo -13

(மல்லநிறக றத 2007)
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தமிழில் இறணய உள்ளடக்க உருவலாக்கம

வபப்ரவரி 21  அன்று பன்னசாட்டுத் தசாய்வமசாழி நேசாளள
முன்னிட்டு வசன்ளனயில் நேளடவபற்றை சிறைப்புச் சந்திப்வபசான்றில்
விக்கிப்பீடியசாவில் ஆயிரம நேசாட்களல் ஒரு லட்சம தமிழ்க்
கட்டுளரகள வவளயிடுவதற்கசாக ‘வளலக்களஞ்சியம’  எனும
வபயரில் இயக்கம ஒன்று வதசாடங்கத் தீர்மசானிக்கப்பட்டளம
வதசாடர்பில் வச.  ச.  வசந்தில்நேசாதன் மறுநேசாள ஒரு விரிவசான
வளலப்பதிவிட்டிருக்கிறைசார்.

விக்கிப்பீடியசா பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டசாலும இமமுயற்சி
தமிழில் இளணய உளளடக்கத்ளத,  கறிப்பசாக உளரத்வதசாகப்பு
அதிகரிப்ளப பநேசாக்கமசாகக் வகசாண்டபத.  ஆனசால் தமிழில்
இளணய உளளடக்கத்தின் பதளவ கறித்துக்கூட இதுவளர விரி-
வசான கலந்துளரயசாடல்கள நேளடவபறைவில்ளல.  அவ்வளகயில்
இமமுயற்சிளய முன்ளவத்துச் சில கருத்துக்களளப் பகிர்ந்து
வகசாளவது பயனுளளதசாக இருக்கலசாம.

இளணய உளளடக்க உருவசாக்கம இருவளகப்படுகிறைது.

1. இளணயத்திற்கசாகவவன உருவசாகம உளளடக்கம

2.  ஏற்கனபவ அச்சிலும ஏளனய வடிவங்களலும வவளவந்த
உளளடக்கத்ளத இளணயபமற்றுவது

தமிழில் இளணயத்ளதப் பயன்படுத்துபவசார் வதசாளக
வமசாத்தத் தமிழர் வதசாளகயில் வசசாற்பந்தசான்.  அவர்களலும
உளளடக்க உருவசாக்கத்தில் ஈடுபடக் கூடிபயசார் மிகக் களறைபவ.
அவ்வளகயில் இளணயத்திலசான உளளடக்க உருவசாக்கம மந்த
கதியிபலபய நேளடவபற்று வருகின்றைது.  இதற்க நேல்ல
எடுத்துக்கசாட்டு தமிழ் விக்கிப்பீடியசா.  அங்க ஒபர பநேரத்தில்
முமமுரமசாகப் பங்ளகபபசார் எண்ணிக்ளக பத்ளதத்
தசாண்டுவதில்ளல.  இது தவிர பவகமசாக அதிகரிக்கம என
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எதிர்பசார்க்கப்பட்ட வளலப்பதிவிடல் அவ்வசாறு அதிகரிக்க-
வில்ளல.  வசய்தி,  அரசியல்,  சினிமசா,  இலக்கியம இவற்ளறைத்
தசாண்டி இளணயத்தளங்கள தமிழில் இல்ளலவயன்பறை
வசசால்லலசாம. இளணய இதழ்களும மிகச் சிலபவ.

உளளடக்க உருவசாக்கனர்களுக்கம இளணயத்துக்கமசான
இளடவவளளயக் களறைப்பது உடன் நேளடவபறைக்கூடியதல்ல.
நேசான்களர ஆண்டு வளர்ச்சியின் பின்னரும தினம பத்துக்
கட்டுளரகபள எழுதப்படும தமிழ் விக்கிப்பீடியசாவில்
மூன்றைசாண்டுகளுக்க தினம 100 கட்டுளரகளள எழுதும பயனர்கள
கிளடப்பது சசாத்தியமசா?  அதற்க பவண்டிய வளங்களளத்
திரட்டுவது எவ்வசாறு? அவ்வசாறு திரட்டிய வளங்களளக் வகசாண்டு
உச்சப்பயன் வபறுவதற்கசான வழிவளககள என்ன?  பபசான்றை
பகளவிகள எமமுன் உளளன.

இருக்கம களறைந்த வளங்களளப் பயன்படுத்தி அதிக
உளளடக்கத்ளத இளணயத்துக்கக் வகசாண்டுவருவதற்கப்
வபசாருத்தமசான வழி ஏற்கனபவ உருவசாக்கப்பட்டுளள
உளளடக்கத்ளதக் கவனத்திவலடுப்பபத.  ஆயினும இது தமிழில்
இதுவளர பபசாதிய கவனம வபறைபவ இல்ளல.  மதுளரத்திட்டம,
வசன்ளன நூலகம,  நூலகத் திட்டம,  கீற்று ஆகிய நேசான்க
இளணயத்தளங்கள கறிப்பிட்டுச் வசசால்லக் கூடியளவ.

மதுளரத்திட்டம,  வசன்ளன நூலகம ஆகியன பழந்தமிழ்
நூல்களளயும அரசுடளம நூல்களளயும வவளயிட்டு
வருகின்றைன.  கீற்று வபருமளவு சிற்றிதழ்களள இளணயத்துக்கக்
வகசாண்டு வருகின்றைது.  நூலகத் திட்டம ஈழத்து எழுத்தசாளர்களன்
நூல்களளயும இதழ்களளயும இளணயத்தில்
ஆவணப்படுத்துகின்றைது.

இருக்கம வளங்களலிருந்து உச்சப்பயளனப் வபறும
முயற்சியில் நூலகத் திட்டம தன்ளன மசாற்றியளமத்த விதம
இங்பக கவனிக்கப்பட பவண்டியது. பமபலசாட்டமசான வமய்ப்புப்
பசார்த்தலுடன் மின்னூல்களள வவளயிட்ட நூலகத் திட்டம
பின்னர் மின்வருடிகளளப் பயன்படுத்திப் படங்களசாக்கிய
பக்கங்களள pdf  பகசாப்புக்களசாக இளணத்து வவளயிடத்
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வதசாடங்கியது.  அவ்வசாறு வவளயிட்டுளள மின்னூல்களன்
வபசாருளடக்க விபரங்கள தட்வடழுதப்படுகின்றைன.  அதனசால்
பதடுவபசாறிகளல் அளவ சிக்கவதசால் ஆய்வசாளர்களும வசாசகரும
பரந்தவதசாரு உளளடக்கத்ளதத் பதடியளடவது சசாத்தியமசாகிறைது.
தமிழில் எழுத்துணரி சசாத்தியமசாகமபபசாது முழு
உளளடக்கத்ளதயுபம பதடக்கூடிய நிளல பதசான்றும.

வவளயசாகம இதழ்களள உடனுக்கடன்
இளணயத்துக்கக் வகசாண்டுவரும கீற்று வளலத்தளத்திற்க
பமலதிகமசாக நூலகத் திட்டத்திளனப் பபசான்றை வசயற்றிட்டங்கள
தமிழகத்தில் முன்வனடுக்க பவண்டியது கசாலத்தின் பதளவ. உரிய
அனுமதி வபறுவதன் மூலம பல எழுத்தசாளர்களன்
பளடப்புக்களள இளணயபமற்றுவது சசாத்தியமசானபத.  கீற்று
வளலத்தளத்தினர் இதற்கசான முயற்சிவயடுத்ததசாக
அறிவித்திருதபபசாதும கறிப்பிடத்தக்க முன்பனற்றைங்கள
வதரியவில்ளல.

தமிழக அரசு பசாடநூல்களள இளணயத்துக்கக்
வகசாண்டுவந்தது பபசாலபவ தஞ்ளசப் பல்களலக்கழகம,  உலகத்
தமிழசாரசாச்சி நிறுவனம பபசான்றைவற்றின் வவளயீடுகள
இளணயத்துக்கக் வகசாண்டுவரப்படுவது மிக அவசியம.

உண்ளமயில் இது ஓரிருவபரசா ஒரு நிறுவனபமசா வசய்யக்
கூடியதல்ல.  பதிப்புரிளமயசாளரின் அனுமதி,  மின்வடிவமசாக்கம,
இளணய வவளயீடு ஆகிய மூன்று படிநிளலகளளக் வகசாண்ட
இமமுயற்சியின் ஒவ்வவசாரு படிநிளலக்கம
பலதரப்பட்டவர்களன் ஒத்துளழப்புக் கிளடத்தசாபல முயற்சி
முழு வவற்றிவபறும.

1.  எழுத்தசாளர்கள,  பதிப்பசாளர்களுடன் வதசாடர்புளடயவர்கள
உரிய அனுமதிளய வசாங்கவபதசாடு கறித்த நூல்கள, இதழ்களளப்
வபற்று மின்வடிவமசாக்கம ளமயத்துக்கத் வதசாடர்ச்சியசாக
அனுப்பி ளவக்க பவண்டும.  தகவற் திரட்டுக்களும
உருவசாக்கப்படல் பவண்டும.

2. மின்வடிவமசாக்கவதற்கசான ளமயம உரிய வசதிகளுடன் இருக்க
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பவண்டும. இத்தளகய ளமயவமசான்ளறை அளமக்க வசந்தில்நேசாதன்
கறிப்பிட்டதுபபசால அரச தனியசார் உதவியுடன் அளமப்பசாகத்
திரழ்வது அவசியமசாகம.

3.  மின்னசாவணங்களள இளணயத்தில் இலகவசாகவும
விளனத்திறைனசாகவும கிளடக்கக் கூடியதசாகக் கிளடக்கச் வசய்ய
ஆவன வசய்ய பவண்டும. விபரத் தரவுகள (metadata) பபசான்றைளவ
உளளடுவது முதல் வடிவளமப்பு,  வதசாடர்ச்சி ஈறைசாகப் பல
விடயங்கள கவனத்திவலடுக்கப்படல் பவண்டும.

இங்பக கறிப்பிடப்படும முளறைகள பலருக்கம புதியளவ-
யல்ல.  உலவகங்கம பல ஆய்வுகள முன்வனடுக்கப்பட்டுத்
திட்டங்கள நேளடமுளறைப்படுத்தப் படுகின்றைன.  அந்த ஆய்வின்
முடிவுகளள நேமமில் பலரும வசாசிக்கிபறைசாம.  ஆனசால் அந்த
அறிளவத் தமிழ்ச் சூழலில் பயன்படுத்த எவரும இல்ளல
என்பபத நிதர்சனம.  கூகிள புத்தகங்கள,  மில்லியன் புத்தகத்
திட்டம பபசான்றைவற்றில் பல தமிழ் நூல்கள ஆவணப்படுத்தப்-
பட்டசாலும அளவ இலகவில் பயன்படுத்தக் கூடியனவசாக
இல்ளல. அத்துடன் அளவ 1923 க்க முந்தியளவபய.

சமகசால அறிளவ இளணயத்தில் திரட்டுவதற்க பபசாதிய
முக்கியத்துவம வழங்க பவண்டும.  நூல்கள,  சஞ்சிளககளள
மின்வருடுவது இமமுயற்சியின் சிறிய பகதிபய.  முழுளமயசான
நூல்களுக்க அனுமதி வபறுவளத விடவும நூற்பகதிகள,
இதழ்கள+பத்திரிளககளல் வவளயசாகம பளடப்புக்களுக்க
அனுமதி வபறுவது இலகவசானது.  பலதரப்பட்ட உளளடக்கம
இளணயத்துக்க வர பவண்டும.  மின்வருடுவளதவிடத்
தட்வடழுதுவதற்பக அதிக முக்கியத்துவம வகசாடுக்க பவண்டும.
இலக்கியம,  அரசியல் ஆகிய சிறிய வட்டங்களுக்கள நின்று
விடசாமல் வசாழ்வியல் பதளவகளுக்கசான உளளடக்கத்துக்கம
ஆய்வுகளுக்கம அறிவியற்றுளறைசசார் தகவல்களுக்கம அதிக
முக்கியத்துவம வகசாடுக்க பவண்டும.

இமமுயற்சிகள அளனத்தும வவளப்பளடயசாக
இருத்தலும இளணயம மூலம விரிவசாகத் வதரிவிக்கப்படுவதும
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பலரும இளணந்து பங்களப்பளத ஊக்கவிக்கம.
அளனவளரயும ஒபர களடயின்கீழ் திரட்டுவதசான முயற்சிகள
சசாத்தியமற்றைளவ.  வசயற்றிட்டங்களன் தனித்துவமும அவரவர்
திறைளமகளும,  பங்களப்பும மதிக்கப்படுவபதசாடு தனித்தனித்
தீவுகளசாக நிற்கசாமல் ஒன்றிளணந்து முன்பனறுவது அவசியம.
(மதுளரத்திட்டம -  வசன்ளன நூலகம பபசான்று ஒபர
உளளடக்கத்ளத மீண்டும மீண்டும வவளயிடுவது பபசான்றை
வசயற்பசாடுகள தவிர்க்கப்படல் பவண்டும)  தமிழ்
விக்கிப்பீடியசாளவ இதற்க மிகவும சிறைப்பசாகப் பயன்படுத்த
முடியும.  பதடுவபசாறிகளல் முதன்ளமயிடம வபறுவதனசால்
பதளவயசான உளளடக்கத்ளத இணங்கசாணவும உருவசாகம
உளளடக்கங்களள இளணக்கவும விக்கிபீடியசா வபசாருத்தமசானது.

பலரும இளணந்து பங்களப்பதற்க ஏற்றை வடிவளமப்பு
உருவசாக்கப்பட்டசால் ஆயிரம நேசாட்களல் ஒரு லட்சவமன்ன பத்து
லட்சம கட்டுளரகளளபய இளணயத்துக்கக் வகசாண்டுவர
முடியும.

’வளலக்களஞ்சிய’த் பதசாழர்களளயும தமிழசார்வமுளள
அளனவளரயும இதுகறித்துச் சிந்திக்க பவண்டுகிபறைன்.

(தநிண்றண இறணய இதழ் 2008-02-27)
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தகவல் அறிதிறைன்

தகவல் அறிதிறைன் (Information  Literacy)  என்பது ஒருவர்
தமக்கத் பதளவயசான தகவல்களளத் பதளவப்படும பவளளயில்
கண்டளடந்து விளனத்திறைனுடன் பயன்படுத்திக் வகசாளளும
திறைளமளயக் கறிக்கின்றைது எனலசாம.

தகவல் அறிதிறைன் எனப்படுவது பரலசாலும பல
விதங்களலும வளரயறுக்கப்படுகின்றைது.  பதளவப்படும
தகவல்களளத் பதடியளடந்து,  அவற்ளறை ஆரசாய்ந்து,
வபசாருத்தமசான விதத்தில் பயன்படுத்துவதற்கசான திறைளம எனச்
சுருக்கமசாக வளரயறுக்கலசாம.

அவமரிக்க நூலகச் சமபமளனத்தின் அறிக்ளகவயசான்று
தகவலின் பதளவளய பதளவப்படுளகயில் உணர்ந்து,
பதளவயசான தகவல்களளக் கண்டளடந்து அவற்றின் தரமறிந்து
பயன்படுத்திக் வகசாளபவர் தகவல் அறிதிறைனுளடயவர் என
வளரயறுக்கிறைது.

தகவல் அறிதிறைன் என்பளத "மனித வசாழ்வின் எல்லசா
நிளலகளலும அவர்களது தனிப்பட்ட,  சமூக,  வதசாழில்ரீதியசான,
கல்விசசார்ந்த இலக்ககளள அளடவதற்கத் தகவல்களள
விளனத்திறைனசாக நேசாடவும சீர்தூக்கிப் பசார்க்கவும பயன்படுத்தவும
உருவசாக்கவும வசாய்ப்பளக்க உதவும ஒரு வழிவளக"  என
அவலக்சசாந்திரியசாப் பிரகடனம வளரயறுக்கிறைது.

தகவல்களளப் வபறை நூலகங்களள விளனத்திறைனுடன்
பயன்படுத்தும திறைளமபய ஆரமபத்தில் அளடயசாளங்
கசாணப்பட்டவதனலசாம.  அவ்வளகயில் பத்வதசான்பதசாம
நூற்றைசாண்டின் நூலக வழிகசாட்டற் பயிற்சிவநேறிகள தகவல்
அறிதிறைளனயும கற்பித்தன என்கின்றைனர் ஒருசசாரசார்.  இருபதசாம
நூற்றைசாண்டின் ஆரமபத்திபலபய இக்கருத்துரு உருவசானது
என்கின்றைனர் இன்வனசாரு சசாரசார்.  Patricia  Knapp  (1956),  Ernest  Roe
(1965)  பபசான்றை பலரும நூலகப் பயன்பசாடு வதசாடர்பிலசானதசாக
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கறிப்பிடத்தக்க கருத்துக்களளத் வதரிவித்து வந்த பபசாதிலும 1974
இல் Paul  Zurkowski  என்பவபர தகவல் அறிதிறைன் என்றை பதத்ளத
முதன்முதலில் பயன்படுத்தினசார்.  "உருவசாகிவரும தகவற்
சமுதசாயத்தில் பபசாட்டியிடவும நிளலக்கவும அளனவரும தகவல்
அறிதிறைனுளளவர்களசாக இருக்க பவண்டும"  என்று அவர் தனது
ஆய்வுக் கட்டுளரவயசான்றில் கறிப்பிட்டசார்.

தகவல் அறிதிறைனசானது மனிதர் தகவல்,  வதசாடர்பசாடல்
நுட்பத்ளத விளனத்திறைனுடன் பயன்படுத்த மிகவும
அத்தியசாவசியம எனக் கருதப்படுகிறைது.  படங்கள,  ஒலி,  தகவல்
ஆகியனவற்றின் உருவசாக்கம,  பரிமசாற்றைம,  பயன்படுத்தல்,
பசமித்தல் பபசான்றைவற்ளறை கணினியும இளணயமும ளகயடக்கக்
கமபியில்லசாச் சசாதனங்களும வபருமளவில் மசாற்றி அளமத்திருக்-
கின்றைன என்பளத எல்பலசாரும ஏற்றுக் வகசாளகிறைசார்கள.
அபதபநேரம உலக அறிவுச் சமுதசாயத்தின் முழுப்பயளன
நேசாடுகளும, நிறுவனங்களும, மனிதர்களும வபறை கணினி, ஊடகத்
வதசாழிநுட்பங்களள மட்டும கற்றைல் பபசாதசாது என்பதும ஏற்றுக்
வகசாளளப்படுகிறைது.

இந்த எண்ணிம உலகின் சவசால்களள எதிர்வகசாளள
வதசாழிநுட்பத்ளத விளங்கிக் வகசாளவது மட்டும பபசாதசாது.
பலதரப்பட்டதும விளனத்திறைன்மிக்கதுமசான புதிய நுட்பங்களள
விளனத்திறைனசாகவும ஆக்கபூர்வமசாகவும பயன்படுத்தித்
தகவல்களளத் பதடிப் வபற்று,  ஒழுங்கபடுத்தி,  பகப்பசாய்வு
வசய்து,  சீர்தூக்கிப் பசார்த்துப் பின்னர் அவற்ளறை கறித்த
முடிவவடுத்தல்களலும பிரச்சிளன தீர்த்தலிலும பயன்படுத்தவும
ஒவ்வவசாருவரும கற்றுக் வகசாளவதும அவசியமசானதசாகம.

Understanding  Information  Literacy:  A  Primer  என்றை நூல்
பின்வரும பதிவனசாரு படிநிளலகளளக் வகசாண்டதசாக தகவல்
அறிதிறைன் வசாழ்க்ளக வட்டத்திளன வளரயறுக்க்கிறைது.

1. எதிர்பநேசாக்கம சிக்கல் அல்லது பதளவளய நிவர்த்தி
வசய்யத் தகவல் பதளவ என்பளத உணர்தல்

2. பதளவளயப் பூர்த்தி வசய்ய,  பிரச்சிளனளயத் தீர்க்க
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அல்லது முடிவவசான்ளறை எடுக்கத் பதளவயசான
தகவல்களளத் துல்லியமசாக அளடயசாளங் கசாணுதலும
வளரயறுத்தலும

3. பதளவயசான தகவல்கள ஏற்கனபவ உளளனவசா
என்பளதத் தீர்மசானித்தல்

4. தகவல்கள இருக்கின்றைன எனின் அவற்ளறைத்
பதடியளடதல்

5. இல்ளலவயனின் இல்லசாத தகவல்களள உருவசாக்கதல்
அல்லது உருவசாக்கச் வசய்தல்

6. வபற்றுக் வகசாண்ட தகவல்களள முழுளமயசாக விளங்கிக்
வகசாளளுதல்,  விளங்கசாவிடின் பதளவயசான உதவிகளள
எங்கிருந்து வபறுவவதன்பளத அறிந்திருத்தல்

7. தகவல்களள ஒழுங்கபடுத்தல்,  பகப்பசாய்வு வசய்தல்,
விளக்கதல்,  சீர்தூக்கிப் பசார்த்தல்.  இதனுள தகவல்
மூலத்தின் நேமபகத்தன்ளமளயயும சீர்தூக்கிப் பசார்க்க
பவண்டும

8. தகவல்களள ஏளனபயசாருக்க வபசாருத்தமசானதும
பயன்படுத்தக் கூடியதுமசான வடிவங்களலும
வழிமுளறைகளலும வகசாடுத்தல்

9. தகவளலப் பயன்படுத்துதல்

10. எதிர்கசாலத் பதளவகளுக்கசாக தகவல்களளப் பசாதுகசாத்தல்,
களஞ்சியப்படுத்தல்,  மீளப்பயன்படுத்தல்,  பதிவுவசய்தல்,
ஆவணப் படுத்தல்

11. பதளவயற்றை தகவல்களள நீக்கதலும
பதளவயசானவற்ளறைப் பசாதுகசாத்தலும 

விரிவசான விளக்கமளத்தளல பநேசாக்கமசாகக் வகசாண்பட
இப்படிநிளலகள வளரயறுக்கப்பட்டிருப்பதசாகத் வதரிகிறைது.
இவற்ளறைச் சுருக்கியும விரித்துளரத்தும பமலும சில அமசங்களள
உளளடக்கியளவயுமசாகவும என பலரசால் பலவிதமசான
வளரயளறைகள வவளயிடப்பட்டுளளன.
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சுருக்கமசாக நேசாம ஆறு படிநிளலகளசாகப் பசார்க்கலசாம.

1. பதளவளய உணர்தல் : 

2. பதளவளய வளரயறுத்தல்

3. பதடியளடதல் அல்லது உருவசாக்கதல்

4. ஆரசாய்தல், விளங்கிக் வகசாளளுதல் 

5. பயன்படுத்தல்

6. பசமித்தல்

2

தமிழ்ச் சூழலில் தகவல் அறிதிறைனது பதளவ
மசாறுபட்டதசாகம.  தமிழில் தகவல் வபருமளவில் இல்ளல.
நூலகங்களளப் பயன்படுத்துவதற்கசான வசாய்ப்புக்கூட தமிழர்
பலருக்க இல்ளல.  உண்ளமயில் வசாசிப்பதற்கசான
கல்வியறிவவன்பது கூட பலருக்கம கிளடக்கசாதவதசான்றைசாகபவ
உளளது.  இந்த நிளலகளளத் தசாண்ட தூரபநேசாக்கிலசான
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள பல பதளவ.  ஆனசால் இப்புதிய
நூற்றைசாண்டின் தகவற் வதசாழினுட்ப வளர்ச்சி ஒருவளகயில்
சசாதகமசான நிளலளயபய பதசாற்றுவித்துளளது.  கணினி,
இளணயம ஆகியவற்ளறையும அவற்ளறைப் பயன்படுத்துவதற்கசான
வதசாழிநுட்பத்ளதயும பரவலசாக்கவது அளனவருக்கம
சந்தர்ப்பமளக்கம சூழளல ஏற்படுத்துகிறைது.  ஆனசால் அவ்வசாறு
இளணயத்ளதப் பயன்படுத்தத் வதசாடங்கினசாற்கூட உரிய
பயன்களளப் வபற்றுக் வகசாளளத் தமிழில் பபசாதிய உளளடக்கம
இல்ளல.  ஆங்கிலம அல்லது சீனம பபசான்றை வமசாழிகளள
அறிந்பதசார் தமது தகவற் பதடளல அமவமசாழிகளல்
பமற்வகசாண்டசாலும தசாம கண்டளடந்த தகவல்களளத் தமது
சூழலின் பதளவகளுக ஏற்பப் பயன்படுத்துவதற்க உதவக்கூடிய
உளளடக்கங்களகூட திட்டமிட்ட வளகயில் உருவசாக்கப்
படவில்ளல.

தமிழில் இளணய உளளடக்க உருவசாக்கமசானது இலசாப-
மீட்டுவதற்கசானதசாக நேளடவபறைதில்ளல. தமக்கம எதிர்கசாலத்தின-
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ருக்கம பயன்பட பவண்டுவமன்றை ஆர்வத்துடபனபய பலரும
பங்களக்கின்றைனர்.  ஆயினும எத்தளகய உளளடக்கம தமிழில்
பதளவ என்பது வதசாடர்பில் ஆய்வுரீதியசான அணுகமுளறை-
பயதுமில்ளல.

வபசாதுவசான வளலத்தளங்கள,  வளலப்பதிவுகள
அவரவற்றின் ஆசிரியர்கள,  எழுத்தசாளர்களன் ஆர்வத்
துளறைகளபலபய உளளடக்கத்ளத உருவசாக்ககின்றைன.  இவற்றில்
வபருமபசாலசானளவ தகவற் பயன்பசாட்டுக்பகற்றைளவயசாக
உருவசாகவதுமில்ளல.  திண்ளண பபசான்றை இளணய இதழ்கள,
மதுளரத்திட்டம,  நூலகத்திட்டம,  கீற்று பபசான்றை மின்னூலசாக்க
முயற்சிகளும கூடத் தமக்கக் கிளடக்கம உளளடக்கத்ளதபய
வவளயிட்டு வருகின்றைன.  இளவ வசயற்படும தளமும,
சசாத்தியங்களும கூட இதற்கக் கசாரணவமனலசாம.

ஆனசால் நேமபகமசான முயற்சிகளள இளணத்துக் வகசாண்டு
பமலதிக பதளவகளள இனங்கண்டு முன்பனறும கூட்டு
முயற்சியசால் பலவித உளளடக்க உருவசாக்க முயற்சிகளல்
இருந்தசான வமசாத்தப் பயளனப் வபற்றுக் வகசாளவது
சசாத்தியப்படும.  தமிழில் இதற்க வபசாருத்தமசான இடமசாக
அளமவது தமிழ் விக்கிப்பீடியசா.  அங்கமகூடப் பயனர்கள தம
விருப்பத் துளறைகளபலபய பங்களப்பவர்களசாக உளளனர்.
ஆனசால் பலரும ஒன்றிளணந்து பங்களப்பளத மீடியசாவிக்கி
வமன்வபசாருள சசாத்தியமசாக்ககிறைது.  அத்துடன் பலர் இளணந்து
திட்டமிடவும வளர்த்வதடுக்கவும சசாத்தியமசானதசாக உளளது.
அவ்வளகயில் தகவற்பதளவகளள வளரயறுத்து முன்பனறை
மிகவும வபசாருத்தமசான இடமசாகம.

ஏற்கனபவ நேசாடுகள,  வமசாழிகள,  தனிமங்கள
பபசான்றைவற்றுக்கசான விக்கித்திட்டங்களும முதன்ளமக்
கட்டுளரகளள அளடயசாளங் கசாணும முயற்சியும நேளடவபற்று
வருகிறைது.  ஆயினும அளனவருமிளணந்து திட்டமிடுவதும
பலரிளணந்து பங்களப்பதும இன்னமும சசாத்தியப்படவில்ளல.
பமலும விக்கிப்பீடியசாவுக்க வவளயிலசான தகவற் பசகரிப்பு
முயற்சிகளளயும ஒருங்கிளணத்துத் திட்டமிட்டு முன்பனறைவும

74



கறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகள நேளடவபறைவில்ளல.  அத்தளகய
முயற்சிகள விக்கிப்பீடியசாக்களன் பநேசாக்கமல்ல என்றைசாலும எமது
சூழல் சசார்ந்து பதளவகளுக்பகற்பத் வதசாழினுட்பச்
சசாத்தியங்களளப் பயன்படுத்த முயல்வது நேன்ளம பயக்கம.
கணினியில் தமிளழ உளளடத் வதரிந்த ஒவ்வவசாருவரும
தமமசாலியன்றை வளகயில் பங்களக்க முன்வந்தசால் கறிப்பிடத்தக்க
முன்பனற்றைம சசாத்தியமசாகம.

இளணயத்தில் தகவல் உளளடக்கத்ளத உருவசாக்கபவசார்
யசாரசாயிருப்பினும தகவல் அறிதிறைன் படிநிளலகளள
கவனத்திவலடுப்பது மிகவும பயனுளளதசாக இருக்கம. கறிப்பசாக
முதலிருபடி நிளலகளளப் பயனசாளர்களன் பசார்ளவயில்
விளங்கிக் வகசாளவதும வளரயறுப்பதும மிக முக்கியம. அதசாவது
யசாருளடய பதளவகளளப் பூர்த்தி வசய்வதற்கசான எத்தளகய
தகவல்கள பதளவப்படுகின்றைன என்பளத ஆரசாய்வதும
பதளவப்படும விடயப்பரப்புக்களுக்கசான தகவல் மூலங்கள
பற்றிய தகவல்களளத் திரட்டுவதும அவற்ளறை உருவசாக்கவதுபம
(அல்லது இளணயபமற்றுவதுபம) பதளவகளசாக உளளன.

ஊர்கூடித் பதரிழுப்பது கசாலத்தின் பதளவ.

உசசாத்துளண:

1. Understanding Information Literacy: A Primer by Forest Woody Horton, Jr
(யுவனஸ்பகசா, 2007)

2. Australian and New Zealand Information Literacy Framework (Australian
and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004)

3.  Guidelines  on  Information  Literacy  for  Lifelong  Learning  by  Jesús  Lau
(IFLA, 2006)

4. The Importance of Information Literacy by Ilene F. Rockman

5. www.ala.org

(2008 இல் எழுதப்பட்டை இக்கட்டுறர வவளநிவந்த இறணய இதழ் வநிபரம

இப்வபலாது வதரநியவநில்றல)
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எண்ணிம இறடவவளி

வதசாடர்பசாடல்,  தகவல் நுட்ப வளர்ச்சியசானது இலங்ளக
பபசான்றை நேசாடுகளலும அறிவுசசார் அபிவிருத்திக்கச் சசாதகமசான
நிளலளயத் பதசாற்றுவித்துளளது.  கணினி,  இளணயம
ஆகியவற்றின் பயன்பசாட்ளடப் பரவலசாக்கவது அளனவருக்கம
சந்தர்ப்பமளக்கம சூழளல ஏற்படுத்துகிறைது. 

ஆயினும தகவல் நுட்பத்தின் வளர்ச்சியின் பயன்கள
அளனவருக்கம ஒபரயளவில் கிளடப்பதில்ளல.  எண்ணிம,
தகவல் வதசாழில்நுட்ப வளங்கள கிளடப்பதிலுளள இந்த
ஏற்றைத்தசாழ்வு எண்ணிம இளடவவள (Digital  divide)
எனப்படுகிறைது.

கலாரணங்கள்

சமூகப் பின்னணி,  வபசாருளசாதசார நிளல,  பசால்,  இனம,
வமசாழி,  வசாழும பிரபதசம பபசான்றை பல்பவறு கசாரணங்களசால்
எண்ணிம இளடவவள அதிகரிக்கின்றைது.  கல்வியறிவு,
கணினியறிவு,  தகவல் அறிதிறைன் (Information  Literacy)
பபசான்றைளவயும கணினி உபகரணங்கள,  இளணய இளணப்புப்
பபசான்றைளவயும கிளடக்கசாத வபசாருளசாதசாரப் பின்னணி எண்ணிம
இளடவவளயில் முக்கிய வசல்வசாக்கச் வசலுத்துகிறைது. 

வபசாருளசாதசார நிளல ஓரளவு முன்பனறிய பின்னணியிற்
கூட தகவல் நுட்பத்தின் பதளவ, கணினியறிவின் முக்கியத்துவம,
இளணய இளணப்பின் அவசியம பபசான்றைவற்ளறை உணரசாத  சமூக
நிளலயும எண்ணிம உலகின் சசாத்தியங்களள முழுளமயசாகப்
பயன்படுத்தத் தளடயசாக உளளது.

கணினியும இளணய இளணப்பும கிளடத்தசாலும கூட
பயனுளள எண்ணிம உளளடக்கம அவரவர் வமசாழிகளல்
கிளடக்கசாளமயும,  பிறை வமசாழிகளல் கிளடக்கம உளளடக்கம
கறித்த சூழலில் பயனற்றைதசாக இருக்கின்றைளமயும கூட எண்ணிம
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இளடவவளயிளன பமலும அதிகரிக்கின்றைன.

தஜீரவுகள்

அளனத்துக் கழந்ளதகளும கல்வி வபறுவளத
உறுதிப்படுத்துவது பபசான்றை மிக அடிப்பளடயசான
வசயற்பசாடுகளுக்க அப்பசால் வபசாது நூலகங்கள,  சனசமூக
நிளலயங்கள,  பசாடசசாளலகள,  ஏளனய சமூக நிறுவனங்கள
ஊடசாக அளனவருக்கம கணினிப் பயன்பசாடும இளணய
இளணப்பும கிளடக்கச் வசய்யும முயற்சிகள இன்றியளமயசாதன.

கணினியும இளணயமும ஆடமபரப் வபசாருட்களல்ல;
தனிப்பட்ட,  சமூக,  வதசாழில்ரீதியசான,  கல்விசசார்ந்த இலக்ககளள
அளடவதற்க அளவ அத்தியசாவசியம என்றை விழிப்புணர்வு
ஏற்பட பவண்டும.

அத்துடன் பபசாதுமசான எண்ணிம உளளடக்கத்ளத
இளணயபமற்றுவதில் கல்வியியலசாளர்களும,  சமூக நிறுவனங்-
களும அக்களறை வசலுத்த பவண்டும.

கடிபயற்றை நேசாடுகளன் வளங்களளப் வபற்றுக்
வகசாளவதற்கசாகப் வபருந்வதருக்களளயும புளக வண்டிப்
பசாளதகளளயும உருவசாக்கியது பபசால இளணயமூடசான
விற்பளன,  இலசாபமீட்டலுக்கசாக இளணயத்ளதயும
கணினிளயயும அளனவருக்கம கிளடக்கச் வசய்யும பதளவ
வளர்ந்த நேசாடுகளுக்கம வபருநிறுவனங்களுக்கம உளளது.

ஆனசால் தகவல்,  வதசாடர்பசாடல் நுட்பங்களன்
வளர்ச்சியின் முழுப் பயளனப் வபறுவதற்கப் பபசாதிய,
பயனுளள,  இற்ளறைப்படுத்தப்பட்ட (updated),  நேமபகமசான
எண்ணிம வளங்கள அளவ பதளவப்படுபவசாருக்க பதளவப்-
படுமபபசாபத கிளடப்பவதன்பது முக்கிய முன்நிபந்தளன ஆகம.

(புதநிய நூலகம 2011-01-15)
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எண்ணிம நூலகங்கள்

எண்ணிம நூலகம (Digital Library)  கருதுபகசாளசாக 1945 ஆம
ஆண்டளவிபலபய  அறிமுகமசாகிவிட்டது. 1960 களல் கறிப்பிடத்-
தக்க சில முயற்சிகள வதசாடங்கப்பட்டன. ளவய விரி வளல (www)
அறிமுகமசாவதற்க முன்பதசாகபவ கசானகி வமலன்
பல்களலக்கழகத்தின் (Carnegie  Mellon  University)  பமர்க்கரி மின்
நூலகம (1989) பபசான்றை முயற்சிகள வதசாடங்கப்பட்டிருந்தன.

1990  களல் எண்ணிம நூலக முயற்சிகள மிகந்த
பவகமளடந்தன.  1994  இல் ஐக்கிய அவமரிக்கசாவின் அரசு
நிறுவனங்கள மூன்று இளணந்து வபருவமடுப்பிலசான எண்ணிம
நூலக ஆய்வுச் வசயற்றிட்டங்களளத் வதசாடங்கின.

அதன் பின்னர் மிகப்வபருமளவு நிதி ஒதுக்கீட்டுடன்
பல்பவறு வசயற்றிட்டங்களும அபிவிருத்திப் பணிகளும
முன்வனடுக்கப் பட்டுளளன.  நூற்றுக்கணக்கசான ஆய்வு
மசாநேசாடுகள நேடந்து முடிந்துளளன.  எண்ணிம நூலகங்கள
பற்றியதசாகபவ பல ஆய்விதழ்கள பதசான்றியுளளன.  பல்லசாயிரக்
கணக்கில் ஆய்வுக் கட்டுளரகள எழுதப்பட்டுளளன.  பலநூறு
பயனுளள நூல்கள வவளயசாகியுளளன. 

இந்த ஆய்வு,  அபிவிருத்திச் வசயற்பசாடுகளன் கசாரணமசாக
நூலக,  தகவலறிவியற் துளறையசானது கடந்த இருபது ஆண்டுகளல்
மிகப்வபருமளவு விருத்தியளடந்துளளது. தகவலறிவியல் என்பது
சகலவிதமசான வசயற்பசாடுகளலும கறிப்பிடத்தக்க வசல்வசாக்கச்
வசலுத்தும துளறையசாக மசாற்றைமளடந்துளளது.

தமிழ்ச் சூழளலப் வபசாறுத்தவளர இந்த முன்பனற்றைம
முழுளமயசாகப் புரிந்து வகசாளளப்பட்டுளளதசா என்பது
வதரியவில்ளல.  வவறுமபன ஒரு சித்தசாந்தமசாகபவசா அல்லது
புதியவதசாரு தகவற் பதிவு முளறையசாகபவசா எளளமப்படுத்தப்-
ப்ட்டுப் புரிந்துவகசாளளப்படுகிறைபதசா என்பறை ஐயுறை
பவண்டியுளளது.
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எவனனில் எண்ணிம நூலக அபிவிருத்தி முயற்சிகளுக்கத்
தமிழ்ச் சமூகங்கள வழங்கம வள ஒதுக்கீடு என்பது வளத்
பதளவகளுடன் ஒப்பிடுளகயில் புறைக்கணிக்கத்தக்க அளவின-
தசாகபவ உளளது. இந்நிளல மசாற்றைமளடந்து பபசாதிய வளங்களும
உளழப்பும வசலுத்தப்பட்டு மிக விளரவில் பபசாதிய எண்ணிம
வளங்கள உருவசாக்கப்பட்டு எண்ணிம நூலகங்களசாக ஒழுங்க-
படுத்தப்படுவது கசாலத்தின் பதளவயசாக உளளது.  தமிழ்ச்
சமூகங்களன் வபசாருளசாதசார,  கல்வி,  சமூக பமமபசாட்டுக்க  இது
இன்றியளமயசாததசாகம.

எண்ணிம நூலகங்களன் பயன்பசாட்டுச் சசாத்தியங்களள
அலசுவதனூடசாக இந்த அவசியத்ளத பமலும புரிந்து
வகசாளளலசாம.

தகவல் வளங்களள எண்ணிம வடிவங்களல்
வகசாண்டிருப்பபதசாடு தகவல் உருவசாக்கம,  பதடுதல்,
பயன்படுத்துவதற்கசான நுட்பங்களளயும வகசாண்ட நூலகங்கள
எண்ணிம நூலகங்கள எனச் சுருக்கமசாக வளரயளறை வசய்யலசாம.
தகவல் வளங்கள, அந்த வளங்கள பற்றிய விபரத் தரவுகள, தகவற்
கட்டளமப்பு ஆகியன எண்ணிம நூலகவமசான்றின் முக்கிய
கூறுகள எனலசாம. 

எண்ணிம நூலகங்களல் கசாணப்படுவது பபசான்றை அதசாவது
எண்ணிம வடிவங்களல் அளமந்த தகவல் வளங்கள
இளணயவமங்கம இருப்பதசால் ஒட்டுவமசாத்த இளணய
உலகிளன ஓர் எண்ணிம நூலகமசாகக் கருதுபவசாரும உளளனர்.
ஆனசால் எண்ணிம நூலகங்கள

1.  திட்டமிட்ட வளகயில் அல்லது நேளடமுளறையில் பசகர
முகசாளமத்துவக் வகசாளளககளளக் வகசாண்டிருக்கின்றைன. அதசாவது
எவற்ளறைச் பசர்ப்பது எவற்ளறைத் தவிர்ப்பது,  தரக் கட்டுப்பசாடு
பபசான்றைளவ வதசாடர்பில் வதளவசான வளரயளறைகள உளளன.

2.  தகவல் வளங்களள மீளப்வபறுவதற்கசான ஒழுங்ககளளக்
வகசாண்டிருக்கின்றைன.  விபரத் தரவுகள பபசான்றைவற்ளறைக்
வகசாண்டிருப்பதுடன் பதடல் வசதி இலகவசானதசாக இருக்கம.

அவ்வளகயில் ஒட்டுவமசாத்த இளணயபமசா அல்லது ஒரு
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வளலத்தளபமசா எண்ணிம நூலகவமசான்றுக்கரிய தகவல்
வளங்களளக் வகசாண்டிருந்தசாலும எண்ணிம நூலகத்துக்கரிய
தகவல் மீளவபறுளக ஒழுங்களமப்ளபக் வகசாண்டிரசாவிட்டசால்
அதளனஎண்ணிம நூலகமசாகக் கருத முடியசாது.

எண்ணிம நூலகங்கள பசாரமபரிய நூலகங்களுக்கசான
பிரதியீடு அல்ல.  ஏவனனில் எண்ணிம வடிவங்களல் பிரதிகளள
உருவசாக்கினசாலும மூலப் பிரதிகளன் வரலசாற்று முக்கியத்துவம
பசாரமபரிய நூலகங்களன் பதளவளயத் வதசாடர்ந்தும பகசாரி
நிற்கம.  அத்துடன் ஒரு சமூக நிறுவனமசாகப் பசாரமபரிய
நூலகங்கள ஆற்றும பங்களப்பிளன எண்ணிம நூலகங்களனசால்
உடனடியசாக வழங்கிவிடவும முடியசாது. 

ஆனசால் பசாரமபரிய நூலகத்தில் வழங்கமுடியசாத
எண்ணிம வளங்களள எண்ணிம நூலகங்கள ஊடசாக மட்டுபம
வழங்க முடியும.   தரவுத் தளங்கள,  ஆய்விதழ்கள உளளட்ட
வபருமளவு தகவல் வளங்கள எண்ணிம வடிவங்களல் மட்டுபம
வவளவருகின்றைன.

முழுளமயசாக எண்ணிம வடிவ ஆவணங்களள மட்டும
வகசாண்டதசாக எண்ணிம நூலகங்கள பல உருவசாகியுளள அபத
பவளள பசாரமபரிய நூலகங்கள எண்ணிம வளங்களள
உளவசாங்கிக் கலப்பு நூலகங்களசாக மசாற்றைமளடந்துளளன.

எல்லசா நூலகங்களும எண்ணிம நூலகப் பகதி
வயசான்றிளனக் வகசாண்டிருப்பது தவிர்க்க முடியசாததசாக
மசாறியுளளது.  கறிப்பசாக ஆய்வு நூலகங்களும கல்விசசார்
நூலகங்களும  எண்ணிம நூலகப் பகதிகளளக் வகசாண்டிரசா
விட்டசால் அளவ தத்தம பயனர்களன் பதளவகளளப்
பூர்த்திவசய்ய முடியசாத முழுளமவபறைசாத நூலகங்களசாகக்
கருதப்படும நிளல பதசான்றியுளளது.

அவ்வளகயில் எண்ணிம நூலகங்களன் வருளக தவிர்க்க
முடியசாதது மட்டுமல்ல அவசியமும அவசரமுமசானதசாகம. 

(புதநிய நூலகம 2011-08-15)
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எண்ணிம ஆவணப்படுத்தல்

தகவல் வளங்களளக் (Information  sources)  கணினி
பபசான்றைவதசாரு எண்ணிம சசாதனத்தின் உதவியுடன் பயன்படுத்தக்
கூடியவளகயில் எண்ணிம வடிவங்களல் (Digital  formats)  பதிவு
வசய்தலும அதனுடனிளணந்த வசயற்பசாடுகளும எண்ணிம
ஆவணப்படுத்தல் ஆகம.

அச்சு வடிவ ஆவணங்களளப் படங்களசாக மின்வருடிக்
கணினியில் பசமித்தல்,  தட்வடழுதிச் பசமித்தல்,  ஒலி-ஒள
நேசாடசாக்களள இறுவட்டுக்களுக்க மசாற்றுதல் பபசான்றைளவ
எண்ணிம ஆவணப்படுத்தற் வசயற்பசாடுகள ஆகம.  எண்ணிம
ஆவணப்படுத்தல் இரு வளகப்படும.

1.  எண்ணிம வடிவங்களல் இல்லசாத வளங்களள எண்ணிம
வடிவங்களல் ஆவணப்படுத்துதல். அச்சில் வவளவந்த நூல்களள
மின்வருடி மின்னூல்களசாக்கதல் பபசான்றை வசயற்பசாடுகள
இவ்வளகயில் அடங்கம.

2.  எண்ணிம வடிவங்களல் உருவசாகிய இயல்பு எண்ணிம (born
digital) வளங்களள ஆவணப்படுத்துதல். விரிதசாளகள (spreadsheets),
தரவுத் தளங்கள (databases),  வளலத்தளங்கள பபசான்றைவற்றிளன
ஆவணப்படுத்துதல் இவ் வளகயிலுள அடங்கம. 

எண்ணநிம ஆவணப்படுத்தலநின் பயன்பலாடுகள்

இயல்பு எண்ணிம ஆவணங்களள எண்ணிம
வடிவங்களல் பசாதுகசாப்பது தவிர்க்க முடியசாத ஒன்றைசாகம.
அத்தளகய தகவல் வளங்கள நேசாளுக்க நேசாள உருவசாகிவரும
நிளலயில் எண்ணிம ஆவணப்படுத்தல் என்பது ஒவ்வவசாரு
நிறுவனமும தனியசாளும கவனத்தில் எடுக்க பவண்டிய-
தசாகியுளளது.  ஏவனனில் அவற்றிளனத் வதசாடர்ந்து
பயன்படுத்துவதற்கப் பசாதுகசாப்பது அவசியமசானது.  எண்ணிம
ஆவணப்படுத்தலின் பயன்பசாடுகள வருமசாறு
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1.  அதநிகரநித்த அணுக்கம (Increased  access)  -  எண்ணிம
வடிவங்களல் உளள ஆவணங்கள வளலத்தளங்களூடசாகப்
பகிரப்படுளகயில் ஒபர பநேரத்தில் எத்தளன பபர்
பவண்டுவமன்றைசாலும பயன்படுத்த முடியும.  எந்த பநேரத்திலும
எங்கிருந்து பவண்டுவமன்றைசாலும இளணய இளணப்பினூடசாகக்
கறித்த ஆவணங்களளப் வபறை முடியும.  பதடல் (searching),
உலசாவல் (browsing)  ஆகிய நுட்பங்களளப் பயன்படுத்துவதனசால்
மிக பவகமசான ஆவண அணுக்கம சசாத்தியமசாகிறைது.  இது
ஆவணங்களன் பயன்பசாட்டிளனப் பன்மடங்க ஆக்ககிறைது.

2. ஆவணப் பலாதுகலாப்பு (preservation) - அழிவசாபத்தில் உளள
ஆவணங்களள எண்ணிம வடிவங்களல் பசாதுகசாக்க முடியும.
ஓரிரு பிரதிகள எஞ்சியுளள ஆவணங்கள,  மிகப்பளழய
ஆவணங்கள பபசான்றைவற்றிளன எண்ணிம வடிவங்களல் பிரதி
வசய்து பயன்படுத்துவது மூலப்பிரதிகள பசாதிப்பளடவதளனத்
தவிர்க்கிறைது.  மூலப்பிரதிகள அழிந்தசாலும எண்ணிமப்
பிரதிகளளத் வதசாடர்ந்தும பயன்படுத்த முடிவபதசாடு புதிய
பிரதிகளள உருவசாக்கவும முடியும.  இடவசதியின்ளம பபசான்றை
கசாரணங்களசால் நூலகங்களலிருந்து வள நீக்கம வசய்யப்படும
ஆவணங்களளயும எண்ணிம வடிவங்களல் பசாதுகசாக்க முடியும.

3.  நுட்பப் பயன்பலாடு -  எண்ணிம ஆவணங்களன் நுட்பச்
சசாத்தியங்கள நேசாளுக்க நேசாள அதிகரித்து வருகின்றைன.  பதடல்,
உலசாவல் ஆகிய நுட்ப வசதிகள கல்வி, ஆய்வுச் வசயற்பசாடுகளள
இலகபடுத்துவபதசாடு விளனத்திறைனுளடய தசாக்ககின்றைன. வசசாற்
களஞ்சிய உருவசாக்கம,  அகரமுதலி தயசாரிப்பு,  தரவுத்தளங்கள,
வமய்நிகர் கல்விச் சூழல்கள,  களலக்களஞ்சிய உருவசாக்கம
பபசான்றை வசயற்பசாடுகள எளதில் சசாத்தியமசாகின்றைன.  அறிவுச்
வசயற்பசாடுகள சிறிய வட்டங்களுள தளடப்படசாமல் அளனத்துத்
தரப்பினருக்கம சசாத்தியமசாகிறைது.

எண்ணநிம ஆவணப்படுத்தலும பலாதுகலாத்தலும

ஏளனய வடிவங்களல் உளள ஆவணங்களள எண்ணிம
வடிவங்களுக்க மசாற்றிச் பசமிப்பதசாலும இயல்பு எண்ணிம
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ஆவணங்களளச் (born  digital  documents)  பசகரித்து ளவப்பதசாலும
அவற்றிளன நிரந்தரமசாகப் பசாதுகசாத்துவிட முடியசாது.  அச்சு
ஆவணங்களுடன் ஒப்பிடுளகயில் எண்ணிம ஆவணங்களன்
பயன்பசாட்டுச் சசாத்தியங்கள மிக அதிகம. அபதபவளள எண்ணிம
ஆவணங்கள அழிவளடயும அல்லது பயன்படுத்தமுடியசாத
நிளலளய அளடயும வசாய்ப்புக்கள அதிகம என்பளதயும
மனங்வகசாளள பவண்டும.

வன்வபலாருட்கள் சலாரந்த பலாதநிப்புக்கள்

கணினி வன் தட்டுக்கள,  இறுவட்டுக்கள பபசான்றைளவ
எளதில் பசாதிப்பளடயக் கூடியளவ.  கணினி வன் தட்டுக்கள
திடீவரன ஒரு நேசாள பயன்படுத்த முடியசாததசாகி விடும.  கசால
ஓட்டத்தில் புவளசாப்பி டிஸ்ககள பயன்படுத்த
முடியசாதளவயசாகியளம ஓர் எடுத்துக்கசாட்டு. இயற்ளக அழிவுகள,
விபத்துக்கள பபசான்றைவற்றைசாலும பசமிப்பகங்கள அழியலசாம.
ளவரஸ் தசாக்கதல், பவண்டுவமன்பறை அழித்தல், திருட்டு பபசான்றை
மனித வசயற்பசாடுகளசாலும எண்ணிமப் பதிவுகள அழியலசாம.
பபசாதிய கவனமின்ளமயசால் வழங்கிகளளப் புதுப்பிக்கசாதிருத்தல்
பபசான்றைளவ எளதில் இளணயத் தளங்கள அழியக் கசாரணமசாக
உளளது.

ஒன்றுக்க பமற்பட்ட பிரதிகளளப் பபணுதல்,
கசாலத்துக்கக் கசாலம கசாப்புப்படி (back  up)  எடுத்தல்,
வவவ்பவறு இடங்களல் கசாப்புப் படிகளளச் பசமித்தல்,
பசமிப்பகங்களள இற்ளறைப்படுத்துதல் பபசான்றை வதசாடர்ச்சியசான
வசயற்பசாடுகள மூலம இச்சிக்களலத் தவிர்க்க பவண்டும.

வமன்வபலாருள் சலாரந்த மலாற்றைங்கள்

கணினி பரவலசாகத் வதசாடங்கிய கசாலங்களல்
அறிமுகமசான வபருமளவு வமன்வபசாருளகள இப்பபசாது
பயன்பசாட்டில் இல்ளல.  அக்கசாலங்களல் உருவசாகிய வபருமளவு
பகசாப்புக்கள (files)  இப்பபசாது சரியசாகப் பயன்படுத்த
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முடியசாதளவயசாகி விட்டன.  தமிழில் பயன்பட்ட ரிஸ்கி பபசான்றை
எழுத்துக்களல் உருவசாகிய ஆவணங்களலிருந்து இப்பபசாது
முழுப்பயன் வபறை முடியசாது.

கசாலத்துக்கக் கசாலம பதளவக்பகற்ப பகசாப்பு
வடிவங்களள மசாற்றுதலும இற்ளறைப்படுத்துதலும இச்சிக்களலத்
தவிர்க்க உதவும.

கவனநிக்க வவண்டியறவ

1.  எண்ணிம ஆவணப்படுத்தற் வசயற்பசாடுகளல் எவற்ளறை
ஆவணப்படுத்துவது,  எவற்றிளனத் தவிர்ப்பது என்பது
வதசாடர்பசான முடிவுகள மிக முக்கியமசானளவ. கறிப்பசாக இயல்பு
எண்ணிம ஆவணங்களும மின்வருடிய பின்னர் மூலப்பிரதிகள
அழிக்கப்பட்ட ஆவணங்களும வதசாடர்ச்சியசாகப்
பசாதுகசாக்கப்படசாவிடின் ஒபரயடியசாக அழிந்து பபசாய்விடும.
அவ்வளகயில் ஆவணங்களன் எதிர்கசாலத் பதளவ,  வபறுமதி
பபசான்றைளவ கருத்திற் வகசாளளப்படலசாம.  இது வதசாடர்பிலசான
பசகர முகசாளமத்துவக் வகசாளளக (collection  management  policy)
ஆவணப்படுத்தற் வசயற்பசாடுகளல் இன்றியளமயசாத ஒன்றைசாகம.

2.  எண்ணிம வடிவங்களுக்க மசாற்றுவதசானது பயன்பசாட்டுக்கப்
பபசாதுமசானதல்ல.  பயன்பசாட்டுக்கக் கிளடக்கசாத ஆவணங்களும
அழிந்தளவயசாகபவ கருதப்பட முடியும.  பதளவயசான
வளங்களளத் பதளவப்படும பநேரத்தில் இலகவசாகத் பதடி
உடனடியசாகப் வபற்றுக் வகசாளவதற்கசான ஒழுங்ககள
அவசியமசானளவ ஆகம.  அளடவுகளளச் (folders)  சீரசாகப்
வபயரிட்டுப் பபணுதல்,  உளளடக்க முகசாளமத்துவத்
வதசாகதிகளளப் (content  management  systems)  பயன்படுத்துதல்,
விபரத் தரவுகளளப் (meta  data)  பபணுதல் பபசான்றை ஒழுங்ககள
கவனத்தில் எடுக்கப்பட பவண்டும.  பசகரத்தின் அளவு அதசாவது
ஆவணங்களன் எண்ணிக்ளகக்க ஏற்ப முடிவுகள எடுக்கப்பட
பவண்டும. யசார் எந்த ஆவணங்களளப் பயன்படுத்தலசாம என்பது
வதசாடர்பசான அணுக்கக் கட்டுப்பசாடும (Access  control)
பதளவப்படலசாம.
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3.  அச்சு பபசான்றை வடிவங்களலிருந்து எண்ணிம வடிவங்களுக்க
ஆவணங்களள மசாற்றுளகயில் அது எவ்வளவு கசாலத்துக்கசான
ஆவணப்படுத்தல் என்பது வதசாடர்பில் வதளவசாக இருப்பது
அவற்றுக்கரிய நுட்பங்களளச் சரியசாகத் வதரிவு வசய்ய உதவும.
கறுகிய கசாலத் பதளவகளுக்கசான ஆவணப்படுத்தலின் பபசாது
அதியுச்ச தரத்திளனப் பபண பவண்டியதில்ளல.
எடுத்துக்கசாட்டசாக நிறுவனங்களன் கணக்கப் பதிவுகள
பபசான்றைளவ 7  முதல் 10  ஆண்டுகளுக்பக பதளவப்படும.
அபதபவளள நூலகங்களல் அரிய ஆவணங்களளப் பதிவு
வசய்ளகயில் எக்கசாலத்திலும பசாதுகசாக்கக்கூடிய வளகயில் மிகச்
சிறைந்த நியமங்களளயும கருவிகளளயும பயன்படுத்த பவண்டும.

4.  ஆவணப்படுத்தல் சசார்ந்த முடிவுகளல் நிதிநிளலயும முக்கிய
வசல்வசாக்கச் வசலுத்துகிறைது.  களறைந்த எண்ணிக்ளகயசான
ஆவணங்களளப் பசாதுகசாக்க அதிக வபசாருட்வசலவில் கருவிகளள
வசாங்கிப் பயன்படுத்துவது சசாத்தியமில்ளல.  அவ்வளகயில்
நிறுவனத்திற்களபளபய எண்ணிமமசாக்கம பபசான்றைவற்ளறைச்
வசயற்படுத்துவதசா பவறு நிறுவனங்களன் பசளவகளளப்
பயன்படுத்துவதசா என்பதசான முடிவுகள நிறுவன வளங்கள
சசார்ந்பத எடுக்க பவண்டியளவயசாக உளளன.  எத்தளகய
பசமிப்பகங்களளப் பயன்படுத்துதல்,  எத்தளன கசாப்புப்
படிகளளப் பரசாமரித்தல் பபசான்றை முடிவுகளும நிதிநிளல சசார்ந்பத
திட்டமிட பவண்டியளவயசாக உளளன.

5.  சட்டச் சிக்கல்கள ஆவணப்படுத்தலில் அவசியம கவனத்தில்
எடுக்கப்பட பவண்டியளவ.  எடுத்துக்கசாட்டசாக நூலகங்கள,
ஆவணகங்கள பபசான்றைளவ எண்ணிமப் பிரதிகளள
உருவசாக்கமபபசாது பதிப்புரிளம வதசாடர்பில் சரியசான
முடிவுகளள எடுக்க பவண்டும.  பதிப்புரிளமயின் கீழுளள
ஆவணங்களள ஒன்றுக்க பமற்பட்ட பிரதிகள எடுத்தல்,
இளணயத்தில் பகிர்தல் பபசான்றைவற்றுக்க பதிப்புரிளமயசாளரது
உரிம அனுமதிகள பதளவப்படும.

(புதநிய நூலகம 2012-08-15)
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வலாய்வமலாழி வரலலாற
மிகச் சுருக்கமலான அறிமுகம

நூலக நிறுவனம பபசான்றை பல தளங்களலசான விரிவசான
ஆவணமசாக்க பநேசாக்கங்களுடன் வசயற்படும நிறுவனங்கள தமது
ஆவணப்படுத்தற் வசயற்பசாடுகளன் பபசாது நேசாளசாந்தம
எதிர்வகசாளளும பகளவி எவற்றிளன முதலில் ஆவணப்
படுத்துவது என்பதசாகம.  எல்லசாவற்றிளனயும உடனடியசாக
ஆவணப்படுத்துவது என்பது நேளடமுளறைச் சசாத்தியமற்றைது.  ஒரு
நிறுவனத்துக்கக் கிளடக்கம வளங்களன் அளபவ அந்த
நிறுவனம முன்வனடுக்கக்கூடிய ஆவணப்படுத்தலின் அளளவத்
தீர்மசானிக்கின்றைது.  ஆவணப் படுத்தத் தவறும ஆவணங்கள
எக்கசாலத்திலும கிளடக்கசாத ளவயசாக அழிந்து பபசாகலசாம
என்பதசால் எவற்றுக்க முன்னுரிளம அளக்க பவண்டும என்பது
முக்கிய ஆய்வுச் சிக்கல் ஆகிறைது.

ஆனசால் ஆவணமசாக்கமசானது எதிர்வகசாளளும
ஆகப்வபரிய சவசால் இதுவல்ல.  ஆவணங்களசாகப் பதிவுவசய்யப்-
பட்டுளளளவ எமது சமூக அறிவின்,  அனுபவத்தின், வரலசாற்றின்
மிகச்சிறு பகதிபய.  மிகப்வபரும பகதி எந்தவளகயிலும
ஆவணங்களசாகப் பதிவுவசய்யப் படுவதில்ளல.  எவ்வளகயிலும
பதிவுவசய்யப் படசாமல் அழிந்து பபசாகம அறிவுத் வதசாகதிகளள
எப்படிப் பதிவுவசய்து வகசாளள பவண்டும என்பது வதசாடர்பில்
நேசாம பபசாதிய கவனம வசலுத்த பவண்டியது அவசியமசானது.

ஒரு முதியவர் இறைக்கமபபசாது ஒரு நூலகம எரிந்து
சசாமபலசாகிறைது என்கிறைது ஓர் ஆபிரிக்கப் பழவமசாழி.  ஒவ்வவசாரு
மனிதரிலும அவர்களன் வசாழ்க்ளக அனுபவங்கள
வபசாதிந்துளளன.  வமசாழி,  சமூக,  பண்பசாட்டுக் கூறுகளும அறிவுத்
வதசாகதிகளும ஒவ்வவசாரு மனிதரசாலும கசாவப்படுகின்றைன.
ஆனசால் அவர்களன் வசாழ்க்ளக முடியுமபபசாது அளவயளனத்தும
பசர்ந்பத அழிந்துபபசாகின்றைன.
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நூல்களசாகபவசா பிறை ஆவணங்களசாகபவசா தம வசாழ்வ-
னுபவங்களளப் பதிவு வசய்வதற்கசான வசாய்ப்புக்கள மிகச்
சிலருக்பக கிளடக்கின்றைன.  எழுத்தில் பதிவு வசய்வதற்கசான
சூழ்நிளல,  வமசாழியறிவு,  வபசாருளசாதசாரச் சசாத்தியங்கள
எல்பலசாருக்கம வசாய்ப்பதில்ளல.  அளவயளனத்தும வசாய்த்தசால்
கூட அத்தளகய பதிவுகளன் பதளவ உணரப்படுவதில்ளல;
ஆர்வமிருப்பதில்ளல.

இத்தளகய அனுபவங்களளப் பதிவுவசய்யும ஓர்
ஆவணப்பதிவு முளறைபய வசாய்வமசாழி வரலசாறு ஆகம.
ஒலிப்பதிவு மூலம மனிதர்களன் களதகளளயும அனுபவங்க-
ளளயும அறிளவயும வரலசாற்ளறையும வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள
பதிவு வசய்கின்றைன.

வலாய்வமலாழநி வரலலாறு

வசாய்வமசாழி வரலசாறு (Oral History)  என்பது அதன் வபயர்
கறிப்பிடுவது பபசால வசாய்வமசாழி மூலம பதிவுவசய்யப்படும
வரலசாறு ஆகம.  முளறையசாகத் திட்டமிடப்பட்ட பநேர்கசாணல்
மூலம மனிதர்களது வசாழ்வு அனுபவங்களளயும அறிவிளனயும
ஒலிப்பதிவுவசய்து வகசாளவது வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவு
ஆகிறைது.  வசாய்வமசாழி மூலம வசசால்லப்படுபவற்ளறைப் பதிவு
வசய்து வகசாளளும வசயல்முளறை,  அவ்வசாறு வசய்யப்பட்ட பதிவு
(ஒலி,  கசாவணசாள)  ஆகிய இரண்டுபம வசாய்வமசாழி வரலசாறு
என்பறை கறிப்பிடப்படுகின்றைன.

தகவல்களள வசாய்வமசாழிமூலம வபற்று வரலசாறு
எழுதுதலில் பயன்படுத்தும வழக்கம பல்லசாயிரம ஆண்டுகளன்
முன்பசாகபவ ஆரமபமசாகிவிட்டது. இற்ளறைக்க 3,000 ஆண்டுகளன்
முன்னபரபய சீனசாவில் வரலசாறு எழுதுதலில் ஆட்களன்
கூறியவற்ளறைப் பதிவுவசய்து பயன்படுத்தும முளறை
ஆரமபமசாகிவிட்டதசாகக் கூறைப்படுகிறைது.  கி.மு.  5 ஆம
நூற்றைசாண்டில் நேடந்த வபவலசாபனிசியன் சண்ளட பற்றி எழுதிய
ஏவதன்சிளனச் பசர்ந்த வரலசாற்றைசாசிரியர் வதசாசிடிவடசு
அச்சண்ளடயுடன் வதசாடர்பசாபனசாளர பநேர்கசாணல் வசய்து
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தகவல்களளச் பசகரித்தசார் எனப்படுகிறைது.

வரலசாறு எழுதுதலில் வசாய்வமசாழித் தகவல்களன்
பயன்பசாடு பன்வனடுங்கசாலத்துக்க முன்னபரபய ஆரமபமசான
பபசாதும அத்தளகய தகவல் திரட்டும முளறை பரவலசான
பயன்பசாட்டுக்க வந்தது 1940 களபய ஆகம.  இதற்கசான முக்கிய
கசாரணம பநேர்கசாணல்களளப் ஒலிப்பதிவு வசய்யக்கூடிய
கருவிகளன் வருளகபய ஆகம.

வசாய்வமசாழி வரலசாறு சில சமயங்களல் வசாய்வமசாழி
வழக்கசாறு (Oral  Tradition)  எனத் தவறைசாக விளங்கிக்
வகசாளளப்படுவதுண்டு.  வசாய்வமசாழி வழக்கசாறு என்பது
மனிதர்கள தம முன்பனசார்களடமிருந்து வசாய்வமசாழி மூலம
வபற்றுக் வகசாளளும களதகள,  பசாடல்கள பபசான்றைவற்றிளனக்
கறிக்கம.  ஆனசால் வசாய்வமசாழி வரலசாறு என்பது ஒரு கறித்த
ஆளுளமயின் அனுபவங்களன் பதிவசாகபவ இருக்கம.

வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள வசாய்வமசாழிமூலம பதிவு
வசய்யப்படுகின்றைன.  ஆனசால் வசாய்வமசாழி மூலம திரட்டப்படும
தகவல்கள எல்லசாம வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள ஆகசாது.
அதுபபசாலபவ வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள எல்லசாம பநேர்கசாணல்கள
என்றைபபசாதும பநேர்கசாணல்கள எல்லசாம வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள
ஆகசாது.

வசாய்வமசாழி வரலசாறு என்பது ஒரு தகவற் பசகரிப்பு
முளறைபயசா பநேர்கசாணல் முளறைபயசா அல்ல;  அது ஓர் ஆய்வு
முளறையும வரலசாற்றுப் பதிவுமுளறையும ஆகம.  வசாய்வமசாழி
வரலசாவறைன ஏற்றுக் வகசாளளப்படக்கூடிய பநேர்கசாணல்கள
பின்வரும தன்ளமகளளக் வகசாண்டிருக்க பவண்டும.

1. நேன்க திட்டமிட்ட விரிவசான பநேர்கசாணல்

2. முளறையசாக ஒலிப்பதிவு வசய்யப்படுதல்

3. அந்த ஒலிப்பதிவுகள ஆவணகங்களல் ஏளனபயசாரும
பயன்படுத்தக்கூடிய வண்ணம பசாதுகசாக்கப்படுதல்.
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இவ்வசாறு நேன்க திட்டமிட்ட வளகயில்
பமற்வகசாளளப்படும பநேர்கசாணல்கள ஒலிப்பதிவு வசய்யப்பட்டு
ஏளனபயசாரும பயன் படுத்தக்கூடிய வண்ணம ஆவணப்படுத்தப்-
படும பபசாது அந்த ஒலிப்பதிவுகள முதல்நிளலத் தகவல்
ஆவணங்கள ஆகின்றைன. வரலசாறு எழுதுதலிலும ஏளனய ஆய்வுச்
வசயற்பசாடுகளலும பயன்படுத்தக்கூடியளவ ஆகின்றைன.

வசாய்வமசாழி வரலசாற்றிளன அடிப்பளடயசாக இரு
வளககளசாகப் பிரிக்கலசாம

1. வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுப் பதிவு

2. கறித்த ஓர் விடயம சசார்ந்த பதிவு

வசாழ்க்ளக வரலசாற்றுப் பதிவு எனுமபபசாது கறித்த ஓர்
ஆளுளமயின் வசாழ்க்ளகயிளன விரிவசாகவும முழுளமயசாகவும
பதிவு வசய்து வகசாளளுதல் ஆகம.  விடயமசசார் பதிவுகள கறித்த
விடயப்பரப்புத் வதசாடர்பசான ஆய்வுகளள முழுளம வசய்யும
பநேசாக்கில் முன்வனடுக்கப்படுகின்றைன.

விளமபுநிளல மனிதரும சமூகங்களும பதிவுவசய்யப்
படுவதில்ளல என்பது ஆவணகங்கள மீதசான ஒரு வபசாதுவசான
கற்றைச்சசாட்டசாக உளளது.  சில சமயங்களல் இது வதரிந்பத
வசய்யப்படுவதசாக இருந்தசாலும பல சமயங்களல் ஆவணங்கள
எதுவுபம இல்லசாளம இந்தத் தகவல் இளடவவளக்கசான முக்கிய
கசாரணமசாகிறைது.  இந்தத் தகவல் இளடவவளகளள நிரப்பிக்
வகசாளள பசாரமபரியமசான தகவல் வளங்களளத் தசாண்டிப்
புதியனவற்ளறை உருவசாக்கிக் வகசாளள பவண்டியது
அவசியமசாகிறைது.  அவ்வளகயில் வசாய்வமசாழி வரலசாறுகள எமது
சமூகங்களளடபய பமலும முக்கியமசானளவயசாகின்றைன.

(ஆவணந்வதடி 2018-03-15)
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நூலக வறலத்தளத்தின் நிதிப்வபறமதி

நூலக வளலத்தளத்தில் (www,noolaham.org)  இப்வபசாழுது
ஏறைத்தசாழ 53,000  ஆவணங்கள உளளன.  அச்சுவடிவத்தில் இந்த
ஆவணங்களளச் பசகரிக்கக் கிட்டத்தட்ட 50  இலட்சம
வசலவசாகம எனவும அவற்ளறைக் வகசாண்டு ஓர்
நூலகவமசான்றிளன உருவசாக்கக் கட்டிடச் வசலவுகள தவிர்த்து
வமசாத்தம ஒரு பகசாடி ரூபசா ஆகம எனக் கணக்கிட முடிகிறைது.
விபரம வருமசாறு

எண்ணிக்ளக வபறுமதி வமசாத்தம அலுமசாரிகள

நூல்கள 6650 300 1,995,000 11
இதழ்கள 10,100 100 1,010,000 8
பத்திரிளககள 33,900 20 678,000 17
பிரசுரங்கள 1,550 100 155,000 2
மலர்கள 800 300 240,000 2

வமசாத்தம 53,000 4,078,000 40

நூல்கள,  மலர்கள ஒவ்வவசான்றும 300  ரூபசா என்றும
சஞ்சிளககள,  பிரசுரங்கள ஒவ்வவசான்றும 100  ரூபசா என்றும
பத்திரிளககள ஒவ்வவசான்றும 20  ரூபசா என்றும எடுக்கப்பட்டுக்
கணக்கிடப்பட்டுளளது.  அவ்வளகயில் 53,000  ஆவணங்களள
அச்சுவடிவத்தில் விளல வகசாடுத்து வசாங்கிச் பசகரிப்பதற்க சுமசார்
41  இலட்சம ரூபசாய் பதளவ என மதிப்பிடப்பட முடிகிறைது.
இவற்ளறை அடுக்கி ளவக்க 6  அடிக்க 3  அடி அளவசான 40  புத்தக
அலுமசாரிகள பதளவப்படும.  ஒவ்வவசான்றும 15,000  ரூபசா வீதம
அலுமசாரிகளன் வபறுமதி களறைந்தது 6 இலட்சம ரூபசா ஆகம. 

ஒரு நூலகருக்கரிய தளபசாடங்கள,  கணினி,
உபகரணங்களுக்க பமலும 3  இலட்சம பதளவப்படும.
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அவ்வளகயில் நூலக வளலத்தளத்துக்கச் சமனசான நூலகம
ஒன்ளறை நிறுவுவதற்கக் கட்டிடச் வசலவுகள தவிர்த்து சுமசார் 50
இலட்சம பதளவப்படும.

ஒரு நூலகம என்பது வவறுமபன ஆவணங்களும
தளபசாடங்களுமல்ல. என்ன ஆவணங்கள உளளன, அளவ எங்பக
உளளன என்றை விபரத்தரவுகள நூலகத்திளனப் பயன்படுத்த
அத்தியசாவசியமசானளவ.  ஒவ்வவசாரு ஆவணத்துக்கரிய
விபரத்தரவிளன உளளட 100  ரூபசா வீதம பதளவ எனக்
வகசாண்டசால் பமலும 53  இலட்சம பதளவ என்பதும இங்பக
கவனிக்க பவண்டியதசாகம. அவ்வளகயில் 53,000 ஆவணங்களளச்
பசகரித்து ஒரு நூலகமசாக ஒழுங்கபடுத்துவதற்கசான வசலவு ஒரு
பகசாடி ரூபசா அல்லது 10 மில்லியன் ரூபசா ஆகம.

அவுஸ்திபரலியசாவிலிருந்து கனடசா வளர தமிழர்கள
பரந்துளள 100  க்கம அதிகமசான நேசாடுகளலிருந்து நூலக
வளலத்தளங்கள பசார்ளவயிடப்படுகின்றைன. அவ்வளகயில் நூலக
வளலத்தளங்களன் பயன்பசாட்டுப் வபறுமதி 100  பகசாடி
ரூபசாவிலும அதிகமசாக உளளது.

வவளநேசாடுகளள விடுத்து இலங்ளகயின் வடக்கக்
கிழக்கின் 8  மசாவட்டங்களலும மளலயகத்திலும
வகசாழுமபிலுமசாக 10 நூலகங்களள நிறுவுவது என்றைசாபல சுமசார் 10
பகசாடி ரூபசாய் பதளவப்படும.  இத்வதசாளக 2005  முதல் இன்று
வளர நூலக நிறுவனம வசலவழித்த வதசாளகயிளன விட மிக
அதிகமசாகம.  அத்துடன் இத்தளகய 10  நூலகங்களள ஒவ்பவசார்
ஊழியருடன் பரசாமரிப்பதற்கத் பதளவயசான வசலவிளன விட
நூலக நிறுவனத்தின் பரசாமரிப்புச் வசலவு களறைவசாகபவ உளளது
என்பதளனயும கறிப்பிட்டசாக பவண்டும.

53,000  ஆவணங்களுடன் உளள ஒரு நூலகத்திளன ஒரு
நூலகர் (மசாதம 40,000  சமபளம),  ஓர் உதவியசாளர் (மசாதம 25,000
சமபளம),  சிறு கட்டிடம (மசாதம 10,000  வசாடளக),
மிகக்களறைவசான ஏளனய வசலவுகளுடன் (மின்சசாரம,
வதசாளலபபசி,  இளணய இளணப்பு,  கசாகிதசாதிகளுக்க மசாதம
15,000)  பரசாமரிக்க முடியும எனக் வகசாண்டசால் ஓர் ஆண்டுக்க 11
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இலட்சம ரூபசா பதளவப்படும.  இலங்ளகவயங்கம வமசாத்தம 10
நூலகங்கள அளமக்கப்பட்டசால் 110  இலட்சம ரூபசா பதளவயசாக
உளளது. இத்வதசாளக நூலக நிறுவனத்திளன ஓரசாண்டு நிர்வகிக்கத்
பதளவயசான 52  இலட்சத்திளன விட இருமடங்கிலும
அதிகமசாகம.

52 இலட்சம ரூபசா வசலவில் நூலக நிறுவனம வவறுமபன
53,000  ஆவணங்களளப் பரசாமரித்துக் வகசாண்டிருக்கவில்ளல.
அளர மணித்தியசாலத்துக்க ஓர் ஆவணம வீதம வதசாடர்ந்து
இளணத்துக் வகசாண்பட வசல்கிறைது என்பதளனயும எண்ணிமப்
பசாதுகசாப்பு,  பல்லூடக ஆவணகம, வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வு
நிளலயம,  பளளக்கூடம,  ஏட்டுச்சுவடிகள ஆவணமசாக்கம எனப்
பல வசயற்றிட்டங்களள முன்வனடுக்கிறைது என்பதளனயும
கறிப்பிட்டசாக பவண்டும.

(ஆவணந்வதடி 2018-03-10)
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முன்மமலாழிவுகள்
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நூலக நிறவனத்தின் 
தகவல் அறிவியல் சலார் வதறவகள்

1. அறைநிமுகம

நூலக நிறுவனமசானது 2005  இல் நூலகத் திட்டமசாகத்
வதசாடங்கப்பட்டதசாகம.   இலங்ளகத் தமிழ் நூல்களள
இளணயத்தில் வசாசிக்கக் கிளடக்கச் வசய்யும ஓர் இளணயத் தளம
என்பதசாகபவ அதன் பதளவ ஆரமபத்தில் உணரப்பட்டது.

அதன் வதசாடக்க நிளலயில் இரு விடயங்கள மிகவும
ஆணித்தரமசான உறுதி வசய்யப்பட்டன,

1. இத்தளகய முயற்சிகள பலரசாலும பல திளசகளலும
முன்வனடுக்கப்பட்டு வளங்கள சிதறைடிக்கப்படக்கூடசாது.
அவ்வளகயில் அதற்க முந்ளதய திட்டங்கள முதன்ளம
எண்கள வழங்கப்பட்டு இளணக்கப்பட்டன.

2. இலங்ளகத் தமிழ் நூல்கள என்பது வதளவசாக
வளரயறுக்கப்பட்டது.  எரிந்த யசாழ் நூலகத்தின் படம
முகப்பில் இடப்பட்டது. இலங்ளகத் தமிழ் நூல்களுக்கசான
பதசிய நூலகபமசா பதசிய ஆவணகபமசா இல்லசாத
நிளலக்கசான ஒரு மசாற்றீடசாக நூலகத் திட்டம
உணரப்பட்டது.

நூலகத் திட்டத்தின் வளர்ச்சியசானது பின்னர்
இதழ்களளயும ஏளனய ஆவணங்களளயும இளணத்தது. நூலகம
என்பதளனயும தசாண்டி ஓர் ஆவணகமசாக அதன் பநேசாக்கம
விரிவசாக்கப்பட்டது.  அதன் பின்னர் இலங்ளகத் தமிழர்
வதசாடர்பசான சகலவித ஆவணப்படுத்தலிளனயும வசய்வதற்கசான
ஒரு நிறுவனமசாக இப்வபசாழுது அது வளர்ச்சியளடந்துளளது.

இப்பபசாளதய நிளலயில் ஆவணப்படுத்தலுக்கசான ஓர்
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ஆய்வகமசாகவும ஆவணகமசாகவும நூலகமசாகவும கல்வியமப்-
பசாகவும அது பல்பரிமசாணம வபற்றுளளது.  கருத்தியல் ரீதியசாக
நூலக நிறுவனம மிகவும வளர்ந்த பபசாதும அதன் உளளசார்ந்த
வளங்கள அதன் கருத்தியல் வளர்ச்சிக்க ஈடுவகசாடுத்து
வளரவில்ளல.  அவ்வளகயில் திட்டமிடல் நிளலயில்
வசழுளமயசாகவுளள பல விடயங்களுக்கச் வசயல்வடிவம
வழங்கவதில் இடர்பசாடுகளள நிறுவனம எதிர்வகசாளகிறைது.

அவ்வளகயில் தகவற் பசளவகட் பிரிவின் வளத்
பதளவகளள முன்ளவப்பபத இந்த அறிக்ளகயின் பநேசாக்கமசாகம.

2. நூலக நநிறுவனத்தநின் தகவற் வசறவகள்

நூலக நிறுவனமசானது பின்வரும இரு வளலத்தளங்கள
ஊடசாக அதனிடம உளள தகவல் வளங்களளப் பயனர்களுக்க
வழங்ககிறைது.

1. எண்ணிம நூலகம (www.noolaham.org):  இது எண்ணிம
நூலகம என அளழக்கப்பட்டசாலும மீடியசாவிக்கி
வமன்வபசாருளல் அளமந்த ஒரு வளலத்தளம ஆகம.

2. பளளக்கூடம (www.epallikoodam.org):  இது மூடில்
உளளடக்க முகசாளமத்துவத் வதசாகதியிளனப்
பயன்படுத்து அளமக்கப்பட்ட வமய்நிகர் கல்விச் சூழல்
ஆகம.

பமலுளள இரு வளலத்தளங்கள தவிர,  நூலக
நிறுவனத்துக்க பநேரடியசாக வந்தும வதசாளலபபசி மூலமும
மின்னஞ்சல் மூலம வதசாடர்புவகசாளளும பயனர்களன்
உசசாத்துளணக் பகசாரிக்ளககளுக்கம பதில் வழங்கப்படுகிறைது.

3. வதறவகளும முன்வமலாழநிவுகளும

3.1 நூலக ஒருங்கியம (Library System)

ஓர் எண்ணிம நூலகமசானது பதடல் (search),  உலசாவல்
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(browse) ஆகிய இரு வழிமுளறைகளூடசாகவும அதன் தகவல்களளப்
வபற்றுக் வகசாளளக் கூடியதசாக இருக்க பவண்டும.  அதிலும
கறிப்பசாக ஓர் எண்ணிம நூலகத்தின் அளவு வபரிதசாகமபபசாது
அதன் பதடல் வசதி விளனத்திறைனசானதசாக அளமய பவண்டும.
நூலக நிறுவனத்தின் எண்ணிம நூலகமசானது அடிப்பளடயில்
உலசாவளல இலகபடுத்துவதசாக அளமந்த தளமசாகம.  அதனிடம
ஒழுங்களமக்கப்பட்ட தரவுகள (structured  data)  இல்ளல.
அவ்வளகயில் எளய பதடல் (basic  search)  மட்டுபம அங்க
சசாத்தியமசாகிறைது.

அதசாவது வபசாருட் தளலப்பு,  கசாலப்பகதி,  ஆசிரியர்
வபயர்,  தகவல் வளத் தளலப்பு எனக் கறிப்பிட்டு எதளனயும
பதட முடியசாது.  வவறுமபன வசசாற்களள உளளட்டு மட்டுபம
பதடக் கூடியதசாக உளளது.  13,000  க்கம அதிகமசான
ஆவணங்களளயும ஒன்றைளர இலட்சத்துக்கம அதிகமசான
உட்தளலப்புக்களளயும வகசாண்ட நூலக உளளடக்கத்திலிருந்து
எவபரனும பயன்வபறை பவண்டுமசாயின் உயர் பதடல் வசதி
(advanced search) வசதி அவசியமசாகிறைது.

அத்தளகய பதடலிளனச் சசாத்தியப்படுத்த பவண்டுமசாயின்
சர்வபதச அளவில் ஏற்றுக் வகசாளளப்பட்ட நூலக நியமங்களள
அடிப்பளடயசாகக் வகசாண்ட ஒரு நூலக ஒருங்கியம
பயன்படுத்தப்பட பவண்டும.  அத்துடன் அது பரவலசான
பசாவளனயுளடய வதசாடர்ச்சியசாக இற்ளறைப்படுத்தப்படும ஒரு
திறைமூல (open source) வமன்வபசாருளசாகவும இருக்க பவண்டும.

3.2 தகவற் கட்டளமப்பு (Information Architecture)

சர்வபதச நியமங்களள அடிப்பளடயசாகக் வகசாண்ட நூலக
ஒருங்கியம வதரிவுவசய்யபடுவது மட்டும எமக்கசான தகவற்
பசளவகளுக்கப் பபசாதுமசானதல்ல.  எமது சமூகத்தின் தகவற்
பதளவகளளனப் பூர்த்தி வசய்யக் கூடிய விதத்தில் அது
கட்டளமக்கப்படுவது அவசியமசாகம.  எடுத்துக்கசாட்டசாக
வவறுமபன பதடலிளனச் சசாத்தியப்படுத்தும நூலக
ஒருங்கியத்திளன தகவல் அறிதிறைன் (information  literacy)
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களறைவசான பயனர்களசால் பயன்படுத்த முடியசாது.  அவ்வளகயில்
உலசாவல் வசதிகள வசமளமயசாக இருக்க பவண்டும.

அத்துடன்

• வபசாருட் தளலப்புக்கள

• ஆட்கள

• இடங்கள

• நிறுவனங்கள

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் அளமந்த கட்டளமப்பு நூலக
நிறுவனத்திற்கசான தகவற் பதளவகளுக்க அவசியம என
முன்வமசாழியப்படுகிறைது.

3.3 வபசாருட் தளலப்புக்கள (Subject Headings)

இலங்ளகத் தமிழ்ச் சூழலில் தூவியின் வளகப்படுத்தல்
முளறை பரவலசான பயன்பசாட்டில் உளளது.  அது பல படிகளல்
விரிவளடயக் கூடியது.  ஆனசால் கசாங்கிரசு நூலகப் வபசாருட்
தளலப்புக்கள பபசான்றை எதுவும தமிழில் இதுவளர இல்ளல.
பதடல் வசதியிளன முழுளமயசாகப் பயன்படுத்துவதசாயின் எமது
சமூகத்தின் தகவல் உளளடக்கம,  தகவற் பதளவகள,  தகவல்
இளடவவளகளள (content,  needs  and  gaps)  உளவசாங்கியதசான
வபசாருட் தளலப்புத் வதசாகதி ஒன்று தமிழில் பதளவ.  பல
விதமசான தளலப்புக்களள இளணத்து உயர் பதடலிளன
பமற்வகசாளள இது அவசியமசாகம.

அவ்வளகயில் நிறுவனத்தின் தகவற் வகசாளளககளுக்க
அளமவசாக Creative  Commons  Attribution  Share  Alike  உரிமத்துடன்
கூடியதசான வபசாருட் தளலப்புத் வதசாகதி ஒன்று உருவசாக்கப்பட
பவண்டும.

3.4 உசசாத்துளணச் பசகரங்கள (Reference Collections)

நூலக நிறுவனத்தின் தகவற் கட்டளமப்பில்
இனங்கசாணப்பட்ட ஆட்கள,  இடங்கள,  நிறுவனங்கள
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வதசாடர்பசான தரவகங்கள நூலக நிறுவனத்தினசால்
வளர்த்வதடுக்கப்பட பவண்டும. 

• ஆட்கள வதசாடர்பசான தரவகம (Who is who)

• இடங்கள வதசாடர்பசான தரவகம (Database/List on places)

• நிறுவனங்கள வதசாடர்பசான தரவகம (Database  on
organizations)

ஆகிய மூன்றும எண்ணிம நூலக வளலத்தளத்தில் உளளசார்ந்பதசா
வவளபயபயசா கட்டளமக்கப்பட பவண்டும.  ஒரு கறித்த ஆள,
இடம அல்லது நிறுவனம வதசாடர்பசான வளங்களள ஒபர
இடத்தில் பசார்ளவயிடும வசதியிளன நூலக வளலத்தளம
வழங்கம என்பதசால் கறித்த ஆள,  இடம அல்லது நிறுவனம
வதசாடர்பசான ஆக்கங்கள சிறைந்த உசசாத்துளணயசாக அளமவபதசாடு
நூலகத்தின் தகவல் இளடவவளகளள (information  gaps)
அளடயசாளங் கண்டு அவற்றிளன முழுளமவசய்ய உதவியசாக
இருக்கம.

அளடயசாளங் கசாணப்பட்ட 150,000  தளலப்புக்களுக்கசான
தரவகங்கள அளமக்கப்படின் பல நூறு இடங்கள,  பல ஆயிரம
நிறுவனங்கள,  சில/பல பத்தசாயிரம ஆட்கள அளடயசாளங்
கசாணப்படுவர்.  நேளடமுளறையில் முழுளமயசான தரவகங்கள
சசாத்தியமில்ளல.  அவ்வளகயில் இவ்விடயம
களலக்களஞ்சியங்கள பபசால அணுகப்பட்டுப் பல
ஆவணப்படுத்தலுக்கசான ஆய்வுச் வசயற்றிட்டங்களசாக
முன்வனடுக்கப்பட பவண்டும.

3.5 மனித வளங்கள

நூலகவியலில் கல்வியறிவும அனுபவமும வகசாண்ட
ஆளணி எதுவும இதுவளர நூலக நிறுவனத்தினுள
உளவசாங்கப்படவில்ளல.  இதுபவ பமமபசாக்பகசான 60
பகப்புக்களுக்க அப்பசால் எந்தவிதமசான பட்டியலசாக்க,
பகப்பசாக்க முன்பனற்றைங்களளயும நூலக வளலத்தளம
எட்டசாததற்கசான அடிப்பளடக் கசாரணமசாகம. ஒரு வபசாருத்தமசான
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நூலக ஒருங்கியத்திளனத் வதரிவுவசய்து பதளவயசான தகவற்
கட்டளமப்பிளன ஏற்படுத்தி,  வபசாருட் தளலப்புக்களளத்
வதசாகத்துக் வகசாண்டசாலும இவற்றிளன நூலகத் தகவல்
வளங்களுக்கப் பிரபயசாகித்து நூலகத்திளன முழுயசாக்கத்
துளறைசசார் அறிவுளடய ஆளணி இன்றியளமயசாதது.

ஒரு நூலகர் நிரந்தரமசாக நியமிக்கப்படுவது
அவசியமசானதசாகம.  அந்த நூலகருக்க நூலகவியல் வதசாடர்பில்
ஏற்படக்கூடிய சந்பதகங்களளத் தீர்த்துளவக்க ஓர் ஆபலசாசகர்
(consultant)  வதசாடர்பு ஏற்படுத்தப்பட பவண்டும.  இது
அடிப்பளடயசான பதளவ ஆகம.  இந்த நூலகர் ஆனவர் பசகர
முகசாளமத்துவம,  பசகர அபிவிருத்தி,  உசசாத்துளணச் பசளவகள,
ஆய்வு உதவி ஆகியவற்றுக்கப் வபசாறுப்பசாக இருப்பசார்.

உளவசாங்கப்படும நூலகர் அவரது வபசாறுப்புக்களளச்
சரிவரச் வசய்வதற்க நூலக ஒருங்கியம,  வபசாருள தளலப்புத்
வதசாகதி,  உதவி ஊழியர்கள ஆகிய வளங்கள முன்நிபந்தளனகள
ஆகம.

பசகர முகசாளமத்துவம (Collection Management):  ஏற்கனபவ
நூலக வளலத்தளத்தில் உளள விடயங்களள புதிய நூலக
ஒருங்கியத்துக்க நேகர்த்தி ஒழுங்களமக்கம வசயற்பசாடுகள

• பசகர அபிவிருத்தி (Collection  Development):  ஏற்கனபவ
உளள பசகரங்கள சசார்ந்த புதிய வவளயீடுகளளத் பதடிச்
பசர்த்தலும இளடவவளகளள இனங்கண்டு நிரப்புதலும

• உசசாத்துளணச் பசளவகள (Reference  Services):  நூலக
நிறுவன உதவியிளன நேசாடும பயனர்களுக்க உதவுவதும
அதனடிப்பளடயில் நூலகத்திளன வமருகூட்டுவதற்கசான
வசயற்பசாடுகளள முன்வனடுப்பதும

• ஆய்வு உதவி (Research  Support):  நூலக நிறுவனத்தின்
ஆவணப்படுத்தலுக்கசான ஆய்வுச் வசயற்பசாடுகளுக்கத்
பதளவயசான உதவிகளள வழங்கதல்
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அத்துடன் இப்பபசாது உளள உளளடக்கத்திளனப் புதிய
ஒருங்கியத்துக்க நேகர்த்த ஆகக் களறைந்த்து இரு நூலக
உதவியசாளர்கள பதளவ.  இவர்கள நூலகரின் பமற்கசாட்டலில்
பட்டியலசாக்க பவளலகளல் ஈடுபடுத்தப்பட பவண்டும.
இவ்விடயம வசயற்றிட்டங்களசாக முன்னகர்த்தப்படலசாம.

இவர்கள பிரதம நூலகரின் வழிகசாட்டலில் எமது
வபசாருட்தளலப்புத் வதசாகதியிளன அடிப்பளடயசாகக் வகசாண்டு
ஏற்கனபவ உளள தகவல் வளங்களளயும புதிய தகவல்
வளங்களளயும பட்டியலசாக்கம வசய்வர்.  அத்துடன் நூலகரின்
ஏளனய வசயற்பசாடுகளுக்க பவண்டிய உதவிகளளயும
வழங்கவர்.

இந்த ஆண்டிறுதியில் நூலகத்தின் பசகரம ஏறைத்தசாழ 15,000
இளன எட்டும.  இவற்றின் உளளடக்கம வளவமசான்றுக்க 10
வரும என்றைசால் சுமசார் ஒன்றைளர இலட்சம தளலப்புக்கள உளளன.
இது ஒரு பிரமசாண்டமசான நூலக உளளடக்கம ஆகம.  ஓர்
அலுவலர் ஒரு நேசாளல் 25  தளலப்புக்களள உளளட முடியும
என்றைசால் 6,000  மனித நேசாள உளழப்புத் பதளவ.  அதசாவது இந்த
பவளலயிளன 5  ஆண்டுகளல் பூர்த்திவசய்வதசாயின் கூட 5  முழு
பநேர ஊழியர்கள பதளவ.  இது பமபலசாட்டமசான கணிப்பீபட.
நேளடமுளறையில் ஊழியர்களள உளவசாங்கிபய இந்த
விடயத்துக்கத் பதளவயசான வளங்களள அளவிட முடியும.

3.6 வசயற்றிட்ட ஒழுங்க (Project Process)

ஒரு தகவல் வளமமசானது நூலக நிறுவனத்தின்
ஆவணகத்தில் இளணக்கப்படுவபதசாடு அதன் வசயற்றிட்டச்
சங்கிலி முடிவளடவதசான நிளலளம இப்வபசாழுது
கசாணப்படுகின்றைளம ஒரு முக்கிய பபசாதசாளம ஆகம.  இது ஒரு
பபசாத்தற் கழுத்து நிளல (bottle  neck)  என்றை புரிதலின்ளம
விளனத்திறைனற்றை வசயற்றிட்டச் வசயற்பசாடுகளுக்க
அடிப்பளடயசாக மசாறியுளளது.  அவ்வளகயில் ஒரு தகவல் வளம
எண்ணிமப்படுத்தப்பட்டசால் அது நூலகத்தில் முழுளமயசாக
இளணக்கப்படுவது வளர உடனடியசாகபவ
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நேளடமுளறைப்படுத்தப்பட பவண்டும.  இது ஏற்றுக்
வகசாளளப்பட்ட வசயற்றிட்ட ஒழுங்கசாக்கப்பட்டு ஏகனபவ உளள
களறைபசாடுகள களளயப்பட பவண்டும.

3.7 சமூக வளங்கள (Social Resources)

ஒரு நூலக ஒருங்கியத்தின் பதளவ,  வபசாருட்
தளலப்புக்களன் பதளவ,  வசயற்றிட்ட ஒழுங்ககள பபசான்றைளவ
வவறுமபன நுட்பத் தீர்வுகளசாக (Technical  solutions)  நூலக
நிறுவனத்தினசால் உளவசாங்கப்படுவது சிக்கல்களுக்கத்
தீர்வசாகசாது.  இயக்கனர்கள,  வழிகசாட்டுநேர் சளப,  ஊழியர்கள,
தன்னசார்வலர்கள பபசான்றை சகலரும இவ்விடயங்களன்
அவசியத்திளன உணர பவண்டும.  அவ்வளகயில்
இவ்விடயங்களள அவர்களுக்க விளங்கப்படுத்தும முயற்சிகள
பமற்வகசாளளப்பட பவண்டும.

நூலக நிறுவனத்தின் தகவல் அறிவியற் பதளவகளள
நூலகத்தின் அளனத்து மட்டத்தினரும புரிந்து வகசாண்டசால்
மட்டுபம முழுளமயசான பசளவயிளன நிறுவனத்தினசால் வழங்க
முடியும.
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நூலக நிறவன எண்ணிம நூலகத்துக்கலான 
வபலாருட் தறலப்புக்கள்

1. அறைநிமுகம

தகவல் வளங்களன் வபருக்கம உருவசாக்கிய முக்கிய
சிக்கல் ”பதளவயசான வளங்களள அளடயசாளங் கசாணுதல்”
என்பதசாகம.  நூலகவியலின் முக்கிய பங்களப்பப
அச்சிக்கலுக்கசான விளடதசான்.  பட்டியலசாக்கம,  பகப்பசாக்கம என
அது விரிவளடந்தது. 

வபசாருட் தளலப்புக்கள (subject headings) என்பளவ தகவல்
வளங்களள ஒழுங்கபடுத்தவும இலகவில் அளடயசாளங்
கசாணவும பயன்படும முக்கிய கருவியசாகம.  ஏற்கனபவ
வளரயளறை வசய்யப்பட்ட வசசாற்வறைசாகதியிளனக் வகசாண்டு
தகவல் வளங்களள அளடயசாளங் கசாண இளவ உதவுகின்றைன.

2. வபலாருட் தறலப்புக்கள்

வபசாருட் தளலப்புக்கள வபசாதுவசாக துளறை சசார்ந்து
கசாணப்படுகின்றைன.   மிகவும விரிவசான வபசாருட் தளலப்புத்
வதசாகதிக்கசான எடுத்துக்கசாட்டு கசாங்கிரசு நூலகப் வபசாருட்
தளலப்புக்கள ஆகம.

இந்தத் துளறைசசார் வபசாருட்தளலப்புக்களளத் தவிர பதசிய
நூலகங்கள ஏளனய அளடயசாளங் கசாணும முளறைகளள
ஏற்படுத்தியுளளன.

ஐக்கிய அவமரிக்கசாவின் கசாங்கிரசு நூலகமசானது

1. ஆட்கள (People)

2. இடங்கள (Places)

3. கசாலப்பகதி (Times)

ஆகியவவற்ளறைக் கவனத்திவலடுக்கிறைது.
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அவுஸ்திபரலிய பதசிய நூலகமசானது

1. ஆட்கள (People)

2. நிறுவனங்கள (Organizations )

ஆகியளவ வதசாடர்பசான பசகரங்களளக் கவனப்படுத்துகிறைது.
(Resources  by,  Resources  about,  possibly  related  resources  என்றை
மசாதிரியசாக)

3.  நூலக நநிறுவன எண்ணநிம நூலகத்துக்கலான வபலாருட்
தறலப்புக்கள்

இலங்ளகத் தமிழ்ச் சூழலில் தூவியின் வளகப்படுத்தல்
முளறை பரவலசான பயன்பசாட்டில் உளளது.  அது பல படிகளல்
விரிவளடயக் கூடியது.  ஆனசால் கசாங்கிரசு நூலகப் வபசாருட்
தளலப்புக்கள பபசான்றை எதுவும தமிழில் இதுவளர இல்ளல.
பதடல் வசதியிளன முழுளமயசாகப் பயன்படுத்துவதசாயின் எமது
சமூகத்தின் தகவல் உளளடக்கம,  தகவற் பதளவகள,  தகவல்
இளடவவளகளள (content,  needs  and  gaps)  உளவசாங்கியதசான
வபசாருட் தளலப்புத் வதசாகதி ஒன்று தமிழில் பதளவ.  பல
விதமசான தளலப்புக்களள இளணத்து உயர் பதடலிளன
பமற்வகசாளள இது அவசியமசாகம.

அவ்வளகயில் நிறுவனத்தின் தகவற் வகசாளளககளுக்க
அளமவசாக Creative  Commons  Attribution  Share  Alike  உரிமத்துடன்
கூடியதசான வபசாருட் தளலப்புத் வதசாகதி ஒன்று உருவசாக்கப்பட
பவண்டும.

எமளமப் வபசாறுத்தவளர  தவிர,

1. வபசாருட்தளலப்புக்கள

2. ஆட்கள

3. நிறுவனங்கள

4. இடங்கள

என்றை நேசான்க வளகபிரித்தலூடசாக அணுகவது மிகவும
வபசாருத்தமசானது. 

104



இந்த முளறைளம ஏற்கனபவ எமமிடம மளறைமுகமசாக
உளளது.  ஆனசால் அதளன நேசாம எமது பசகர அபிவிருத்திக்கசான
வியூக அணுகமுளறையசாக மசாற்றிக் வகசாளவது அவசியமசாக
உளளது. 

1. ஆட்கள சசார்ந்த ஆவணப்படுத்தல் (எழுத்தசாளர்கள,
அதிபர்கள,  ஆசிரியர்கள,  நிளனவு மலர்கள,
வளலப்பதிவுகள பபசான்றைனவவல்லசாம)

2. நிறுவனங்கள சசார்ந்த ஆவணப்படுத்தல் (இப்பபசாதுளள
தரவுத்தளம பகதிக்கள உளளடங்கபளவயும ஏளனய
நிறுவனங்களும)

3. இடங்கள சசார்ந்த ஆவணப்படுத்தல் (புளகப்படங்கள,
நிகழ்படங்கள,  கட்டிடங்கள,  பிரபதச வரலசாறுகள,
வழக்கசாறுகள,  மரஞ்வசடிவகசாடிகள,  விலங்ககள-
பறைளவகள, கனிம வளங்கள, நிலப் படங்கள...)

முழுளமப்படுத்தல் சசார்ந்து சிறு வசயற்றிட்டங்களளத்
திட்டமிடுளகயில் இந்த அணுகமுளறை பலனளக்கம.

ஆட்கள,  நிறுவனங்கள,  இடங்கள,  கசாலங்கள என்பன
பமற்தரவுகளசாகபவ உளளடப்படும.  இவற்றுக்கத் தனியசான
நியமங்கள என்று இல்ளல.  ஆனசால் வசசாற்களஞ்சியத்திளனக்
கட்டுப்படுத்த பவண்டி இருக்கம.

(எடுத்துக்கசாட்டசாக வகசாக்கவில் இடங்களல் ஒன்றைசாக
வரும.  ஆனசால் நேசாச்சிமசார் பகசாயிலடி என்பது வரலசாமசா
இல்ளலயசா என்பது பபசான்றை முடிவுகள)

4. தமநிழநில் வபலாருட் தறலப்புக்கள் உருவலாக்கம

தமிழ்ச் சூழலிளனப் வபசாறுத்தவளர வபசாருட்
தளலப்புக்கள என வளரயறுக்கப்பட்ட வவளயீடுகளன்
பசாவளன இதுவளர இருப்பதசாகத் வதரியவில்ளல.  தூவியின்
பகப்பசாக்கத் தளலப்புக்கள பபசான்றைளவ தமிழசாக்கப்பட்டுளளன
என்றை பபசாதும அது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வசசாற்களஞ்சியமசாக
வளர்க்கப்படவில்ளல.  பமலும தமிழ்ச் சூழலுக்வகனச்
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சிறைப்பசாகத் பதளவப்படும துளறைசசார் வசசாற்வறைசாகதிகளும
பசாவளனயில் இல்ளல.

பசாரமபரிய நூலககங்களல் தூவியின் எண்கள சசார்ந்து
தகவல்கள வளங்கள அடுக்கப்பட்டிருப்பது பயனர்களது
பதளவகளுக்க ஓரளவுக்பகனும பயனுளளதசாக இருக்கிறைது.
ஆனசால் வசசாற்களள உளளட்டுத் பதடும எண்ணிம நூலகச்
சூழல்களல் வபசாருட் தளலப்புக்கள இன்றியளமயசாதளவ.

அவ்வளகயில் தமிழுக்கசான வபசாருட் தளலப்புச்
வசசாற்வறைசாகதிவயசான்றிளனப் பயன்படுத்துவது நூலக நிறுவன
எண்ணிம நூலகத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்க அவசியமசாகிறைது.

5. பரநிந்துறரகள்

1.  வபசாருட் தளலப்புக்கள உருவசாக்கம நூலக நிறுவனத்தின் ஒரு
வசயற்றிட்டமசாக முன்வனடுக்கப்பட பவண்டும.  அதற்கப்
பபசாதிய வளங்கள ஒதுக்கப்பட பவண்டும.

2.  நூலகவியலசாளர்கள,  துளறைசசார் அறிஞர்கள பபசான்பறைசாரது
உதவியுடன் இந்தப் வபசாருட் தளலப்புத் வதசாகதி உருவசாக்கப்பட
பவண்டும.

3.  அத்வதசாகதியசானது நூலசாகவும அச்சிடப்பட்டு நூலகங்களுக்க
விநிபயசாகிக்கப்பட பவண்டும.  கிளடக்கம பின்னூட்டங்களன்
அடிப்பளடயில் அது மீளசாய்வு வசய்யப்பட பவண்டும.

4.  உருவசாக்கப்படும வவளயீடசானது நூலக நிறுவனத்தின் தகவற்
வகசாளளககளுக்க அளமவசாக Creative Commons Attribution Share Alike
உரிமத்துடன் மட்டுபம வவளயிடப்படலசாம

5.  வபசாருட் தளலப்புக்கள எண்ணிம நூலகத்தில்
பயன்படுத்தப்படுளகயில் பதளவப்படும புதிய தளலப்புக்கள
வதசாடர்ச்சியசாக அளடயசாளங் கசாணப்படுவதற்கசான ஒழுங்ககள
வசய்யப்பட பவண்டும

6. கறித்த கசால இளடவவளக்வகசாருமுளறை மீளசாய்வு வசய்து புதிய
வதசாகதிகள வவளயிடப்பட பவண்டும.
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வலாழ்க்றக வரலலாற்ற  ஆய்வு நிறலயம
(Centre for Biographical Research)

அறைநிமுகம

நூலக நிறுவனமசானது 2005  ளதயில் வதசாடங்கப்பட்டுக்
கடந்த 11  ஆண்டுகளசாக இலங்ளகத் தமிழ் ஆவணச்
வசயற்பசாடுகளல் ஈடுபட்டு வருகிறைது. 

இந்தப் பதிவனசாரு ஆண்டுகளல் 16,000
எழுத்தசாவணங்களளயும 4,000  க்கம அதிக ஓளலச்சுவடிப்
பக்கங்களளயும ஆவணப்படுத்தியுளளது.  2,000  ஆளுளமகள
வதசாடர்பசான தகவல்களளயும 1,700  நிறுவனங்கள பற்றிய
தகவல்களளயும திரட்டியுளளது.  தமிழின் முதலசாவது ஆவண
மசாநேசாட்டிளன நேடத்தியுளளது.  இந்த ஆவணப்படுத்தலின்
வபறுபபறுகள அளனத்தும www.noolaham.org  எனும முகவரியில்
இயங்கம எண்ணிம நூலகத்தின் மூலம உலகின் இந்த மூளலயில்
இருந்தும எந்த பநேரத்திலும பயன்படக் கூடியதசாக உளளன.

வலாழ்க்றக வரலலாறுகள்

வரலசாறு எழுதுவதில் கறிப்பசாக சமூக,  வபசாருளசாதசார,
பண்பசாட்டு,  பிரபதச வரலசாறுகள எழுதுவதில் ஆளுளமகளன்
வசாழ்க்ளக வரலசாறுகள முக்கிய உசசாத்துளணகளசாக
அளமகின்றைன.

முன்பனற்றைமளடந்த,  ஆவணப்படுத்தற் பிரக்ளஞ உளள
எல்லசா நேசாடுகளலும மிக விரிவசான வசாழ்க்ளக வரலசாற்று
அகரமுதலிகள வதசாகக்கப்பட்டுளளன. 

• American National Biography (ஐக்கிய அவமரிக்கசா)

• Dictionary of Canadian Biography (கனடசா)

• Oxford Dictionary of National Biography (ஐக்கிய இரசாச்சியம)
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• Australian Dictionary of Biography (அவுஸ்திபரலியசா)

• Norsk biografisk leksikon (பநேசார்பவ)

• Dictionary of New Zealand Biography (நியூசிலசாந்து)

பபசான்றைளவ அத்தளகய எடுத்துக்கசாட்டுக்கள ஆகம.  பல
நேசாடுகளல் ஒன்றுக்க பமற்பட்ட அகரமுதலிகள
வதசாகக்கப்படுகின்றைன.  இளவ ஒவ்வவசான்றும வபருமளவு
வளங்களளப் பயன்படுத்தி நிறுவன பலத்துடன்
முன்வனடுக்கப்படும முயற்சிகள ஆகம.

இலங்ளகத் தமிழ் பபசும சமூகங்களளப் வபசாறுத்தவளர
Dictionary  of  Biography of  the Tamils  of  Ceylon  என்றை ஆங்கில நூபல
ஆகக் கூடியதசாக 775  ஆளுளமகள வதசாடர்பசான தகவல்களளக்
வகசாண்டிருக்கிறைது.  தமிழில் வவளவந்த நூல்களுள ஏறைத்தசாழ 550
யசாழ்ப்பசாண மசாவட்டக் களலஞர்கள வதசாடர்பசான களலஞர்
விபரத் திரட்டு என்பபத வபரியதசாகம. பி.  எம. புன்னியசாமீன் 350
எழுத்தசாளர், களலஞர் விபரங்களள விரிவசாகத் திரட்டியுளளசார். 

இது தவிர சிறிய அளவிலும தனிநேபர்கள பற்றியதசாகவும
பவறு நூல்களும வவளவந்துளளன.  இவற்றில்
வபருமபசாலசானளவ புலவர்கள,  எழுத்தசாளர்கள,  களலஞர்கள
பற்றியளவ ஆகம.

நூலக நநிறுவன முயற்சநி

எம சமூகங்களுகளல் ஆசிரியர்கள,  அதிபர்கள,  சமூக
பசவகர்கள,  சமயப் வபரிபயசார்,  களலஞர்கள,  எழுத்தசாளர்கள,
சித்தர்கள,  வணிகர்கள,  ஆய்வசாளர்கள,  அரசியலசாளர்கள,
பபரசாசிரியர்கள எனப் வபருமளவசாபனசார் பங்களத்துளளனர்.
அவர்கள விபரங்கள அளனத்ளதயும திரட்டும முயற்சியில் 2013
இல் நூலக நிறுவனம இறைங்கியது.

அவ்வளகயில் 2015  இறுதிவளர பலவித சிக்கல்களளயும
தசாண்டி 2,000  ஆளுளமகள பற்றிய தகவல்கள பசகரிக்கப்-
பட்டுளளன.  இத்தகவல்களளத் திரட்டுளகயில் இந்த ஆய்வுப்
பரப்பின் விரிவும ஆழமும அறியப்பட்டது.  வதசாடர்ச்சியசாகப்
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புதுப்பிக்க பவண்டிய பதளவயும ஓர் அகரமுதலிளயத் தசாண்டி
வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகள,  புத்தசாய்வுகள,  தகவற்
பசகரிப்பு பபசான்றைவற்றின் பதளவயும உணரப்பட்டது.  இந்த
ஆய்வுப் பரப்புக்க அதிக வளங்களளயும தனியசான
கவனத்ளதயும வழங்க பவண்டியதன் அவசியமும
உணரப்பட்டது.

அவ்வளகயில் வசாழ்க்ளக வரலசாற்வறைழுத்துக்க பமலும
வலுச்பசர்க்கம விதமசாக ஆய்வு அடிப்பளடயிலசான ஆவணச்
வசயற்பசாடுகளள பமற்வகசாளளும ஒரு முயற்சியசாக நூலக
நிறுவனத்தின் ஒரு பகதியசாக ”வசாழ்க்ளக வரலசாற்று
ஆய்வுகளுக்கசான நிளலயம”  (Centre  for  Biographical  Research)
வதசாடங்கப்பட பவண்டும.

வநலாக்கங்கள்

இந்த ஆய்வு நிளலயத்தின் பிரதசான பணிகளசாகப்
பின்வருவன அளமயும

1. இலங்ளகத் தமிழ் பபசும சமூகங்களன் முக்கிய
ஆளுளமகளன் விபரம அடங்கிய “ஈழத்து ஆளுளமகள
களலக்களஞ்சிய அகரமுதலி”ளய வவளயிடுதலும
வதசாடர்ந்து விரிவசாக்கிப் புதுப்பித்தலும.

2. வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளப் பதிவுவசய்தலும
அதனுடனிளணந்த ஆய்வுச் வசயற்பசாடுகளும

3. வசாழ்க்ளக வரலசாறுகள வதசாடர்பசான ஆவணங்களளயும
தகவல்களளயும வதசாடர்ந்து திரட்டி
ஆவணப்படுத்துதலும அவ்வளங்களள
ஆய்வசாளர்களுக்கக் கிளடக்கச் வசய்தலும

4. வசாழ்க்ளக வரலசாற்வறைழுத்துத் வதசாடர்பசான
எழுத்துப்பணிகளுக்கம ஆய்வுகளுக்கம உதவுதலும
சமூகத்தில் இந்தத் துளறை சசார்ந்த பிரக்ளஞளய
அதிகரித்தலும.
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பலவித வசயற்றிட்டங்களளத் திட்டமிட்டு,  உருவசாக்கி,
நேளடமுளறைப் படுத்துவதனூடசாக இந்த பநேசாக்கங்கள
வதசாடர்ச்சியசாக முன்வனடுக்கப்படவுளளன.

முதற் கட்டைச் வசயற்றைநிட்டைங்கள்

1.  ஈழத்து ஆளுறமகள் கறலக்களஞ்சநிய அகரமுதலநியநின்
வசலாதறனப் பதநிப்பு

இதுவளர 2,000  க்கம அதிகமசான ஆளுளமகள பற்றிய
விபரங்கள வதசாகக்கப்பட்டுளளன.  இத் வதசாகத்தற் பணிகளள
பமலும விரிவசாக்க முன்பதசாக துளறைசசார் நிபுணர்களுக்க எமது
இப்பணி வதசாடர்பில் அறிவிக்கவும அவர்களது கருத்துக்களளப்
வபற்றுக் வகசாளளவும இந்தச் பசசாதளனப் பதிப்பு உதவும. 

2. ஈழத்து வலாழ்க்றக வரலலாற்று நூல் வநிபரப் பட்டியல்

பலவித ஆளுளமகள வதசாடர்பசாகப் பலநூறு நூல்களும
பிரசுரங்களும வவளயிடப்பட்டுளளன.  வசாழ்க்ளக வரலசாற்று
ஆய்வுகளள முன்வனடுக்கம ஆய்வசாளர்களுக்கம
எழுத்தசாளர்களுக்கம பயன்படும விதத்தில் அந்த ஆவணங்கள
பற்றிய நூல் விபரப்பட்டியல் தயசாரித்து வவளயிடப்படும.

3. வநரகலாணல்கள் வதலாகுப்பு நூல்வரநிறச

வசார இதழ்களலும இலக்கிய இதழ்களலும பலவிதமசான
ஆளுளமகளன் பநேர்கசாணல்கள வதசாடர்ச்சியசாக வவளயிடப்-
படுவது வழக்கம.  அத்தளகய பநேர்கசாணல்களளத் வதசாகத்துப்
வபரும வதசாகப்புக்களசாக ஆண்டுபதசாறும வவளயிடுவது
வசாழ்க்ளக வரலசாற்று ஆய்வுகளுக்கப் வபரிதும பயன்படும. 

4. வலாய்வமலாழநி வரலலாறுகள் முன்வனலாடிச் வசயற்றைநிட்டைம

வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகள தனிமனித
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ஆவணப்படுத்தலிலும சமூக,  பண்பசாட்டு வரலசாறுகள
எழுதுவதிலும முக்கிய பங்களப்புச் வசய்பளவ ஆகம.  இந்த
ஆய்வுத்துளறை கறித்த எதுவித அறிமுகமும இதுவளர தமிழ்ச்
சூழலில் இல்ளல என்றை அளவில் இவ்விடசாப்பரப்புத்
வதசாடர்பசான பசசாதளனச் வசயற்றிட்டமசாக இது
முன்வனடுக்கப்படும. 

5.  தனநியலாள் வலாழ்க்றக வரலலாற்றுப் பதநிவுகள் முன்வனலாடிச்
வசயற்றைநிட்டைம

தனியசாட்கள பற்றிய ஆவணங்களளயும பதிவுகளளயும
எண்ணிம நுட்பங்களளப் பயன்படுத்தி வசய்வது வதசாடர்பசான
சசாத்தியங்களள ஆரசாயும முன்பனசாடிச் வசயற்றிட்டம.
இச்வசயற்றிட்டத்திளனத் வதசாடர்ந்து இத்தளகய வரலசாற்றுப்
பதிவுகள வதசாடர்ச்சியசாக பமற்வகசாளளப்படும.
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வலாய்வமலாழி வரலலாற்ற ஆய்வு நிறலயம

2011  இல் நூலக நிறுவனத்தின் வியூகத் திட்டமிடலின்
பபசாது வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளப்பதிவு வசய்தளல
முதன்முதலசாக நேசான் முன்வமசாழிந்திருந்பதன். 2012  இல் இந்தியசா
வசன்றிருந்தபபசாது ஞசானசாலயசா கிருஷணமூர்த்தி –  படசாரதி
தமபதியினர்,  திண்டுக்கல் இரசாமசசாமி,  பல்லடம மசாணிக்கம
ஆகிபயசாரது வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளப் பதிவுவசய்தளம எனது
முதலசாவது வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகளசாக அளமந்தன.
ஈழத்து வசாய்வமசாழி வரலசாறு என்றை வளகயில் எழுத்தசாளர்
முருகபூபதியின் வசாய்வமசாழி வரலசாற்றிளன 2014  இல் பதிவு
வசய்திருந்பதன்.

ஆயினும ஒரு வசயற்றிட்டமசாக வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப்
பதிவுகளளச் வசய்யும வசாய்ப்பு நூலக நிறுவனத்தின் ஆவணகம
வளலத்தளம வசயற்படத்வதசாடங்கிய பபசாபத ஆரமபித்தது.
அவ்வளகயில் நூலக நிறுவனத்தின் ஒரு ஐந்தசாண்டுச்
வசயற்றிட்டமசாக 2017  ளதயில் “வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வு
நிளலயம” வதசாடங்கப்பட்டது.

அச்வசயற்றிட்டத்துக்கசாக நேசான் தயசாரித்த முன்வமசாழிவு
கீபழ பதிவுவசய்யப்படுகிறைது.  இன்று பரசாஜசா முத்ளதயசா ஆய்வு
நூலகம வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுச் வசயற்றிட்டவமசான்றிளன
ஆரமபிப்பதசாக முகநூலில் அறிவித்துளளனர்.  தமிழ்ச் சூழலில்
பமலும வசயற்றிட்டங்கள வதசாடங்கப்பட பவண்டும.
அச்வசயற்றிட்டங்களுக்கப் பயன்படக்கூடும என்றை வளகயில்
நூலக நிறுவனத்துக்கச் சமர்ப்பித்த முன்வமசாழிவிளன இங்பக
வவளயிடுகிபறைன்.  நிறுவன உளளகத் தகவல்களசான ஆளணி,
பசாதீடு பபசான்றைளவ தவிர்ந்த ஏளனய முன்வமசாழிவுக்
கறிப்புக்கள இளவயசாகம.
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வலாய்வமலாழநி வரலலாற்று ஆய்வு நநிறலயம

1. பநின்புலம

நூலக நிறுவனமசானது இலங்ளகத் தமிழ் பபசும சமூகங்கள
வதசாடர்பசான எல்லசா வளகயசான அறிவுத் வதசாகதிகளளயும
ஆவணப்படுத்தி எண்ணிம வளகயில் பசாதுகசாத்து அளனவருக்கம
கிளடக்கச் வசய்யும முயற்சியில் ஈடுபடும ஒரு தன்னசார்வத்
வதசாண்டு நிறுவனம ஆகம.  சசாதி, சமய, இனக் கட்டளமப்புக்கள,
சமூகத்தில் நிலவிய ஆணசாதிக்க வசல்வசாக்கக்கள, கடிபயற்றைவசாத
ஆட்சி பபசான்றை பல்பவறு கசாரணங்களசால் பல்பவறு அறிவுத்
வதசாகதிகள ஆவணப்படுத்தப்படவில்ளல பபணப்படவில்ளல.
அண்ளமக் கசாலத்தில் இடம வபற்றை உளநேசாட்டு யுத்தம,  நேவீன
மயமசாக்கம,  பபசாதிய அளவு விழிப்புண்ர்வு இன்ளம
பபசான்றைவற்றைசாலும வபறுமதிமிக்க அறிவு வளங்கள
இழக்கப்பட்டுளளன.

ஆவணப்படுத்தல்,  ஆவணகப்படுத்தல்,  அணுக்கப்படுத்தல்
ஒரு சமூகத்பதசாடு வநேருங்கிய வதசாடர்புளடய பணிகள ஆகம.
சமூகத்தில் இருக்கக் கூடிய அரசியல்,  அதிகசார,  பண்பசாட்டு
சூழ்நிளலகளள கருத்தில் வகசாண்டு,  முற்பபசாக்கசான ஒரு
சட்டகத்தின் தனது பணிகளள முன்வனடுக்க நூலக நிறுவனம
உறுதிபூண்டுளளது.    அந்த வளகயில் கூடிய அழிவசாபத்துக்க
உட்பட்ட,  பபசாதிய கவனிப்புக்கள வபறைசாத,  சமூகச்
சூழ்நிளலகளசால் புறைக்கணிக்கப்பட்ட பசகரங்கள வதசாடர்பசாக
நூலக நிறுவனம சிறைப்புச் வசயற்திட்டங்களள வடிவளமத்து
முன்வனடுத்து வருகின்றைது. அவ்வளகயில் இதுவளர 34,000  க்கம
அதிக ஆவணங்களள நூலக நிறுவனம பதிவு வசய்துளளது.

1.1 ஆவணமசாக்கலில் உளள சிக்கல்

ஆவணங்களசாகப் பதிவுவசய்யப்பட்டுளளளவ எமது
சமூக அறிவின்,  அனுபவத்தின்,  வரலசாற்றின் மிகச்சிறு பகதிபய.
மிகப்வபரும பகதி எந்தவளகயிலும ஆவணங்களசாகப்
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பதிவுவசய்யப்படுவதில்ளல.  எவ்வளகயிலும பதிவுவசய்யப்
படசாமல் அழிந்து பபசாகம அறிவுத் வதசாகதிகளள எப்படிப்
பதிவுவசய்து வகசாளள பவண்டும என்பது வதசாடர்பில் நேசாம
பபசாதிய கவனம வசலுத்த பவண்டியது அவசியமசானது.

ஒரு முதியவர் இறைக்கமபபசாது ஒரு நூலகம எரிந்து
சசாமபலசாகிறைது என்கிறைது ஓர் ஆபிரிக்கப் பழவமசாழி.  ஒவ்வவசாரு
மனிதரிலும அவர்களன் வசாழ்க்ளக அனுபவங்கள
வபசாதிந்துளளன.  வமசாழி,  சமூக,  பண்பசாட்டுக் கூறுகளும அறிவுத்
வதசாகதிகளும ஒவ்வவசாரு மனிதரசாலும கசாவப்படுகின்றைன.
ஆனசால் அவர்களன் வசாழ்க்ளக முடியுமபபசாது அளவயளனத்தும
பசர்ந்பத அழிந்துபபசாகின்றைன.

நூல்களசாகபவசா பிறை ஆவணங்களசாகபவசா தம வசாழ்வ
னுபவங்களளப் பதிவு வசய்வதற்கசான வசாய்ப்புக்கள மிகச்
சிலருக்பக கிளடக்கின்றைன.  எழுத்தில் பதிவு வசய்வதற்கசான
சூழ்நிளல,  வமசாழியறிவு,  வபசாருளசாதசாரச் சசாத்தியங்கள
எல்பலசாருக்கம வசாய்ப்பதில்ளல.  அளவயளனத்தும வசாய்த்தசால்
கூட அத்தளகய பதிவுகளன் பதளவ உணரப்படுவதில்ளல;
ஆர்வமிருப்பதில்ளல.

இத்தளகய அனுபவங்களளப் பதிவுவசய்யும ஓர்
ஆவணப்பதிவு முளறைபய வசாய்வமசாழி வரலசாறு ஆகம.
ஒலிப்பதிவு மூலம மனிதர்களன் களதகளளயும
அனுபவங்களளயும அறிளவயும வரலசாற்ளறையும வசாய்வமசாழி
வரலசாறுகள பதிவு வசய்கின்றைன.

1.2 வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளன் பதளவ

விளமபுநிளல மனிதரும சமூகங்களும பதிவுவசய்யப்
படுவதில்ளல என்பது ஆவணகங்கள மீதசான ஒரு வபசாதுவசான
கற்றைச்சசாட்டசாக உளளது.  சில சமயங்களல் இது வதரிந்பத
வசய்யப்படுவதசாக இருந்தசாலும பல சமயங்களல் ஆவணங்கள
எதுவுபம இல்லசாளம இந்தத் தகவல் இளடவவளக்கசான முக்கிய
கசாரணமசாகிறைது.  இந்தத் தகவல் இளடவவளகளள நிரப்பிக்
வகசாளள பசாரமபரியமசான தகவல் வளங்களளத் தசாண்டிப்
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புதியனவற்ளறை உருவசாக்கிக் வகசாளள பவண்டியது
அவசியமசாகிறைது.

வசாய்வமசாழி வரலசாறு (Oral History)  என்பது அதன் வபயர்
கறிப்பிடுவது பபசால வசாய்வமசாழியசாகப் பதிவுவசய்யப்படும
வரலசாறு ஆகம.  முளறையசாகத் திட்டமிடப்பட்ட பநேர்கசாணல்
மூலம மனிதர்களது வசாழ்வு அனுபவங்களளயும அறிவிளனயும
ஒலிப்பதிவுவசய்து வகசாளவது வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவு
ஆகிறைது.

2. வநலாக்கங்கள்

1. வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகளள பமற்வகசாளளல்,
பசகரித்தல்

2. வசாய்வமசாழி வரலசாற்றிளன ஓர் ஆய்வுமுளறையசாகப்
பரவலசாக அறிமுகம வசய்தல்

3. ஆய்வசாளர்களளப் பயிற்றுவித்தல்

4. வசாய்வமசாழி வரலசாற்று ஆய்வுகளள பமற்வகசாளளல்

5. வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகள,  ஆய்வுகள
வதசாடர்பசான வவளயீடுகள

6. இச் வசயற்பசாடுகளல் உளள தளடகளள, வசாய்ப்புக்களள,
அனுபவங்களள, கற்றைல்களளப் பகிர்தல்.

3. இலக்குகள்

1. களறைந்தது 1,000 வசாய்வமசாழி வரலசாறுகளளச் பசகரித்தல்

2. களறைந்தது 5  ஆய்வுப் வபசாருள சசார்ந்த வசாய்வமசாழி
வரலசாற்று உப வசயற்றிட்டங்கள

3. 5 நூல்கள வவளயீடு

4. அளரயசாண்டு வசய்திமடல் வவளயீடு

5. களறைந்தது 20 ஆய்வசாளர்களளப் பயிற்றுவித்தல்

115



4. வசயற்பலாடுகள்

1. உபகரணங்கள, சீர்தரங்கள, முளறைளமகளளத் திட்டமிடல்

2. ஆர்வமுளள தன்னசார்வலர்களள அளடயசாளங்கண்டு
பயிற்றுவித்தல்

3. பதிவுவசய்யப்பட பவண்டிய ஆளுளமகளள
அளடயசாளங் கசாணுதலும ஆய்வுக்கட்படுத்தலும

4. வசாய்வமசாழி வரலசாற்றுப் பதிவுகளள பமற்வகசாளளல்

5. பதிவுகளள இளனயபமற்றுதல்

6. கசாப்புப்படிகளளப் பசாதுகசாத்தல்

7. ஆய்வுகளளத் திட்டமிடல்

8. ஆய்வுகளுக்கசான வளங்களளத் திரட்டுதல்

9. ஆய்வு நூல்கள

10. இதழ்/மலர் வவளயீடு
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றகவயேடுகள்
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மலாநலாடு ஒன்றிறனத் திட்டமிடுதல்

மசாநேசாவடசான்றிளன நேடத்துவது கறித்த கசாலப்பகதிக்கள
கறித்த வசலவிவில் கறித்த அளடவுகள எட்டும வளகயில்
முன்வனடுக்கப்பட பவண்டிய வசயற்றிட்டம ஆகம.

வதலாடைக்கத் தநிட்டைமநிடைல்

மசாநேசாவடசான்றிளன நேடத்துவதற்கசான பயசாசளன
முன்ளவக்கப்பட்டு அதளன நேடசாத்துவதசான தீர்மசானம
எடுக்கப்படுவது வளரயசான ஆரமபப் படிநிளலகளல்
பின்வருவன கவனத்தில் எடுக்கப்பட பவண்டும.

1. மசாநேசாட்டுக்கசான விடயப் பரப்பிளன வளரயளறை வசய்தல்

2. கறித்த விடயப் பரப்பில் மசாநேசாட்டிளன நேடத்துவதன்
பதளவ,  அதனசால் பயனருக்கக் கிளடக்கக் கூடிய
நேன்ளமகள,  நிறுவனத்துக்கக் கிளடக்கக் கூடிய
நேன்ளமகள ஆகியவற்றிளனத் வதளவுபடுத்துதல்.  (இது
வதசாடர்பில் இரு பக்கங்களுக்க பமற்படசாத முன்வமசாழிவு
ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்படுவது வபசாருத்தமசானது)

3. நிறுவனப் பணிப்பசாளர்களன் ஒப்புதளலப் வபறுதல்

4. திட்டமிடலுக்கசான கழுவவசான்றிளன நியமித்தல்

5. நேளடவபறும நேசாள/நேசாட்களளத் வதரிவு வசய்தல்
(நிறுவனத்தின் ஏளனய வசயற்பசாடுகளளப்
பசாதிக்கசாதவண்ணம கசாலம வதரிவுவசய்யப்பட
பவண்டும.  கறித்த கசாலத்தில் பவறு கறிப்பிடத்தக்க
நிகழ்வுகள இருப்பது வபசாருத்தமல்ல)

6. நேளடவபறும நேகரம,  மண்டபம பபசான்றைவற்ளறைத் வதரிவு
வசய்தல் (கறித்த மசாநேசாட்டுக்கசான முக்கிய பயனர்கள
வரக்கூடிய,  பபசாதிய வசதிகள உளள இடமசாக இருக்க
பவண்டும)
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பலாதஜீடு

மசாநேசாடு வதசாடர்பசான வபசாதுவில் அறிவிப்பதற்க
முன்பதசாக நிதித் திட்டமிடல் முழுளம வசய்யப்படல் பவண்டும.
கறித்த மசாநேசாட்டிலிருந்து கிளடக்கப்பபசாகம பயன்,  கறித்த
மசாநேசாட்டுக்கப் வபறைக்கூடிய ஆதரவு ஆகியவற்றிளனக் கருத்தில்
வகசாளளலசாம.

மசாநேசாட்டுக்கசான நிதித் பதளவயிளனத் திட்டமிடுளகயில்
பின்வருவன கவனத்தில் எடுக்கப்பட பவண்டும.  முடிந்தளவுக்க
எல்லசாச் வசலவுகளளயும ஆரமபத்திபலபய அளடயசாளங்
கசாண்பது அவசியம.

1. நிகழ்ச்சிக்கசான மண்டப வசாடளக

2. உணவு, பசானங்கள

3. உபகரணங்கள (ஒலி-ஒள, புவரசாவசக்ரர் பபசான்றைளவ)

4. கசாகிதசாதிகள

5. பயணச் வசலவுகள

6. வதசாளலபபசிச் வசலவுகள

7. தங்கமிடச் வசலவுகள

8. விழசா மலர் அச்சிடல்

9. அலங்கரிப்பு பபசான்றை ஏளனய வசலவுகள

10. மசாநேசாட்டில் வழங்கப்படவுளள வபசாருட்கள

11. மசாநேசாட்டு முடிவில் விருந்து பபசான்றை வசலவுகள,  பரிசுப்
வபசாருட்கள

மசாநேசாட்டுக்கசான நிதியிளனப் பின்வரும வழிகளல் திரட்டலசாம.

1. வசயற்றிட்ட முன்வமசாழிவு சமர்ப்பித்து நிதிக்வகசாளட
வழங்கம நிறுவனம ஒன்றிடமிருந்து வபறுதல்

2. நிறுவனப் வபசாது நிதியிலிருந்து ஒதுக்கதல்

3. மசாநேசாட்டுக்கசானஅனுசரளணயசாளர்கள பலளர அணுகி
நிதி வபறுதல்
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வதலாடைக்கச் வசயற்பலாடுகள்

1. பசாதீட்டிளன இறுதிப்படுத்துதல் மிக அவசியமசானது.
வசலவு-பயன் பகப்பசாய்வு வசய்யப்படுவது
வபசாருத்தமசானது.

2. மசாநேசாட்டின் பநேசாக்கம,  உளளடக்கம ஆகியவற்ளறை
இறுதிப்படுத்துதல்.  மசாநேசாட்டின் வதசானிப்வபசாருள
அகலமசாக இல்லசாமல் ஆழமசாக இருப்பது
விருமபத்தக்கது.

3. மசாநேசாட்டு நேசாட்கள,  பநேரம ஆகியவற்ளறை
இறுதிப்படுத்துதல்

4. பருமட்டசான நிகழ்ச்சி நிரவலசான்றிளனத் திட்டமிடுதல்

5. மசாநேசாட்டு மண்டபத்திளனக் கறித்த திகதிகளல்
பதிவுவசய்தல்,  முன்பணம வசலுத்துதல்.  (மசாநேசாடு
வதசாடர்பிலசான அறிவித்தலுக்க முன்பதசாக மண்டபம
பதிவுவசய்யப்பட பவண்டும.)

6. மசாநேசாட்டுக் கழுவிளன உருவசாக்கதல்;  வபசாறுப்புக்களள
வளரயளறை வசய்தல்.  (தளலவர்,  வபசாருளசாளர் ஆகிய
வபசாறுப்புக்கள கட்டசாயம இருக்க பவண்டும.
பணிப்பசாளர் சளபயிலிருந்து ஆகக் களறைந்தது ஒருவர்
மசாநேசாட்டுக் கழுவில் இருக்க பவண்டும,  அவர் மசாநேசாட்டு
ஏற்பசாடுகள வதசாடர்பில் பணிப்பசாளர் சளபக்க
அறிக்ளகயிட பவண்டும)

7. மசாநேசாடு வதசாடர்பில் ஊடகங்கள ஊடசாக அறிவித்தல்,
சமூக வளலப்பின்னல்களளப் பயன்படுத்துதல்

8. மசாநேசாட்டுக் கட்டுளரகளளக் பகசாரும அறிவித்தல்களள
வவளயிடுதல்

9. உணவு,  பசானங்கள,  தங்கமிடம,  பபசாக்கவரவு
ஆகியவற்றுக்கசான பதிவுகள

10. மசாநேசாட்டு மண்டப வசதிகளுக்கசான பதிவுகள (ஒலி, ஒள)

11. நிதிக் வகசாடுக்கல்,  வசாங்கல்களளப் பதிவுவசய்வதற்கசான
ஒருங்கியத்திளன ஏற்படுத்துதல்.  (நிதிக்வகசாளட
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நிறுவனங்களன் உதவி வபறைப்பட்டிருந்தசால் தனியசான
வங்கிக் கணக்கத் பதளவப்படலசாம.) 

12. மசாநேசாட்டுக்கசான நிதி உரிய பநேரத்தில் கிளடப்பளத
உறுதிவசய்தல்

13. மசாநேசாட்டுக் கழுச் சந்திப்புக்கள பபசாதிய கசால
இளடவவளகளல் நேடத்தப்படுவபதசாடு அச்சந்திப்பு-
க்களல் கலந்துளரயசாடப்பட்ட விடயங்கள, எடுக்கப்பட்ட
முடிவுகள ஆகியன ஆவணப்படுத்தப்பட பவண்டும.

நநிகழ்வுகறளத் தநிட்டைமநிடுதல்

மசாநேசாடு வதசாடர்பசான கசாலக்பகசாடு ஒன்று விரிவசாகத்
தயசாரிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும.  ஒவ்வவசாரு
உறுப்பினருக்கமசான வபசாறுப்புக்கள வதளவசாக வளரயறுக்கப்
பட்டு அதற்கசான முடிவுத் திகதிகள வதரிவிக்கப்பட பவண்டும.

1. ஆய்வுக் கட்டுளர பகசாருதல்,  இறுதி வசய்தல்
பபசான்றைவற்றுக்கசான திகதிகள

2. அறிவிப்புக்கள, பதிவுகள பபசான்றைளவக்கசான திகதிகள

பபசான்றைளவ கசாலக்பகசாட்டினுள உளளடக்கப்பட பவண்டும.

மசாநேசாட்டு நிகழ்வுகளளத் திட்டமிட வசயற்றிட்ட
முகசாளமத்துவ ஒருங்கியம பயன்படுத்துவது
வலியுறுத்தப்படுகிறைது. ஒவ்வவசாரு உறுப்பினருக்கம சரிபசார்ப்புப்
பட்டியல்கள இருப்பது மிகவும நேல்லது.

மனநித வளங்கள்

1. மசாநேசாட்டுக் கழுவுக்க பமலதிகமசாக ஆபலசாசளனக் கழு
ஒன்று அளமக்கப்பட பவண்டும.

2. மசாநேசாட்டு மலருக்க மலர்க்கழு அளமக்கப்படுவது
விருமபத் தக்கது.

3. மசாநேசாட்டுக் கழுவினர் அவர்களுடனிளணந்து
பங்களப்பபசார் விபரங்கள பதிவு வசய்யப்பட பவண்டும.
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4. உறுப்பினர்களது வசலவுகளள (உணவு,  பபசாக்கவரவு,
வதசாளலபபசி)  மீளளப்பது வதசாடர்பில் முன்கூட்டிபய
முடிவவடுத்து அவர்களுக்கத் வதரியப்படுத்த பவண்டும.

5. அவ்வசாறு வசலவுகளள மீளளப்பதசாயின் ஆகக் கூடியது
எத்தளன நேசாட்களுக்க ஆகக் கூடியது எவ்வளவு
வழங்கப்படலசாம என்பது வளரயறுக்கப்பட பவண்டும.

6. உறுப்பினர்களுக்கசான சின்னங்கள பபசான்றைளவ
வழங்கப்பட பவண்டுமசாயின் அதற்கசான ஏற்பசாடுகள

7. எவவரவர் என்ன என்ன வபசாறுப்பில் உளளனர் என்பது
வதசாடர்பசான விபரங்கள எழுத்தில் இருக்க பவண்டும.

8. வசயற்றிட்ட முகசாளமத்துவ ஒருங்கியத்திளனப்
பயன்படுத்துவது மிகவும விருமபத்தக்கது.

9. எதிர்பசாரசாது ஒருவர் பங்களக்கமுடியசாத நிளல ஏற்படின்
கறுகிய கசால அவகசாசத்தில் மசாற்று ஏற்பசாடுகள
வசய்யக்கூடியதசாகச் சிலளரத் தயசார்படுத்துதல்

உறுப்பநினர வபலாறுப்புக்கள்

• தளலளம -  மசாநேசாட்டுக் கழுவின் தளலவர் பணிப்பசாளர்
சளபயினரில் ஒருவரசாக இருப்பது விருமபத் தக்கது.  மசாநேசாடு
வதசாடர்பில் முழுளமயசான கண்கசாணிப்பு இவரது
வபசாறுப்பசாகம.

• வபசாருளசாளர் -  கணக்க விபரங்களளப் பபணுவது
வபசாருளசாளரின் வபசாறுப்பு ஆகம.  வசலவு விபரங்களளப்
பபணுதல்,  பற்றுச் சீட்டுக்களள ஆவணப்படுத்துதல்
பபசான்றைளவ சரிவர நேளடவபறுவளத உறுதிப்படுத்தி
கணக்கறிக்ளக சமர்ப்பிக்க பவண்டும.

• நிகழ்வு ஒருங்கிளணப்பசாளர் -  கழுத் தளலவரது
வழிகசாட்டுதலின் கீழ் வசயற்படுவசார். நிகழ்ச்சிகள தளடயற்று
நிகழ்வளத உறுதிப்படுத்துவது இவரது வபசாறுப்பசாக
இருக்கம.  மசாநேசாடு வதசாடர்பசான எல்லசாத் தகவல்கள,
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வதசாடர்புகள,  சரிபசார்ப்புப் பட்டியல்கள இவரிடம இருக்கம.
மசாநேசாட்டுக்கசான களடசிக் கட்டத் தயசாரிப்பிலும மசாநேசாட்டு
பநேரத்திலும இவர் அதிகம வசயற்பட பவண்டியிருக்கம.

• மக்கள வதசாடர்பசாளர் -  மசாநேசாடு வதசாடர்பசான தகவல்களள
ஊடகங்கள,  சமூக வளலயளமப்புக்கள ஊடசாகப்
பரவலசாக்கம வபசாறுப்பு இவருளடயது.  மடல்கள,
அளழப்பிதழ்கள பபசான்றைவற்றுக்கப் வபசாறுப்பசாக இருப்பசார்.
வதசாளலபபசி அளழப்புக்கள,  மின்னஞ்சல்களுக்க
உடனுக்கடன் பதிலளக்கக் கூடியவரசாக இருப்பசார்.

• வதசாழிநுட்ப உதவியசாளர் -  ஒலி,  ஒளச் சசாதனங்கள,  கணினி
பபசான்றைவற்ளறைக் ளகயசாளக் கூடியவரசாக இருப்பசார்.
மசாநேசாட்டுக்க முந்ளதய நேசாளல் சரிபசார்ப்பதும
மசாநேசாட்டின்பபசாது உதவுவதும இவரது வபசாறுப்பசாகம.

• விருந்பதசாமபல் -  உணவு,  பசானம,  தங்கமிடம,  பபசாக்கவரவு
பபசான்றைவற்றுக்கப் வபசாறுப்பசாக இருப்பசார்.

• இளணய வடிவளமப்பசாளர் -  மசாநேசாட்டு வளலவசாசல்
அளமப்பது இவரது வபசாறுப்பசாக இருக்கம.

• மலர்க்கழு -  மசாநேசாட்டுக்கச் சமர்ப்பிக்கப்படும ஆய்வுச்
சுருக்கங்களள ஆரசாய்ந்து வபசாருத்தமசானவற்ளறைத்
வதரிவுவசய்து முழுளமயசான கட்டுளரகளளப் வபற்று
ஆய்வசாளருடன் கலந்துளரயசாடிச் வசமளமயசாக்கி
இறுதிவடிவங் வகசாடுத்து அச்சுக்க அனுப்புதல் இக்கழுவின்
வபசாறுப்பசாகம.

மலாநலாட்டின் பயனர

மசாநேசாட்டில் ஆய்வசாளரசாகவும பசார்ளவயசாளரசாகவும
பங்கவபறை பவண்டிபயசார்,  பங்க வபறைப் பபசாபவசார் வதசாடர்பில்
வளரயளறை வசய்யப்பட பவண்டும.

1. யசார் யசாரது கட்டுளரகள அவசியம வபறைப்பட பவண்டும?

2. வதசாடக்கவுளர?
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3. முக்கிய பபச்சசாளர்கள

4. எத்தளகய பசார்ளவயசாளர்கள பங்கவகசாளவர்?  பங்க
வகசாளள பவண்டும?

5. ஆய்வசாளர்,  பசார்ளவயசாளரிடம கட்டணம வசூலிக்க
பவண்டுமசா?  அவ்வசாறைசாயின் எவ்வளவு?  யசார் யசாருக்க
விலக்க அளக்கலசாம?

பரவலலாக்குதல்

மசாநேசாடு வதசாடர்பசான தகவல் அளனத்துத் தரப்பினளரயும
வசன்றைளடவது உறுதி வசய்யப்பட பவண்டும.  பபசாதிய கசால
அவகசாசம வழங்கம வளகயில் முன்கூட்டிபய பரவலசாக்கம
நேடவடிக்ளககளளத் வதசாடங்க பவண்டும.

1. மசாநேசாடு வதசாடர்பில் சுருக்கமசான கறிப்பு ஒன்று
எழுதப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும.  இது இரு
பக்கங்கள வகசாண்ட துண்டுப்பிரசுரமசாக
விநிபயசாகிக்கப்படலசாம.

2. மசாநேசாட்டுக்கசான சின்னம வடிவளமப்பது நேல்லது

3. மசாநேசாட்டு அளழப்பிதழ் மசாநேசாடு வதசாடர்பில்
பசார்ளவயசாளர்களுக்கத் தகவல்தரும முதன்ளம
ஆவணமசாளகயசால் மிகச் சிறைப்பசாக வடிவளமக்கப்பட
பவண்டும.

4. பசார்ளவயசாளளர ஈர்ப்பதற்கசான சமூக
வளலப்பின்னல்களளப் பயன்படுத்துதல் பவண்டும.

5. ஊடக அனுசரளணகளளப் பயன்படுத்துதல் பவண்டும.
வசய்தித் தசாளகளலும சிற்றிதழ்களலும மசாநேசாடு
வதசாடர்பிலசான தகவல் வவளவருவது
உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும.

6. இளணயத் தளங்களல் மசாநேசாடு வதசாடர்பசான அறிவிப்பு
வவளவருவளத உறுதிவசய்தல்

7. மசாநேசாடு வதசாடர்பில் பரவலசாக மின்னஞ்சல்கள
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அனுப்பலசாம.

8. தபசால் மூலமும துண்டுப் பிரசுரம,  அளழப்பிதழ்
ஆகியளவ அனுப்பப்படலசாம.

9. நிறுவன வளலத்தளத்தில் மசாநேசாட்டுக்கசான வளலவசாசல்
ஒன்று அளமக்கப்படுவது கட்டசாயமசானது.

மசாநேசாட்டிளனப் பரவலசாக்கம முயற்சிகளல் நிறுவனம,
மசாநேசாட்டு உறுப்பினர்கள,  மசாநேசாடு ஆகியளவ வதசாடர்பில்
சமூகத்தில் தவறைசான அபிப்பிரசாயம ஏற்படசாது பசார்த்துக் வகசாளள
பவண்டும. 

அவ்வளகயில் பரவலசாக்கத்துக்கப் பயன்படும
உளளடக்கம மசாநேசாட்டுக் கழுவுக்க வழங்கப்பட்டு ஏற்றுக்
வகசாளளப்பட்டதசாக இருக்க பவண்டும.  எழுந்தமசான
அறிவிப்புக்கள, சமூக வளலத்தளக் கறிப்புக்கள, வசசாற்பிளழகள,
வபசாருட்பிளழகள முற்றிலும தவிர்க்கப்பட பவண்டும.

அனுசரறண வபறுதல்

1. நிதி அனுசரளண

2. ஊடக அனுசரளண (பத்திரிளக,  வதசாளலக்கசாட்சி,
வசாவனசாலி)

3. இதழசாசிரியர்களது அனுசரளண

4. தன்னசார்வப் பங்களப்புக்கள

பயனருக்கு வழங்கும வபலாருட்கள்

1. மசாநேசாட்டு மலர்

2. நிகழ்ச்சிநிரல் பபசான்றை 

3. கட்டுளரச் சுருக்கங்கள வகசாண்ட பிரசுரம,  மசாநேசாட்டுடன்
வதசாடர்புளடய ஏளனய வவளயீடுகள

4. வசய்திமடல் பபசான்றை நிறுவன வவளயீடுகள
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5. பபனசா,  வவற்றுத்தசாளகள,  பகசாப்பு பபசான்றைளவ
வழங்கப்படலசாம

மலாநலாட்டு உள்ளடைக்கம

1. உணவு பநேரங்கள,  வதசாடக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய
தசாமதங்கள ஆகியவற்ளறைக் கருத்திற்வகசாண்டு
நிகழ்ச்சிநிரளலத் திட்டமிடுதல்

2. பபசாதிய உணவு,  பதநீர் இளடபவளளகளள
உளளடக்கதல்

3. மசாநேசாட்டின் வடிவத்திளனத் திட்டமிடுதல் -  உளரகள
தவிர பயிற்சி நிகழ்வுகள,  படக் கசாட்சி,  களல நிகழ்வுகள,
உளரயசாடல்கள ஆகியளவ வதசாடர்பில் திட்டமிட்டு
முடிவுவசய்தல்

4. பயிற்சி,  களலநிகழ்வுகள பபசான்றைளவ மசாநேசாட்டின்
வதசானிப்வபசாருளலிருந்து விலகசாதிருப்பளத உறுதி
வசய்தல். கறிப்பசாகக் களலநிகழ்வுகளன் தரம வதசாடர்பில்
கவனமசாக இருக்க பவண்டும.

5. மசாநேசாட்டின் வதசானிப்வபசாருளுக்க அவசியம கிளடக்க
பவண்டிய கட்டுளரகள கிளடப்பளத உருதிப்படுத்துதல்,
கட்டுளரயசாளர்களளப் பின்வதசாடர்ந்து உரிய கசாலத்தில்
வபற்றுக் வகசாளளுதல்

6. மசாநேசாட்டில் ஏற்றுக் வகசாளளப்படும ஆய்வுச் சுருக்கங்கள
சமர்ப்பிபபசாளரப் பின்வதசாடர்ந்து முழுளமயசான
கட்டுளரகளள உரிய கசாலத்தினுளவபற்றுக் வகசாளளுதல்

7. கட்டுளரயசாளர்களுடன் கலந்துளரயசாடிக் கட்டுளரகளளச்
வசமளமயசாக்கி இறுதிவடிவம வகசாடுத்தல்

8. பிரதசான பபச்சசாளர்களள அளழப்பதசாயின் எவவரவளர
அளழப்பவதன முடிவு வசய்தல்,  அவர்களளத்
வதசாடர்புவகசாண்டு வருவளத உறுதிப்படுத்துதல்

9. எத்தளக விடயங்கள ஏற்றுக் வகசாளளப்படக் கூடசாது?
(சமயச் சின்னங்களளப் பயன்படுத்துதல் பபசான்றைளவ)
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10. கண்கசாட்சி,  விற்பளன பபசான்றைளவயும
இடமவபறுவதசாயின் அதற்கசான ஏற்பசாடுகள, களடகள

முதன்றமப் வபச்சலாளரகள்

மசாநேசாடு சிறைப்புறை முதன்ளமப் பபச்சசாளர்களன் பபச்சு
மசாநேசாட்டின் விடயப் பரப்புக்கள அளமவதும வசறிவசாக
இருப்பதும அவசியமசானது.

1. முதன்ளமப் பபச்சசாளரின் தளகளமகள,  அனுபவம,
சசாதளனகளளக் கருத்தில் வகசாண்டு வதரிவு வசய்யலசாம.

2. வவவ்பவறு பின்புலங்கள,  அனுபவங்கள வகசாண்படசார்
வதரிவுவசய்யப்படுவது விருமபத்தக்கது.

3. மசாநேசாட்டின் வதசானிப்வபசாருள வதசாடர்பில் வதளவசாக
விளக்கமளத்துக் கட்டுளரகளளப் வபற்றுக் வகசாளள
பவண்டும.

4. மசாநேசாட்டு விபரங் வகசாண்டதசாக மசாநேசாட்டுக்க
வரக்பகசாரும மடல்,  பின் வதசாடரும மடல்கள,  ஏற்றுக்
வகசாண்டதும நேன்றி வதரிவிக்கம மடல் பபசான்றைவற்ளறை
முன்கூட்டிபய தயசாரித்துளவப்பது நேல்லது. 

5. பயண,  தங்கமிட ஏற்பசாடுகளளச் வசய்ய
பவண்டியிருக்கலசாம.

வநிருந்வதலாமபல்

மசாநேசாட்டுக்க அளழக்கப்படுபவசாருக்கத் பதளவயசான
வசதிகள கிளடப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும.  பண்பசான
வரபவற்பும உபசரிப்பும அவசியம.

1. வவளயூரிலிருந்து வருபவசாளர வரபவற்பதற்கசான
ஒழுங்ககள

2. உணவு, தங்கமிட வசதிகள

3. மசாநேசாட்டில் வழங்கப்படும வபசாருட்கள
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மலாநலாட்டிறன நநிகழ்த்துதல்

மசாநேசாட்டுக்கசான இறுதிக்கட்ட ஏற்பசாடுகளுக்கம மசாநேசாடு
நேளடவபறுளகயில் ஏற்படும சிக்கல்களள நிவர்த்திக்கவும
ஏற்பசாடு வசய்யப்பட பவண்டும.

1. மசாநேசாட்டுக்க முந்ளதய வசாரத்தில் மசாநேசாட்டுக்கசான
அலுவலகம வசயற்படத் வதசாடங்க பவண்டும.  ஓர்
ஒருங்கிளணப்பசாளரும உதவியசாளர்களும இருக்க
பவண்டும.

2. மசாநேசாட்டு அலுவலகத்தில் வதசாளலபபசி,  இளணய
இளணப்பு பபசான்றைளவ இருக்க பவண்டும

3. மசாநேசாட்டு அலுவலரிடம மசாநேசாட்டில் பங்கவபறுபவசார்
விபரம,  அவசரத் வதசாடர்பு விபரங்கள,  சரிபசார்ப்புப்
பட்டியல்கள,  வபசாறுப்பு விபரங்கள பபசான்றைவற்றின்
பிரதிகள இருக்க பவண்டும.

4. மசாநேசாட்டுக்க ஓரிரு நேசாட்களன் முன்னர் சந்திப்பு ஒன்று
ஏற்பசாடு வசய்யப்பட்டு அளனத்து விபரங்களும
உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும.

5. பயனர்களுக்க வழங்கம பகசாப்புக்கள தயசாரசாக இருக்க
பவண்டும.

6. கறித்த சந்திப்பில் சிக்கலசான நிளலளமகளள எவ்வசாறு
சமசாளப்பது பபசான்றைளவ விளக்கப்பட பவண்டும. (எ-டு:
ஒருவர் மயங்கி விழுதல்,  பயனர் நிகழ்ளவக் கழப்பும
வளகயில் நேடந்து வகசாளளுதல்)

7. முதலுதவி வசதி,  அவசர பதளவகளுக்கசான வசாகன வசதி
பபசான்றைளவ வசய்யப்பட பவண்டும.

8. பமலதிக உதவிகள பதளவப்படும பயனர்களுக்க சிறைப்பு
உதவிகளள ஏற்பசாடு வசய்தல். (எ-டு: நேடக்க முடியசாதவர்)

மலாநலாட்டிறன ஆவணப்படுத்துதல்

மசாநேசாட்டின் பயனர் விபரங்கள,  அவர்களது கருத்துக்கள
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ஆகியவற்ளறைப் பதிவுவசய்வது எதிர்கசால மசாநேசாடுகளளத்
திட்டமிடுவதில் பயன்படும.

1. மசாநேசாட்டின் வதசாடக்கத்தில் பயனர் பதிவுவசய்யப்பட
பவண்டும.  இதற்கசான படிவங்கள வழங்கப்பட்டு உடன்
வபறைப்பட பவண்டும.

2. பயனர் கருத்துக்களளப் பதிவுவசய்வதற்கசான பதிபவடு
ஒன்று பபணப்பட பவண்டும.

3. மசாநேசாட்டின் நிளறைவில் பயனர் கருத்துக்களளப்
வபறுவதற்கசான பகளவிக் வகசாத்வதசான்றிளன வழங்கிப்
வபறுவது விருமபத்தக்கது.

4. நிறுவனம சசார்ந்பதசாருடன் பயனர்கள நிற்கம
புளகப்படங்கள எடுப்பது நேல்லது.

மசாநேசாட்டு நிகழ்வுகள முழுளமயசாக ஆவணப்படுத்தப்படுவது
உறுதி வசய்யப்பட பவண்டும.  உபகரணங்கள இயங்கதல்,
மின்வசதி பபசான்றைளவ உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும.

1. புளகப்படங்கள -  மசாநேசாட்டு மண்டபங்களுக்கள
மட்டுமல்லசாது வவளபய வபசாதுவசான புளகப்படங்களும
எடுக்கப்பட பவண்டும.  ஆதலசால் ஆகக் களறைந்தது இரு
படப் பிடிப்பசாளர்கள பதளவ.

2. ஒளப்பதிவு வசய்யப்பட்டசாலும ஒலிப்பதிவும
வசய்யப்பட பவண்டும.  ஒன்றுக்க பமற்பட்ட
ஒலிப்பதிவுக் கருவிகள பயன்படுத்துவது விருமபத்தக்கது.

3. ஒளப்பதிவு வசய்வதற்கசான ஒழுங்ககள வசய்யப்படுவது
விருமபத்தக்கது.

மலாநலாட்டின் முடிவநில்

1. மசாநேசாடு வதசாடர்பசான வசய்திகள அன்றைன்பறை
இளணயத்தில் பதிவுவசய்யப்பட பவண்டும.
வசய்தித்தசாளகளல் ஓரிரு நேசாட்களுள வர ஏற்பசாடு வசய்ய
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பவண்டும.

2. வதசாடர்பசான கணக்க வழக்ககள மசாநேசாடு நேளடவபற்று
ஒரு வசாரத்தினுள சமர்ப்பிக்கப்பட பவண்டும.

3. ஒரு வசாரத்திற்கள நேன்றிகூறும மடல்கள அனுப்பி
ளவக்கப்பட பவண்டும.

4. நேளடவபற்றை இரு வசாரத்தினுள மசாநேசாடு வதசாடர்பசான
கட்டுளரகள வசய்தித் தசாளகளல் வவளவர பவண்டும.

5. மசாநேசாடு நேளடவபற்று இருவசாரத்தினுள மசாநேசாட்டுக்
கழுவினர் மசாநேசாடு பற்றி அறிக்ளக சமர்ப்பிக்க பவண்டும.

6. மசாநேசாடு நேளடவபற்றை ஒரு மசாதத்தினுள நிறுவனத்தின்
முக்கிய பங்களப்பசாளர்கள,  நிறுவனத்துடன் ஊடசாடும
நிறுவனங்கள,  வதசாடர்புளடய ஏளனய நிறுவனங்களுக்க
மசாநேசாடு வதசாடர்பசான தகவல்களும மசாநேசாட்டு மலரும
அனுப்பி ளவக்கப்பட பவண்டும.

ஏறனயறவ

கருத்திற் வகசாளளப்பட பவண்டிய ஏளனய விடயங்கள என்ன?

(மலாநலாடு ஒன்றைநிறனத் தநிட்டைமநிடுதல். 2012.11.02)
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எழுத்தலாவணங்கறள எண்ணிம வடிவங்களில்
ஆவணப்படுத்துதலும பலாதுகலாத்தலும

மநின்வருடைல்

ஆவணக்கசாப்பகங்களல் மின்வருடல் நேடவடிக்ளககள
நீண்டகசால ஆவணப் பசாதுகசாப்பிளன பநேசாக்கமசாகக் வகசாண்டளவ.
அவ்வளகயில் வபசாருத்தமசான நுட்பம பயன்படுத்தப்பட
பவண்டியது அவசியமசாகம.

கருவநி

மின்வருடப்படும ஆவணத்தின் தன்ளமயிளனப்
வபசாறுத்து மின்வருடுவதற்கசான கருவி வதரிவு வசய்யப்பட
பவண்டும.

1. உளடயும நிளலயிலுளள அரிய,  பளழய ஆவணங்கள,
ஏட்டுச் சுவடிகள பபசான்றைளவ புளகப்படக் கருவி மூலம
படங்களசாக்கப்பட பவண்டும.

2. பிரதி மீண்டும வகசாடுக்கத் பதளவயில்லசாத அதசாவது
மின்வருடிய பின்னர் வள நீக்கம வசய்யக்கூடிய
ஆவணங்கள தனித் தனிப் பக்கங்களசாக்கப்பட்டு sheet  fed
scanner மூலம பவகமசாக மின்வருடப்பட பவண்டும.

3. புதிய வவளயீடுகள (ஆனசால் மீளளக்கப்பட அல்லது
பபணப்பட பவண்டியளவ)  flatbed  மின்வருடிகள மூலம
மின்வருடப்பட பவண்டும.

தரம

மின்வருடப்படும ஆவணத்தின் தன்ளம,
பயன்படுத்தப்படும கருவியின் திறைன் ஆகியவற்றிளனப்

132



வபசாறுத்து மின்வருடலின் தரம மசாறுபடலசாம.  ஆனசால் ஆகக்
களறைந்த பதளவயிளனப் பூர்த்தி வசய்யக்கூடியதசாக அளனத்து
மின்வருடலும அளமய பவண்டும.  இதற்க Preservations  Standard
ஆவணத்திளன உசசாத்துளணயசாகப் பயன்படுத்த பவண்டும.
Uncompressed TIFF பகசாப்பு வடிவத்தில் colour இல் ஆகக் களறைந்தது
300 dpi இல் மின்வருட பவண்டும.

பநிறழகறளத் தவநிரத்தல்

flatbed scanner, sheet fed scanner உளளட்ட எல்லசா வளகயசான
உபகரணங்களளப் பயன்படுத்துளகயிலும ஏற்படக்கூடிய முக்கிய
தவறு பக்கங்கள தவறை விடப்படுவதசாகம.  மின்வருடப்-
படுளகயில் தவறு உடனடியசாக இனங்கசாணப்பட்டுத் திருத்தப்-
படசாவிட்டசால் பின்னர் கண்டுபிடிப்பது சசாத்தியமில்லசாமல்
பபசாய்விடும.  பின்னர் பயனர்களசால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்
சுட்டிக் கசாட்டப்பட்டசாலும திருத்துவதற்க மூலப்பிரதி
கிளடக்கசாது பபசாகலசாம.  அவ்வளகயில் கறித்த பிரதியின்
அளனத்துப் பக்கங்களும மின்வருடப்படுவது உறுதி வசய்யப்பட
பவண்டும.

சரநிபலாரத்தல்

மின்வருடப்பட்ட பக்கங்கள இரு தடளவகள சரி
பசார்க்கப்பட பவண்டும. இரு பவறு ஆட்கள சரிபசார்ப்பது மிகவும
விருமபத்தக்கது. பக்கங்கள வதளவசாக உளளனவசா, முழுளமயசாக
மின்வருடப்பட்டுளளனவசா,  எல்லசாப் பக்கங்களும உளளனவசா,
சரியசாகப் வபயரிடப்பட்டுளளனவசா பபசான்றை விடயங்கள
கவனிக்கப்பட பவண்டும.

பிளழகள இருப்பின் உடனடியசாகத் திருத்தப்பட
பவண்டும.  பிளழகள இருந்தசாபலசா பிளழகளள உடன் திருத்தத்
தவறினசாபலசா கறித்த ஆவணத்திளன மீண்டும வபறை முடியசாத
நிளலயில் சரிவசய்யபவ முடியசாது என்பதசால் மிக அவதசானமசாக
இருக்க பவண்டும.
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முகலாறமத்துவ வநிபரத் தரவுகறள உள்ளநிடைல்

முகசாளமத்துவ விபரத் தரவுகளள முழுளமயசாகப்
பபணுவதனூடசாக 

1. ஆவணங்களன் நீண்டகசாலப் பசாதுகசாப்பிளன
உறுதிப்படுத்த முடியும

2. பதிப்புரிளம சசார்ந்த சிக்கல்களள இலகவில் எதிர்வகசாளள
முடியும.

3. எண்ணிமமசாக்கத்தின் பபசாதசான களறைகளளக் களளய
முடியும

கலாப்புப்படிகள் எடுத்தல் (Backup)

நுட்பத் திட்டமிடலின் பரிந்துளரயின் அடிப்பளடயில்
உரிய கசாலப் பகதிகளல் கசாப்புப்படிகள எடுக்கப்பட்டு
பசாதுகசாக்கப்பட பவண்டும. கசாப்புப்படிகள ஒன்றுக்க பமற்பட்ட
இடங்களல் பசாதுகசாக்கப்பட பவண்டும.

(நூலக நநிறுவன எண்ணநிம நூலக நநிகழ்ச்சநித்தநிட்டைக்
றகவயட்டின் ஒரு பகுதநி. 2012-12-01)
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எண்ணிமப்பதிவுச் வசலாதறனப் பட்டியல் 
(Digitization Checklist)

எண்ணிம ஆவணப்பதிவுச் வசயற்றிட்டம ஒன்றிளன
ஆரமபிக்கமபபசாது கவனத்தில் எடுக்க பவண்டிய விடயங்களன்
பசசாதளனப் பட்டியல் இதுவசாகம.

1 அறைநிமுகம

1.1 வசயற்றிட்டத்தின் வபயர்

1.2 வசயற்றிட்ட எண்

1.3 ஆவணங்களன் வளக

1.4 வசயற்றிட்டப் பிரபதசம

1.5 வசயற்றிட்டத்துடன் வதசாடர்புளடய இடங்கள,
ஆட்கள, நிறுவனங்கள

1.6 வசயற்றிட்ட வளக

1.7 வசயற்றிட்டத்துக்க உதவக்கூடிய நிறுவனங்கள
ஆட்களன் விபரங்கள

1.8 பவறு முக்கிய தகவல்கள
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2 வநலாக்கங்கள்

2.1 நிறுவனத்தின் பநேசாக்கங்களுள வருகிறைதசா?

2.2 இச்வசயற்றிட்டத்தின் பநேசாக்கங்கள என்ன?

2.3 இச்வசயற்றிட்டத்தின் பயன்கள என்ன?  பயனர்கள
யசார்?

2.4 இச்வசயற்றிட்டத்திளன முன்வனடுப்பதில் சிக்கல்கள
உளளனவசா?

2.5 ஏற்கனபவ நிறுவனத்தினசால் எண்ணிமப் பதிவு
வசய்யப்பட்ட ஆவணங்கள இந்தச் பசகரத்தில் இருக்க
வசாய்ப்புளளதசா?

2.6 இந்தச் பசகரத்திளன ஆவணங்கள பழுதளடயசாத
விதத்தில் ஆவணப்படுத்த முடியுமசா?
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3 பதநிப்புரநிறமயும அனுமதநிகளும

3.1 ஆவணங்கள வபசாது வவளக்க வந்துவிட்டனவசா?

3.2 அவ்வசாறில்ளலவயன்றைசால் பதிப்புரிளமயசாளர்கள
அனுமதி தரத் தயசாரசாக உளளனரசா?

3.3 அனுமதியில் கட்டுப்பசாடுகள இருப்பின் அளவ
என்ன?

3.4 தனிப்பட்ட இரகசியமசாகப் பபண பவண்டிய
தகவல்கள ஆவணங்களல் உளளனவசா?

1.4 முக்கநியத்துவமும அவசரமும
4.1 பசகரம தனித்துவமசானதசா?

4.2 அழிவசாபத்திளன எதிர்பநேசாக்ககிறைதசா?

4.3 இதனுடன் வதசாடர்புளடய பவறு பசகரங்கள
உளளனவசா?

4.4 இதனுடன் வதசாடர்புளடய ஆவணங்கள நூலகத்தில்
உளளனவசா?  அவ்வசாறிருப்பின் அந்தச் பசகரத்திளன
இது முழுளமப்படுத்துமசா?

4.5 பவறு முக்கிய விபரங்கள வதரியுவமனின் கறிப்பிடுக
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5 வசகர வநிபரங்கள்

5.1 ஆவணங்கள வளகப்படுத்தப்பட்டுளளனவசா?

5.2 எத்தளன ஆவணங்கள உளளன?

5.3 எத்தளன பக்கங்கள உளளன?

5.4 ஆவணங்களன் ஆகக் கூடிய அளவு என்ன?

5.5 ஆவணங்கள ஒபர அளவசானளவயசா?

5.6 எண்ணிமப்பதிவுக்க பருமட்டசாக எத்தளன மனித
மணிபநேரங்கள பதளவப்படும?

6 வளங்கள்

6.1 இந்தச் பசகரத்திளன எண்ணிமப்பதிவு வசய்வதற்கசான
நுட்ப அறிவு நூலகத்திடம உளளதசா?

6.2 இந்தச் பசகரத்திளனப் பதிவுவசய்வதற்கசான கருவிகள
வமன்வபசாருள நூலகத்திடம உளளதசா?

6.3 பயிற்சி வபற்றை ஆட்கள உளளனரசா?  புதிதசாகப்
பயிற்சியளக்க பவண்டியிருக்கமசா?

6.4 இந்தச் வசயற்றிட்டத்திளனத் வதசாடங்கவது நேடந்து
வகசாண்டிருக்கம அல்லது வதசாடங்கப்படவுளள பவறு
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வசயற்றிட்டங்களளப் பசாதிக்கமசா?

6.5 வசயற்றிட்டத்துக்க நிதியுதவிகள கிளடத்துளளதசா?
கிளடக்கமசா?

6.6 பவறு என்ன உதவிகள பதளவப்படும?  கிளடக்கக்
கூடும?

7 நுட்ப வநிபரங்கள் 

7.1 பயன்படுத்தப்படவுளள கருவிகள எளவ?

7.2 பயன்படுத்தப்படவுளள நுட்ப விபரங்கள என்ன?

7.3 கசாப்புப்படிக்கசான ஏற்பசாடுகள என்ன?

7.4 எத்தளன விபரத் தரவுப் பதிவுகள பமற்வகசாளள
பவண்டும?

7.5 ஒவ்வவசாரு பதிவிலும எத்தளன தரவுகள
உளளடக்கப்படும?
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8 பலாதஜீடு
மனித வளங்கள

உபகரணங்கள

கசாப்புப்படி

பயணச் வசலவுகள

பயிற்சிச் வசலவுகள

ஏளனய வசலவுகள

வமசாத்தம

9 பரநிந்துறரகள்
9.1 வசயற்றிட்டக் கசாலம

            முதல்                                             வளர

9.2 வசயற்றிட்டக் கண்கசாணிப்பசாளர்

9.3 முதன்ளமப் பணியசாளர்

10 தஜீரமலானம
10.1 இச்வசயற்றிட்டத்திளனத் வதசாடங்கலசாமசா?

10.2 தீர்மசானத்திளனக் கலந்தசாபலசாசித்பதசார், திகதி

10.3 கறிப்புக்கள

(2013-01-14)
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