মুখবন্ধ
এই গেবষণাসন্দভর্িট পৰ্কৃতপেক্ষ পিশ্চমবঙ্গ ও অিবভক্ত বাংলার পৰ্িথতযশা
গৰ্ন্থেপৰ্মী বা শেখর গৰ্ন্থসংগৰ্াহকেদর সংগৰ্হশালার ইিতবৃ ত্তান্ত, যাদবপুর িবশব্িবদ.ালয়
গৰ্ন্থাগাের সংরিক্ষত ঊনিবংশ শতা2ীেত মুিদৰ্ত ও পৰ্কািশত গৰ্ন্থগুিল সামান. িকছু কৰ্য় আর
িসংহভাগই দান িহসােব পাওয়া ৩৫৫২ িটর ও েবিশ বাংলা ও ইংরািজ ভাষার দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্েন্থর
সূ িচ িদেয় সাজান গেবষণাসন্দভর্িট মাতৃভাষার মাধ.েম তত্তব্গতভােব িবেশ্লিষত হেয়েছ, দু ষ্পৰ্াপ.
গৰ্েন্থর পৰ্কৃিত, ৈবিশষ্ট, এই িবশব্িবদ.ালেয় আসার কািহনী, গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর গৰ্ন্থ সংগৰ্হ করার
আটর্ ও পদ্ধিত, সংগৰ্াহকেদর জীবনচিরত, গৰ্ন্থাগাের দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্েন্থর সূ িচ ৈতিরর িনয়মকানু ন,
পৰ্থাগত ও আধু িনক িডিজটাল সংরক্ষণ ইত.ািদ িনেয়, তুেল ধরা হেয়েছ, বঙ্গীয় জাতীয়
িশক্ষা পিরষেদর ( যার েথেক যাদবপুর িবশব্িবদ.ালেয়র সৃ িষ্ট ) কণর্ধারেদর অক্লান্ত পিরশৰ্েম
গেড় েতালা গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্েন্থর হিদশ, ইিতহাস ও জাতীয় সংস্কৃিতর ঐিতেহ.র
এইরকম মুিদৰ্ত উপাদান েয অন.ান. পৰ্িতষ্ঠােন িঠকঠাকভােব সংরক্ষণ ও ব.বহার হয় এমন
নয়, িকন্তু অমূ ল. এই সব ঐিতহািসক উপাদানগুিল েসই ১৯৫৭ িখৰ্. েথেক আজ পযর্ন্ত এক
ছাতার িনেচ সংগৰ্হ, রক্ষা করা ও পিরেষবার গুরু দািয়তব্ পালন কের চেলেছ আমােদর িপৰ্য়
যাদবপুর িবশব্িবদ.ালয়,
পুরােনা িদেনর আকরগৰ্ন্থ সমৃদ্ধ দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্েন্থর দু িনর্বার আকষর্ণ গেবষক ও
পাঠককূেলর কােছ িচরিদনই িবদ.মান, বস্তুতঃ এই ধরেণর িবষয় িনেয় িবশব্িবদ.ালয় স্তের
সামিগৰ্কভােব দু ই মলােটর মেধ. গেবষণা এই পৰ্থম, িনদৃ র্ষ্টভােব বলেল, এখেনা পযর্ন্ত
হয়িন, িবষয়িট এতিদন অবেহিলত ও উেপিক্ষত িছল, অবেহলায় ও কােলর িনয়েম হািরেয়
যােচ্ছ বহু পৰ্াথিমক ও মাধ.িমক তথ. উত্স, েসাসর্ গৰ্ন্থ, নিথপতৰ্, েযগুিল ছাপা হেয়িছল
ইউেরাপীয় মুদৰ্ণ যু েগর পৰ্াক্কােল আর বাংলায় মুদৰ্েণর আঁতুড় অবস্থায়, পৰ্িতিট গৰ্ন্থাগাের এই
সমস্ত মূ ল.বান গৰ্ন্থািদর সম্পেদর পাহাড় সংরক্ষেণর অভােব নষ্ট হেয় যােচ্ছ, গৰ্ন্থাগারগুিল েয
তার ঐিতহ. হারােচ্ছ, েসিবষেয় একটা জনসেচতনতা গেড় েতালার পৰ্াথিমক কাজটুকু করার
পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছ এই গেবষণার মাধ.েম, এছাড়া দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্ন্থগুিল অবক্ষেয়র হাত েথেক
বাঁচােনা, একটা মেডল দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্ন্থিবভাগ গেড় েতালা ও উন্নত আধু িনক গৰ্ন্থাগার পিরেষবা
পৰ্দােনর লেক্ষ েবশ িকছু উন্নয়েনর পৰ্স্তাব পাওয়া যােব এই গেবষণাসন্দভর্ েথেক,
বতর্মান গেবষণাপেতৰ্ অেনক িকছু অজানা িবষয় ও তথ. সংেযািজত হেয়েছ,
একজন দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্ন্থাগািরেকর দৃ িষ্টেকান েথেক িবেশ্লিষত হেয়েছ, ঊনিবংশ শতা2ীর গৰ্ন্থগুিল
েথেক নতুন নতুন গেবষণার সম্ভাবনা বা গেবষণার উপাদানগুিল, গৰ্েন্থিতহাস, গৰ্ন্থচচর্া,
গৰ্ন্থমুদৰ্ণ, পৰ্কাশন ও গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ. গৰ্ন্থ আহরণ ও সংরক্ষেণর পৰ্েশ্ন িবষয়িট খুবই
সমসামিয়ক ও পৰ্াসিঙ্গক, েসই সেঙ্গ িচরন্তন বলা চেল, এই ধরেণর কাজ িডিজটাইেজশন,
িডিজটাল গৰ্ন্থাগার ৈতরী ও পিরেষবা পৰ্দােনর জন. পৰ্াথিমক পদেক্ষপ, মানিবক িবদ.া,
সমাজিবজ্ঞান ও িবজ্ঞােনর ইিতহাস গেবষণায় এই পৰ্য়াস ভিবষ.েত আরও অেনক নতুন
নতুন গেবষণার দরজা খুেল েদেব,

