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স্মরণীয় উদ্ধৃিত
“ ১৯৪০-এর শরত্কােল জামর্ান অিধকৃত ফৰ্ান্স েথেক পালােত িগেয় েস্পন সীমােন্ত বাধা

েপেয় ভালটার েবনইয়ািমন (১৮৯২ - ১৯৪০) মাতৰ্ািতিরক্ত মরিফন েসবন কের আত্মহত া
কেরিছেলন, তার আেগ এক িচরকুেট িলেখ যান : " আমার পিরিস্থিত এমনই আশাশূ ন েয
জীবনাবসান ঘটােনা ছাড়া আমার উপায়ন্তর েনই ”। তার মন্তৰ্িশষ া হানা আেরন্ট (১৯০৬-১৯৭৫)
অনু মান কেরেছন, তাঁর বহুযত্নলািলত ব িক্তগত গৰ্ন্থাগারিট ফ ািসস্টরা অিধকার করেছ েজেনই
েবনইয়ািমন এই পথ েবেছ েনন : “ িতিন তাঁর গৰ্ন্থাগার ছাড়া বাঁচেবন কী কের ? ” জািনেয়েছন
গৰ্ন্থেপৰ্মী শমীক বেন্দ াপাধ ায়।

১

“ . . . পুস্তকপৰ্ণয়ী েলাকেদর, অথর্াত্ ইংরািজেত যাঁেদর বেল bibliophile তাঁেদর মেধ
অপর একিট িবেশষ পৰ্বৃ িত্তর পিরচয় িনত ই পাওয়া যায়। Rare books অথর্াত্ দু লর্ভ গৰ্ন্থসংগৰ্হ
করবার িদেক এঁেদর একটা আন্তিরক েঝাঁক থােক, এর ফেল এঁরা অেনক গৰ্ন্থ আিবষ্কার কেরন ও
সযেত্ন রক্ষা কেরন যােদর অিস্ততব্ পযর্ ন্ত সাধারণ েলােকর অেগাচর। এই পৰ্বৃ িত্তর ফেল তাঁরা অেনক
গৰ্ন্থ েলৗিকক িবস্মৃ িতর হাত েথেক রক্ষা কেরন – যােত দশর্ন, িবজ্ঞান, ইিতহােসর ঐশব্যর্ েবেড় যায়।
” বেলেছন পৰ্মথ েচৗধু রী।

২

িবশব্কিব রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর বেলেছন “ কািলদাস েয একসময় বতর্মান িছেলন তাহা আিম
অসব্ীকার কিরনা, িকন্তু আজ যিদ আিম ৈদবাত্ তাঁহার সব্হেস্ত িলিখত েমঘদূ ত পুঁিথখািন পাই তেব
তাঁহার অিস্ততব্ আমার পেক্ষ িকরূপ জাজব্ল মান হইয়া ওেঠ। আমার কল্পনায় েযন তাঁহার স্পশর্
পযর্ন্ত অনু ভব কিরেত পাির। ”
উদ্ধৃিতগুিল েথেক সহেজই অনু মান করা যায় েয দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর আকষর্ণ ও গুরুতব্ িনেয়
গেবষণার মেতা সরস িবষয় আর িকছু হেত পাের না। এই সকল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর অবস্থান ও
ব বহােরর পীঠস্থান হল িবশব্িবদ ালয়গুিলর গৰ্ন্থাগার, েযখােন িনরন্তর চেল উচ্চিশক্ষা আর নানা
িবষেয়র গেবষণামূ লক কাজ। গৰ্ন্থাগারই পাঠক ও গেবষকেদর কােছ গেবষণাগার। মনীষী কালর্াইল
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বেলেছন “ আ টৰ্ু ইউিনভািসর্িটস অফ িদস েডজ ইজ আ কােলকশন অফ বুকস ” – স্কুল কেলেজ
আমােদর িশক্ষার শুধু েগাড়াপত্তনই হয়, সত তথ ােনব্ষণ মূ লক পৰ্কৃত িশক্ষার সাধনা হেয় থােক
গৰ্ন্থাগাের।

৩

গৰ্ন্থাগারেক িশক্ষার পৰ্কৃত মাধ ম কের তুলেত চাই গৰ্ন্থাগার সম্পেদর রক্ষণােবক্ষণ, িবন াস
ও ব বহােরর সু েযাগ সৃ িষ্ট। আমােদর রােজ র গৰ্ন্থাগারগুিলেত রেয়েছ ঊনিবংশ শতা ীর সাংস্কৃিতক
ও েবৗিদ্ধক িবেশষ কের বাংলা ভাষা ও বাঙালীর িচন্তন ও মনেনর সব্ণর্খিন। পৰ্াচ েদেশর দশর্ন,
ইিতহাস, সািহত ও িবজ্ঞান সমব্েন্ধ পযর্ােলাচনা কের উইিলয়াম েজানস্ বুেঝিছেলন েয, মানব
জািতর ইিতহাস রচনা করেত হেল পৰ্াচ েদশগুিলর সমৃদ্ধ অতীত অত ন্ত গুরুেতব্র সেঙ্গ আেলাচনা
কের েদখেত হেব। মানবজািতর ইিতহাস পৰ্ােচ র ইিতহাসেক উেপক্ষা কের েলখা সম্ভব নয়।
পৰ্ােচ র বানী েজানস্, ম াক্সমুলার পৰ্মূ েখরা পিশ্চেমর েদশগুিলর কােছ েপৗেছ িদেয়িছেলন।
পৰ্াচ েদেশর রুগ্ন, জীনর্, কমর্িবমুখ জনগেনর অজানা ইিতহাস ইউেরােপর পিন্ডতেদর কােছ এক
আশ্চযর্ অতীত েমেল ধেরিছল। আত্মমিহমায় েগৗরবািনব্ত পাশ্চাত েদেশর পিন্ডতগণ সংস্কৃত সািহেত র
ব াপকতা, ভারতীয় দশর্েনর মিহমা উপলি

কেরিছেলন। এই উপলি

েজানস, ম াক্সমুলারেদর

িনরলস পৰ্েচষ্টার ফল। িবস্মৃিতর অন্ধকাের চেল েযেত থাকা, কােলর িনয়েম নষ্ট হেত থাকা অেচনা
পৰ্াচীন গৰ্ন্থগুিল পৰ্চােরর আেলায় আনা আজ খুবই জরুরী। এ িনেয় ঐিতহািসক ও কলকাতা
িবেশষজ্ঞ পৰ্য়াত িবনয় েঘােষর েখেদািক্ত আজ নতুন কের ভাবেত েশখায়, যা িতিন িলেখেছন
কৃষ্ণনগর পাবিলক লাইেবৰ্িরর মতামেতর খাতায়। “ পৰ্াচীন, পৰ্ায় শতবেষর্র গৰ্ন্থাগার বেল যতটা
আশা িছল মেন, েয বহু মূ ল বান গৰ্েন্থর সন্ধান পাব। তা অবশ পাইিন। শুনলাম বহু গৰ্ন্থ পতৰ্পিতৰ্কা
নষ্ট হেয় িগেয়েছ। একই কথা আেরা বহু জায়গায় শুেনিছ। মেন হেয়েছ েকন নষ্ট হয় ? স্থানীয়
েলাকজেনর সহানু ভূিত, রাষ্টৰ্ীয় সতকর্ দৃ িষ্ট থাকেল তা হবার কথা নয়। এটা আমােদর েদেশর দু ভর্াগ
েয এত িবত্তবান, নামডাকওয়ালা েলাক পৰ্েত ক স্থােন থাকা সব্েত্তব্ও পৰ্াচীন বই পুঁিথপতৰ্ ইত ািদ
ধব্ংস হেয় যায়। ”
১

৪

গেবষণার িবষয় সংকৰ্ান্ত পৰ্শ্ন ও সমস া ( Statement of the Problem / Research question )
অজানােক জানবার বা জানাবার আকাঙ্খা মানু েষর িচরন্তন। নতুন নতুন জ্ঞােনর সৃ িষ্টর

পৰ্েয়াজেন পৰ্াচীন কােলর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর অন্তিনর্িহত িবষয়বস্তুর অনু সন্ধানই গেবষকেদর কােছ
একমাতৰ্ েখালা পথ। আমার গেবষণার িবষয় “যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা ীর
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ

: একিট িবেশ্লষণাত্মক সমীক্ষা ও সু িবন স্ত সূ চী ”। এই গেবষণায় উেঠ আসা

ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থরািশ েথেক েকউ করেবন ইিতহাস অনু সন্ধান, েকউ করেবন গৰ্ন্থাগার
ও তথ িবজ্ঞােনর পঠনপাঠন ও সূ িচকরণ িশক্ষা, আবার েকউ গৰ্ন্থগুিল পেড়, অনু ধাবন কের সৃ িষ্ট
করেবন নতুন নতুন তত্তব্ ও তেথ র অবতারণা। গেবষণার পৰ্াথিমক অবস্থায় িবষয়িট িনেয় নানা পৰ্শ্ন
মেনর মেধ ভীড় কেরিছল। েকােনা েকােনা পৰ্শ্ন কমর্রত জীবেন সহকমর্ী বন্ধু, আগন্তুক

েবাদ্ধা

পাঠক বা িশক্ষক মহাশয়রা জািনেয়েছন। ৈকিফয়ত্ বা পৰ্শ্ন বা সমস াগুিল সংেক্ষেপ িনম্নরূপ :
১)

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ বলেত বাংলা ভাষায় িক বুিঝ ? দু ষ্পৰ্াপ তার িবিভন্ন স্তরগুিল িক িক ?

২) যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ কতগুিল ও িক িক ?
৩) েকান ব িক্তগত ও পািরবািরক সংগৰ্েহ ঊনিবংশ শতা ীর কতগুিল েকান েকান ভাষায় ও িক িক
গৰ্ন্থ রেয়েছ ?
৪) েকান েকান ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থাগারগুিল কেব কেব ও িকভােব এই িবশব্িবদ ালেয় দান
িহসােব এেসেছ ?
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৫)

সব্নামধন এই সব ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থদাতাগেনর পিরচয় িক ও সমােজ তােদর
অবদান িক িছল ? যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র সেঙ্গ তােদর িক ধরেণর সম্পকর্ িছল ?

৬)

এইসব গৰ্ন্থেপৰ্মী মণীষীগেনর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার েকমন িছল ? িকভােব েকাথা েথেক তারা
গৰ্ন্থসংগৰ্হ করেতন ?

৭) পিশ্চমবেঙ্গ অন ান িবশব্িবদ ালেয় ও িবেশষ িবেশষ গৰ্ন্থাগাের েকান েকান ব িক্তগত, পািরবািরক
বা পৰ্িতষ্ঠািনক গৰ্ন্থাগার দান িহসােব সংগৃহীত হেয়েছ ?
৮) যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় ঊনিবংশ শতা ীর েকান েকান িবষেয়র কতগুিল ও িক িক গৰ্ন্থ আেছ ?
৯) ঊনিবংশ শতা ীর মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন েকমন িছল ? মুদৰ্ক ও পৰ্কাশেকর নাম ও পৰ্কাশ স্থান
েকাথায় িছল ?
১০) ঊনিবংশ শতা ীর দশিট দশেক কতগুিল কের ও িক িক গৰ্ন্থ রেয়েছ ? েকান দশেক সবেচেয়
েবশী সংখ ায় গৰ্ন্থ পৰ্কািশত হেয়েছ ?
১১) ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিলেত িক িক গেবষণার উপাদান লু িকেয় আেছ ? এই সব গৰ্ন্থগুিলেক
েকন্দৰ্ কের িক িক নতুন নতুন গেবষণা ও জ্ঞােনর সৃ িষ্ট হেত পাের ?
১২) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ পৰ্ণালী ও সমস াগুিল িক িক ?
১৩) একিট মেডল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্ পিতৰ্কা িবভাগ গেড় তুলেত িক িক লােগ ?
১৪) বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার গৰ্েন্থর সূ িচ করার েক্ষেতৰ্ অথিরিট েটিবল ও সূ িচকরণ িসদ্ধান্ত সারণী
পৰ্স্তুত করব িকভােব ? এই রকম আরও নানা পৰ্শ্ন।
আনেন্দর িবষয় এই সকল পৰ্েশ্নর উত্তর খুঁেজ পৰ্াপ্ত তথ গুিলেক িবেশ্লষেণর মাধ েম
ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ সম্পেকর্ একিট সু িনিদর্ষ্ট িসদ্ধােন্ত েপঁৗচ্ছেত সক্ষম হেয়িছ।
২

েকন ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত গৰ্েন্থর উপর গেবষণা ?
উিনশ শতেকর বাংলা িছল একিদেক সৃ জনশীলতার িবেস্ফারণ, অন িদেক নবজাগরণ বা

নবিনমর্ােণর যু গ েয ধারা িবশ শতেকর পৰ্থমাধর্ পযর্ন্ত পৰ্বািহত িছল। অপরপেক্ষ ক) ঊনিবংশ শতা ী হল পৰ্কাশনার যু গ। ঐিতহািসক ও কলকাতা িবেশষজ্ঞ িবনয় েঘাষএর মেত ঊনিবংশ শতা ীর ইিতহােস েদখা যায়, বাংলার নবজাগরেণর আেন্দালেনর সেঙ্গ যাঁরা
পৰ্ত ক্ষভােব জিড়ত িছেলন, ছাপাখানাও তাঁেদর জীবেনর সেঙ্গ পৰ্ত ক্ষভােব যু ক্ত িছল। ঊনিবংশ
শতা ীর জাগৃিত সংগৰ্ামেক (েরঁেনশা) তাই মুিদৰ্ত পতৰ্পিতৰ্কা ও পুস্তক পুিস্তকার সংগৰ্াম বলা যায়।
মধ যু েগর অন্ধকারাচ্ছন্ন িশক্ষা-ধমর্-সংস্কৃিতর অবসােনর পর ক্ল ািসকাল জ্ঞান ও কাব কলার
পুনরািবস্কােরর সােথ সােথ মনু ষ জীবন সম্পেকর্ নতুন আশা, ভাবনা, েকৗতুহেলর পৰ্কাশ ঘেটিছল।
ধমর্জীবন ও পৃিথবী সমব্েন্ধ নতুন েচতনােবাধ ও ভাবনা জন্মলাভ কেরিছল। েকননা পাশ্চাত িশক্ষাসািহত -সভ তা-সংস্কৃিতর সিহত বাংলার পিরচয়, সংঘষর্ ও িমলেনর ফেলই বাংলার তথাকিথত
েরঁেণসাস ঘেটিছল। তাই গুরুেতব্র িবচাের ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিল অনন ।
খ) বাংলার নবজাগরেণর মণীষীেদর জ্ঞান ও পৰ্কাশনা ১৮০০ িখৰ্. েথেক ১৯০০ িখৰ্ পযর্ন্ত
সু িবস্তৃত িছল। েযগুিল েথেক আমরা বেঙ্গর সমাজ-িবজ্ঞান-ইিতহাস-ঐিতহ , সংস্কৃিত, িশক্ষা-িচন্তা ও
ৈচতেন র নতুন নতুন রূপ খুঁেজ পাই।
গ) ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর উপর গেবষকেদর দু িনর্বার আকষর্ণ, শৰ্দ্ধা ও েমাহ অপিরসীম।
মানু ষ তার আিবষ্কার আর িবচারযু িক্তেক পৰ্াচীন ঐিতেহ র দৃ িষ্টেকাণ েথেক যাচাই করেত চায়।
অতীেতর নানা ভাঙাগড়া ও ঘাত পৰ্িতঘােতর মেধ এক উজ্জব্ল আদেশর্র সন্ধান করবার পৰ্বৃ িত্তও
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তার জন্মগত। এই কারেণই ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত বাংলা ও ইংরািজ গৰ্েন্থর রািশ তুেল ধরা
যা এতকাল িবস্মৃ িতর আড়ােল, অন্ধকাের, অনাদের অবেহিলত িছল।
ঘ) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িহসােব ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত গৰ্ন্থগুিল সবেচেয় েবিশ সংখ ায় এই
িবশব্িবদ ালেয় রেয়েছ। সপ্তদশ শতা ীর ৬ িট, অষ্টাদশ শতা ীর ২০০ – ৩০০ িটর মত গৰ্ন্থ
রেয়েছ। অন িদেক িবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত গৰ্েন্থর সংখ া এই িবশব্িবদ ালেয় থাকেলও এই
শতা ীর সকল গৰ্ন্থ দু ষ্পৰ্াপ নয়। সু তরাং নমুনার পিরমান (Sample) েবিশ হবার কারেণ এই
শতা ীর উপর গেবষণা।
৩

ইন্টারিডিসিপ্লনাির ও মািল্টিডিসিপ্লনাির গেবষণা ?
বতর্মানকােল

গুরুতব্পূ ণর্

ও

গিতশীল

িবষয়গুিলর

উপর

আন্তিবর্ষয়

সম্পকর্ীত

(Interdisciplinary) ও বহু িবষয় সম্পকর্ীত (Multidisciplinary) েক্ষতৰ্ ও পিরিধ িনেয় গেবষণা
কৰ্মবধর্মান। সমাজিবজ্ঞােনর িবিভন্ন িবষেয়র নানা ফ ােসট িনেয় িববরণাত্মক গেবষণার
(Descriptive Research) জন সমীক্ষামূ লক গেবষণার (Survey Research) গুরুতব্ অপিরসীম।
বতর্মান গেবষণার মূ ল লক্ষ হল ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর হিদশ ও
ব বহার। এই গেবষণার িবিভন্ন আন্তিবর্ষয় সম্পকর্ীত ফ ােসটগুিল হল : ক) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংরক্ষণ,
সূ িচকরণ ও পিঞ্জকরণ খ) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্াহক ও দু লর্ভ গৰ্ন্থ সংগৰ্হকরার কলােকৗশল ( Art
& Technique ) ও তােদর জীবনচিরত বণর্ন গ) ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থসংগৰ্েহর ৈবিশষ্ট ,
পৰ্কৃিত ও তােদর সংগৰ্েহ থাকা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পিরমান, ইত ািদ। বহু িবষয় সম্পকর্ীত ফ ােসটগুিল
হল পৰ্ধানত কিম্পউটার ও পৰ্যু িক্তিবদ ার পৰ্েয়ােগ িডিজটাইজশন পৰ্িকৰ্য়া ও পৰ্েকৗশেল িডিজটাল
আকর্াইভ ৈতরী ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর তথ পিরেষবা। এই সমস্ত আভ ন্তরীণ ও বহুিবষয় সম্পকর্ীত
েক্ষতৰ্গুিলর উপর িবেশষ অনু সন্ধান ও সমীক্ষা কের গেবষণার কাজিট সম্পন্ন করা হেয়েছ।
৪

গেবষণায় গৰ্ন্থসূ িচ ও গৰ্ন্থপিঞ্জর গুরুতব্
উচ্চিশক্ষা ও গেবষণার জন গৰ্ন্থসূ িচ, গৰ্ন্থপিঞ্জ ও গৰ্ন্থাগার ডাটােবেসর পৰ্েয়াজন ও তাত্পযর্

সহেজই অনু েময়। িবেদেশর িবশব্িবদ ালয় ও গেবষণা পৰ্িতষ্ঠানগুিলেত গৰ্ন্থপিঞ্জ িনেয় বহু রকম চচ্চর্া
ও গেবষণা হেচ্ছ। আমােদর েদেশ িবশব্িবদ ালয় মঞ্জরী কিমশন (ইউ.িজ.িস.), ভারত সরকােরর
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্তৰ্ক, পঃ বঃ রাজ পুস্তক পষর্দ ও েদিশ িবেদিশ িবিভন্ন েপৰ্ােজেক্টর অধীেন এ
িনেয় গেবষণা ও পৰ্কাশনার সংখ াও লক্ষণীয়। তাছাড়া ভারেতর জাতীয় গৰ্ন্থপিঞ্জ, িবৰ্িটশ ন াশানাল
িবিব্লওগৰ্ািফ বা িবিভন্ন েদেশর জাতীয় গৰ্ন্থপিঞ্জর গুরুতব্ কােরা অজানা নয়। ঊনিবংশ শতা ীেত
রিচত িবিভন্ন িবষয় ও

রচনা েকান েকান গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কা ও অন ান মুিদৰ্ত মাধ েম পৰ্কািশত

হেয়েছ তা বতর্মান গেবষক, ছাতৰ্ছাতৰ্ী ও িশক্ষকেদর কােছ অত ন্ত আকষর্ণীয়। উেল্লিখত আখ ায়
আজ পযর্ন্ত বাংলা ভাষায় েকােনা পৃথক ও সব্য়ংসম্পূ ণর্ গৰ্ন্থ পৰ্কািশত হয়িন। অপরপেক্ষ, গৰ্ন্থপিঞ্জর
িববরণ েথেক েকান্ গৰ্ন্থ েকান্ গৰ্ন্থাগােরর েকান্ িবভােগ পাওয়া যােব তা সিঠকভােব জানা সম্ভব
হয়না িকন্তু গৰ্ন্থসূ িচেত পৰ্দত্ত বিগর্করণ সংখ া ও অবস্থান (Location) থাকার ফেল গৰ্ন্থগুিলর সিঠক
অবস্থান জানা সম্ভব হয়।
আমােদর েদেশর বড় বড় গৰ্ন্থাগারগুিলেত সূ িচকরণ ও গৰ্ন্থপিঞ্জ িবভাগগুিলর কমর্ধারা এতই
মন্থর েয দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচ, তািলকা, েসগুিলর সু ষ্ঠ সংরক্ষণ, কতগুিল ও িক িক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হ
রেয়েছ, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল িবশব্িবদ ালয়গুিলেত সংগৰ্হ করার কািহনী, দাতােদর িববরণ ও জীবনী,
গৰ্ন্থদাতােদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগারিট েকমন িছল, েকমন কের িতিন তার িপৰ্য় গৰ্ন্থাগারিট ব বহার
করেতন, েকান েকান ভাষার েকান েকান গৰ্ন্থ পড়েতন এসব কথা সামিগৰ্কভােব জানা সম্ভব হয়
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না। পিশ্চমবেঙ্গর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত িবশব্িবদ ালয় মঞ্জরী কিমশন সহ িবিভন্ন গৰ্ান্ট ও
ফােন্ডর টাকা েথেক েকনা নতুন নতুন পাঠ পুস্তক কৰ্য় ও পৰ্কৃয়াকরেণর ঊপর সংিশ্লষ্ট িবভাগগুিলর
এত েঝাঁক ও চাপ থােক েয দান িহসােব পাওয়া দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিলর সু ষ্ঠভােব পৰ্িকৰ্য়াকরণ ও
িবেশ্লষণ কের অনু লয় পিরেষবা েদওয়ার কাজটাই হেয় ওেঠ না। এককথায় িবষয়িট অবেহিলত।
িবষয়িটর উপর গেবষণা করার গুরুতব্ এখােনই।
৫

েকন যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর উপর গেবষণা ?

এই গেবষণায় দু িট সব্ীকাযর্ িবষয় ধরা হেয়েছ। পৰ্থম সব্ীকাযর্ – যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়
গৰ্ন্থাগাের পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ রেয়েছ। িদব্তীয় সব্ীকাযর্িট হল এই গৰ্ন্থগুিলর দাতাগন খুবই
সব্নামধন । যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র উন্নিতর গৰ্াফ েরখােক ২৫ বছর কের কের ভাগ করেল েদখা
যােব িবশব্িবদ ালেয়র েয িবস্ময়কর উত্থান ঘেটেছ বা বতর্মােন ঘেট চেলেছ তার সবটাই দাঁিড়েয়
আেছ তার েগাড়ার ইিতহােস উপর। আজ ভারতবেষর্র পাঁচতারা িবশব্িবদ ালয়গুিলর মেধ অন তম
হল যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়। েপেয়েছ ইউ িজ িস-এর ‘েসন্টার ফর এেক্সেলন্স’ পুরস্কার। ২০০৮ িখৰ্.
৪ এর মেধ ৩.৬১ পেয়ন্ট েপেয় ন াক-এর ‘এ েগৰ্ড’ পুরস্কাের ভুিষত। ২৪. ০৯. ২০১৪ িখৰ্. েথেক
পুনরায় পাঁচ বছেরর জন ৪ এর মেধ ৩.৬৮ পেয়ন্ট েপেয় ‘এ েগৰ্ড’ সব্ীকৃিত লাভ কেরেছ।
২০১২ সােলর েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর িরেপাটর্ অনু যায়ী, িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগােরর গৰ্ন্থসংখ া
( সল্টেলক ক াম্পাস ও সকল িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুেলা িমেল ) - পৰ্ায় ৬, ৪১, ৫৯৫ িট। িবিভন্ন
গৰ্ন্থাগােরর ওেয়বসাইটগুিল েঘঁেট জানা যায় েয - গৰ্ন্থাগার সম্পেদর িবচাের যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র
গৰ্ন্থাগার সমগৰ্ পিশ্চমবেঙ্গর মেধ তৃতীয় বৃ হত্তম গৰ্ন্থাগার। েলনেদন িবভাগ ও পাঠকক্ষ গুিলর িহসাব
অনু যায়ী ৈদনিন্দন গৰ্ন্থাগার ব বহারকারীর সংখ াটাও িতন অংেক। ১৯৫৭ িখৰ্. েথেক মূ ল বান, পৰ্াচীন
ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হ করেত করেত সংখ াটা এখন ৪০, ০০০ ছািড়েয় েগেছ। শুধু দান করা
গৰ্ন্থসংগৰ্েহর তািলকায় েচাখ রাখেল িবস্মেয় অবাক হেত হয়। ঋিষ অরিবন্দ, সািহিত ক হীেরন্দৰ্নাথসু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত, সমাজ-অথর্নীিতিবদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ধু জর্িটপৰ্সাদ মুখাজর্ী, সািহিত ক েজ ািতমর্য়ী েদবী,
িবমলাপৰ্সাদ মুেখাপাধ ায়, রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত, সাংবািদক েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘাষ পৰ্মুখ ব িক্ততব্ সহ
কািশমবাজার রাজ বাড়ী, জাতীয় িশক্ষা পিরষদ, কােদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার েনই এই িবশব্িবদ ালেয়র
গৰ্ন্থাগাের ? অনু সন্ধান কের জানা যায় িবশব্িবদ ালেয়র পিরচালন সিমিতর ব িক্তবগর্, িশক্ষকমণ্ডলী,
গৰ্ন্থাগািরকরা িনজ পৰ্েচষ্টাটায় ঐসব গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিল িনেয় এেসিছেলন। তাছাড়া এইসব ব িক্ত ও
পৰ্িতষ্ঠােনর সেঙ্গ যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েযাগােযাগ িছল খুব ঘিনষ্ট। কিব বেলেছন, কারা ৈতরী
কেরেছ ব ািবলন, িপরািমড ? েকান শৰ্িমেকরা ? এভােবই এেগায় সভ তা – সংস্কৃিত। এই সমস্ত
স্থপিতেদর জীবনােলখ রচনা কের সম্মান জানােনাই এই গেবষণার অন তম উেদ্দশ ।
শতবষর্ পৰ্াচীন এই গৰ্ন্থাগােরর পুরাতন দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসম্ভার দীঘর্কালীন অযেত্ন এতটাই হতশৰ্ী
ও ক্ষিতগৰ্স্ত, েয সিঠক তেথ র জন একািধককৰ্েম েবশ িকছু িদন ধু েলা উিড়েয়ও সব সম্ভারেক
পিরিচিত করােনা সম্ভব হেচ্ছ না। উিনশ শতক ও তার পূ বর্বতর্ী ও অব বিহত পরবতর্ী দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থসমূ েহর েকান িনভর্রেযাগ সু িচ বা তািলকা েনই। িকছু িকছু গৰ্েন্থর কাডর্ ক াটালগ করা হেয়িছল
আিশর দশেক। খুঁেজ খুঁেজ হিদশ িমেলেছ দু ষ্পৰ্াপ বটতলার গৰ্ন্থ, পুরােনা পিঞ্জকা, অলঙ্কৃত গৰ্ন্থ,
িচতৰ্কলা, মানিচতৰ্ ইত ািদর। বেঙ্গর সাংস্কৃিতক ইিতহাস ও উচ্চিশক্ষার এেহন ঐিতহ বাহী
উত্তরািধকারসম্পন্ন পৰ্িতষ্ঠােনর গৰ্ন্থাগােরর মূ ল ায়েনর মাধ েম মিণমুেক্তা, হীরাপান্না খুঁেজ বার কের
নতুন জ্ঞান ও তত্তব্ সৃ িষ্টর উেদ েশ পৰ্কৃত উত্সাহী পাঠক, গেবষকেদর কােছ তুেল ধরার ঐকািন্তক
বৰ্ত িনেয় এই গেবষণার পৰ্য়াস। েযাগােযাগ ও েভৗগিলক অবস্থান িবচাের যা. িব. কলকাতার মেধ
েশৰ্ষ্ঠ স্থােন। আর গৰ্ন্থাগার ব বহােরর সহজলভ তার কথা মাথায় েরেখ আর বািক িবশব্িবদ ালয়
5

গৰ্ন্থাগারগুিল েয এক একিট সব্ণর্খিন তা একঝলেক যাদবপুরেক িদেয় পৰ্মান করার পৰ্েচষ্টা করা
হেয়েছ।
৬

গেবষণার িবষয় িনবর্াচেনর কারণ ও যু িক্ত
গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর পঞ্চনীিতর উপেযািগতা – গৰ্ন্থাগার েসবার আদশর্ িহসােব রঙ্গনাথেনর

পঞ্চনীিত সব েদেশর গৰ্ন্থাগার মহেল একিট সব্ীকৃত নীিতর মযর্াদা েপেয়েছ। গৰ্ন্থাগােরর
পৰ্েয়াজনীয়তা েকন এবং িকভােব কাজ করেল গৰ্ন্থাগার পিরেষবা সমােজর সব েশৰ্নীর মানু েষর
পৰ্েয়াজেন লাগেব এবং উন্নততর সমাজ গেড় েতালা যােব তার উপায় পঞ্চনীিতর মাধ েম পৰ্চািরত
হেয়েছ। আমার গেবষণার িবষয় হল “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর সংগৰ্হ : একিট িবেশ্লষণাত্মক সমীক্ষা ও সু িবন স্ত সূ িচ ” যা গৰ্হণ করা হেয়েছ পঞ্চনীিতর
আহব্ান, িবেশষ কের তৃতীয় নীিত “ পৰ্িতিট গৰ্ন্থ / তথ পাঠেকর কােছ তুেল ধরেত হেব ” এই
মমর্কথার উত্তর দােন। পৰ্থম িতনিট নীিতর মুখ উেদ্দশ ই হল গৰ্ন্থাগােরর পৰ্িতিট গৰ্ন্থ ও তেথ র পূ ণর্
ব বহার এবং েসগুিল েবশী সংখ ক ব বহারকারীর নজের আনা। চতুথর্ নীিতর বক্তব যত কম সমেয়
ব বহারকারীর কােছ গৰ্ন্থ / তথ পৰ্দান করা যায় তার ব বস্থা করা। আমার আন্তিরক পৰ্েচষ্টা,
ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত ও যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর সংগৰ্েহ আেছ এমন
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল পাঠকেদর নজের আনা। আমার লক্ষ হল একজন পাঠক ও গৰ্েন্থর মেধ
অনু ঘটেকর কাজ করা। গৰ্ন্থসূ িচ ও গৰ্ন্থপিঞ্জ গৰ্ন্থ ও তেথ র ব বহার বাড়ােত সাহায কের। একিট
সু িবন স্ত গৰ্ন্থপিঞ্জ বা গৰ্ন্থসূ িচর সাহায ব তীত অনু লয় েসবা কমর্ীরা গৰ্ন্থ / তথ িপপাসু পাঠকবগর্েক
সিঠক তেথ র সন্ধান িদেত পাের না।
৭

গেবষণার িভিত্ত ও সু েযাগ
েকােনা গেবষণাই হঠাত্ কের হয় না। িনরন্তর অনু সন্ধান, কমর্পৰ্েচষ্টা ও ভাবনার সেঙ্গ

সু েযােগর েমলবন্ধন হেল তেবই েকােনা একিট গেবষণা কাজ িঠক িঠক ভােব হেত পাের। ২০০৩
িখৰ্. জুলাই মােস যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্াচীন ও ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ চাকিরেত যখন েযাগদান
কির, ডাঁই হেয় পেড় থাকা পুরােনা ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক ‘িলবিসস’ নােম লাইেবৰ্ির সফটওয়াের
ডাটােবস করার দািয়তব্ আেস আমার উপর। তখন পৰ্ায়শই শুনেত হত েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের রেয়েছ
“মাইন্স অফ েরয়ার ইনফরেমশন” িকন্তু িক েসই মাইন্স ? েকাথায় পাব তাের ? মাতৰ্ ১৫িট
ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থসংগৰ্েহর একিট দু ই পাতার টাইপ করা ও হােত েলখা তািলকা পাই। না
িছল গৰ্ন্থদাতােদর েকােনা জীবনী িকংবা সপ্তদশ েথেক ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর আলাদা আলাদা
পিরচয়। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল কেব এেসেছ, িকভােব এেসেছ, কারা আনেত িগেয়িছল েসই সব দু লর্ভ
গৰ্ন্থ, কারাই বা দান করল, বাকী গৰ্ন্থগুিল েকাথা েগল – এসব আেলা আঁধাির পৰ্েশ্নর উত্তর খুঁজেত
চাকির জীবেনর নতুন উদ ম আর দশটা পাঁচটার বাইের গৰ্ন্থদাতােদর সম্পেকর্ জানেতন েয সমস্ত
িবশব্িবদ ালেয়র িশক্ষক মহাশয়, পৰ্াক্তন গৰ্ন্থাগািরকরা, তাঁেদর সেঙ্গ সাক্ষাত্কার, িঠকানা িনেয় এেকর
পর এক ব িক্তগত গৰ্ন্থ সংগৰ্াহকেদর বািড় িগেয় জিমেয় তুিল এক িবশাল অজানা তেথ র ফাইল।
এভােবই শুরু হেয়িছল েগাড়াপত্তেনর কাজ।
৮

অনু রূপ গেবষণাপতৰ্ ও পৰ্কািশত গৰ্ন্থািদ অনু সন্ধান ও পযর্ােলাচনা
“ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ ” িবষয়িট িনেয়

গেবষণা করার জন এই িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞােনর গেবষণা তািলকা েদখা ছাড়াও
পিশ্চমবেঙ্গর পৰ্ায় সবকিট িবশব্িবদ ালেয়র বতর্মান ও অতীেত হওয়া গেবষণা তািলকা, িববিলওগৰ্ািফ
অফ ডক্টরাল িডসােটর্শন, ইউ িজ িস-ইনিফ্লবেনট-র েসাধগঙ্গা িডিজটাল গেবষণা আকর্াইভ
(sodhganga.inflibnet.ac.in) ইত ািদেত অনু সন্ধান কেরিছ। েখাঁজ কেরিছ গৰ্ন্থাগার ও তথ
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িবজ্ঞােনর দু িট ওেয়ব েফারােম, যথা এল আই এস েফারাম ও এল আই এস িলঙ্ক। অনু সন্ধান
কেরিছ এই িবষেয় পৰ্কািশত িবিভন্ন মুিদৰ্ত গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কাও। শৰ্ী কুণাল িসংহ, শৰ্ী অরুণ
মুেখাপাধ ায় েয কাজিট কেরেছন তা হল, পঃ বেঙ্গর িকছু সাধারণ গৰ্ন্থাগার পিরকৰ্মা কের িনবর্ািচত
আকাের িকছু দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংিক্ষপ্ত তািলকা সংকলন। অন িদেক ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত
েবশ িকছু গৰ্েন্থর পুনমুর্দৰ্ণ সহ গৰ্েন্থর িবষয়গুিলর সামািজক ও ঐিতহািসক িববরণ, মূ ল ায়ন,
চিরতৰ্িচতৰ্ণ ইত ািদ। অিবভক্তবেঙ্গর ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর ইিতহাস, মুদৰ্ণ, অলঙ্করণ, গৰ্ন্থিচতৰ্ণ,
ছাপাখানার েগাড়ার ইিতহাস, পৰ্চ্ছদ, বুকেলট ও আখ াপতৰ্ িনেয় কাজ কেরেছন শৰ্ীপান্থ, িচত্তরঞ্জন
বেন্দ াপাধ ায়, অদৰ্ীশ িবশব্াস, েগৗতম ভদৰ্, শুেভন্দু দাশমুিন্স, েদবািশষ মুেখাপাধ ায়, অিসত পাল
পৰ্মুেখরা। সম্পৰ্িত ২০১২ িখৰ্. শৰ্ী সনত্ ভট্টাচাযর্ “িবশব্ভারতী গৰ্ন্থাগাের পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ বাংলা
গৰ্ন্থ : িবষয় িবেশ্লষণ ও গেবষণার উপাদান” আখ ায় ১৯৪০ িখৰ্ষ্টাে র আেগ পযর্ন্ত ২৪৬ িট গৰ্ন্থ
িনেয় গেবষণা কেরেছন। সু তরাং পিশ্চমবেঙ্গর িবশব্িবদ ালয়গুিলেত পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ, ব িক্তগত
ও পািরবািরক গৰ্ন্থাগার িনেয় সামিগৰ্কভােব কাজ এখনও পযর্ন্ত েকান গেবষণামূ লক কাজ হয়িন।
যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় িনেয় েতা নয়ই। তাই সেচতনভােব িবষয়িট গৰ্হণ করা হেয়েছ।
৯

গেবষণার উেদ্দশ ও লক্ষ
ক)

এই গেবষণার পৰ্ধান উেদ্দশ হল ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিল গেবষক ও উত্সাহী

পাঠেকর নজের আনা।

সঙ্গতভােব আমার গেবষণায় েদখােত েচেয়িছ

দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্ন্থগুিলর

( ৩৫৫২ িট ) িবষয় িবেশ্লষণ কের িবষয়িটর গভীরতা। পুনরায় গেবষণার কােজ গৰ্ন্থগুিলর গুরুতব্
তুেল ধরার পাশাপািশ মানিবকিবদ ার উপর আধু িনক নব গেবষণার সু েযাগ েযমন, মানবীিবদ ার
গেবষণা (Women Studies), িবজ্ঞান ও কািরগির ইিতহােসর গেবষণা, িশক্ষার ইিতহােসর
গেবষণা, িচিকত্সা ও সব্াস্থ িবজ্ঞান, কৰ্ীড়ার ইিতহাস ইত ািদর উপর িবেশ্লষণ তথা গেবষণার লেক্ষ
িবষয়িট গৰ্হণ করা হেয়েছ। অথর্াত্ স্নাতেকাত্তর ছাতৰ্ছাতৰ্ী গেবষকরা ভিবষেত িক ধরেণর গেবষণা
করেবন বা তােদর েনওয়া গেবষণার উপাদান সংগৰ্েহর জন এই গেবষণায় উেঠ আসা গৰ্ন্থগুিল
েদেখ চুড়ান্ত িসদ্ধান্ত িনেত পারেব।
খ) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর জীবনচিরত, গৰ্ন্থসংগৰ্েহর আটর্, গৰ্ন্থসংগৰ্হ পদ্ধিত, জ্ঞান আহরেণর
ব িপ্ত জানােনাই এই গেবষণার লক্ষ । একই গৰ্ন্থ েকান েকান গৰ্ন্থেপৰ্মী সংগৰ্হ কেরেছন, পেড়েছন
তার পিরসংখ ান খুঁেজ বার করা। এই সব দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর ব িক্তগত জীবেন ও
সািহত ও িবিভন্ন রচনা সৃ িষ্টেত েকােনা পৰ্ভাব েফেলিছল িকনা তা অনু ধাবন করা।
গ)

ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল শনাক্তকরণ ও উত্স অনু সন্ধান করা।

ঘ)

উক্ত গৰ্ন্থগুিলেক িনভর্র কের গৰ্েন্থর দু ষ্পৰ্াপ তা িবচার িবেশ্লষণ করা, গেবষণার উপাদান

খুঁেজ বার করা ও ভিবষ েত িক িক ধরেণর গেবষণা হেত পাের তা িনধর্ারণ করা।
ঙ)

ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিলর িবষয়, পৰ্কাশকাল ও

ভাষাগত পিরসংখ ােনর

সংখ াতািত্তব্ক িবেশ্লষণ।
চ)

মাতৃভাষায় তত্তব্গতভােব দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংজ্ঞা, পৰ্কৃিত িনধর্ারণ, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর

সূ িচকরণ, সংরক্ষণ ও বতর্মান ৈবদু িতন যু েগ িডিজটাল আকর্াইেভ সংরক্ষণ সহ ওেয়বসাইট ও
ডাটােবেসর মাধ েম পিরেষবা পৰ্দােনর মেডল তুেল ধরা এই গেবষণার অন তম উেদ্দশ ।
ছ) মানিবকিবদ া চচ্চর্া তথা বাংলা ভাষা, সািহত , েলাক সংস্কৃিত ও ইিতহাস িনেয় যারা
গেবষণা করেছন বা ভিবষ েত করেবন তােদর অেনক েকৗতুহল, পৰ্েয়াজন ও অেনক পৰ্েশ্নর সমাধান
করেত সক্ষম হেব এই গেবষণা।
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জ)

অন ান িবশব্িবদ ালয়গুিল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচ পৰ্স্তুত করেল অিচেরই পিশ্চমবেঙ্গর

িবশব্িবদ ালয়গুিলর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর একিট েযৗথসূ িচ (Union Catalogue) ও েকন্দৰ্ীয় ডাটােবস ৈতরী
করা সম্ভব হেব।
ঝ)

দীঘর্কালীন ঐ িবভােগ কাজ করার সু বােদ ছাতৰ্, িশক্ষক, গেবষকেদর উত্সােহ

সংগৰ্হগুিলেক জনিপৰ্য় করার উেদ্দেশ এই সন্দেভর্ গৰ্ন্থসংখ া, িবষয়, ভাষা, সময়কাল পৰ্ায় িকছু ই
বাদ েদওয়া হয়িন। কারণ এই কাজ ভিবষ েত মুিদৰ্ত হেল আরও েবিশ ব বহৃত হেব।
ঞ)

সেবর্াপির, যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় ও তার গৰ্ন্থাগােরর েগাড়ার ইিতহাস আমােদর

অজানা। অনােলািচত, িবস্মৃ িতর অন্তরােল চেল যাওয়া গৰ্ন্থাগােরর শুরুর িদেকর ইিতহাস জানেত
সাহায করেব এই গেবষণা।
১০

গেবষণার পদ্ধিত ও কাযর্পৰ্ণালী
সমগৰ্ গেবষণা পৰ্কল্পিটেক ধােপ ধােপ সম্পন্ন করার েচষ্টা করা হেয়েছ। যথা –
ক)

িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ও িবিভন্ন িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিল েথেক খুঁেজ খুঁেজ

উনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক বেগর্ বেগর্

িবন স্ত কের ( সাবর্ দশিমক বগর্ীকরণ

িনয়মানু সাের ) সূ িচ পৰ্স্তুত করা হেয়েছ। এই সমীক্ষার উেদ্দশ গুিলর সেঙ্গ সঙ্গিতপূ ণর্ এমন উপাত্ত
সংগৰ্হ করা হেয়েছ।

েকবলমাতৰ্ ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিল েবেছ েবেছ িনবর্াচন কের গৰ্ন্থমেঞ্চ

িগেয় সূ িচ ও ডাটােবস িমিলেয় িমিলেয় গৰ্ন্থসূ িচিট সম্পূ নর্ করা হেয়েছ।
খ) গেবষণার আখ ার িবিভন্ন িদক েথেক উেঠ আসা িবিভন্ন ফ ােসট বা িদকগুিল জানার
জন সাহায কারী পৰ্াথিমক ও মাধ িমক তথ উত্স যথা, গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কা, বািষর্ক পৰ্িতেবদন,
ওেয়বসাইট-এর তথ ইত ািদ অনু সন্ধান করা ছাড়াও িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের িগেয় এ সম্পেকর্ িক তথ
রেয়েছ বা তারা এ সম্পেকর্ িক অিভমত েপাষণ করেছন তা িবেশ্লষণ করা হেয়েছ।
গ)

ব িক্তগত, পািরবািরক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থ সংগৰ্েহর তথ জানার জন সংিশ্লষ্ট ব িক্তর

ও িনকট আত্মীয়সব্জেনর সেঙ্গ সাক্ষাত্কের পৰ্শ্নিভিত্তক তথ সংগৰ্হ করা হেয়েছ।
ঘ)

একিট িনিদর্ষ্ট পৰ্শ্নাবলী িস্থর কের পৰ্খ াত পৰ্খ াত িবষয় িবেশষেজ্ঞর মতামত গৰ্হেণর

জন সাক্ষাত্কার িভিত্তক তথ সংগৰ্হ কের গেবষণার কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ।
১১
•

গেবষণার পিরিধ ও ব িপ্ত
স্থান ও েক্ষতৰ্ –

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগােরর ব িক্তগত,
পািরবািরক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থসংগৰ্েহর উপর গেবষণা।

•

কাল

–

ঊনিবংশ শতা ীেত (১৮০০ - ১৮৯৯) মুিদৰ্ত ও পৰ্কািশত গৰ্েন্থর ঊপর
গেবষণা।

•

ভাষা

–

বাংলা ও ইংরািজ ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্েন্থর ঊপর গেবষণা। তেব সাধ মত
সংস্কৃত ও ফরািস ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্ন্থগুিলেক সূ িচকরেণর আওতায় আনা
হেয়েছ।

•

সূ িচকরেণর ও বিগর্করণ মানক – সমগৰ্ পৃিথবীর গৰ্ন্থাগারগুিলর সূ িচকরেণর মানক েযেহত এ
এ িস আর ২ আর এবং পাঠক গেবষকগণ গৰ্ন্থাগাের ঐভােব গৰ্ন্থ খুঁজেত অভ স্ত তাই
সবর্জনগৰ্াহ মানক িদেয় সূ িচকরণ কাজ করা হেয়েছ। যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর
বিগর্করণ িস্কম েযেহতু সাবর্ দশিমক বিগর্করণ তাই গৰ্ন্থাগাের িগেয় বা ওেয়বপ াক েথেক সহেজ
তথ সনাক্তকরণ ও উদ্ধােরর জন ঐ পৰ্কল্প মেত বিগর্করণ করা হেয়েছ। তেব গৰ্ন্থাগার
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বিগর্করেণর তৰ্ুিট িবচু িতর জন ছিড়েয় পড়া গৰ্ন্থগুিলেক একই িবভােগর অধীেন আনার জন
সিঠক বিগর্করণ কের তৃতীয় বন্ধনীর মেধ রাখা হেয়েছ।
•

নিথ

-

জীবনচিরত রচনার েক্ষেতৰ্ েয সমস্ত গৰ্ন্থদাতার গৰ্ন্থসংগৰ্েহ েকবলমাতৰ্ ঊনিবংশ

শতেকর গৰ্ন্থ পাওয়া েগেছ, েসই সকল গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর সংিক্ষপ্ত জীবনকািহনী রচনা করা হেয়েছ।
১২

তথ সংগৰ্হ ও িবেশ্লষণ
িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ও িবিভন্ন িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিল েথেক খুঁেজ খুঁেজ

ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক বেগর্ বেগর্ িবন স্ত কের (সাবর্দশিমক স্কীম অনু যায়ী) এ. এ.
িস. আর. ২ আর সংিহতা অনু সাের সূ িচ পৰ্স্তুত করা হেয়েছ। সূ িচ পৰ্স্তুেতর জন পৰ্থেম কােডর্ িলেখ
িনেয় পের কিম্পউটাের এনিটৰ্ করা হেয়েছ। একিট সু িনিদর্ষ্ট পৰ্শ্নাবলীর সাহােয িবষয় িবেশষজ্ঞেদর
কাছ েথেক মতামত গৰ্হণ কের কাজিট সম্পন্ন করা হেয়েছ। গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞােনর দৃ িষ্টেকাণ
েথেক আহিরত তথ গুিল িবিভন্ন ভােগ উপিবভােগ িবভক্ত কের গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান সম্মতভােব
িবেশ্লযণ করা হেয়েছ। এই সমীক্ষার উেদ্দশ গুিলর সেঙ্গ সঙ্গিতপূ ণর্ এমন উপাত্তগুিল (Data) সংগৰ্হ
করা হেয়েছ।
১৩

তথ সংগৰ্েহর সমস া
ইিতহাস িবমুখ জািতর তকমা েয জািতর গােয় েলেগ আেছ, গেবষণা কাজ েকন, েয েকােনা

ধরেণর কােজর তথ সংগৰ্েহ সমস া ত হেবই। যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র সু মহান ইিতহাস রচনা েতা
দু েরর কথা, িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগােরর সংিক্ষপ্ত ইিতহাস এখেনা পযর্ন্ত েলখা হয়িন। আর যত্ন কের
সািজেয় গুিছেয়, িলেখ না রাখার ফেল গেবষণা কােজর তথ সংগৰ্েহ পৰ্িত পেদ েহাঁচট েখেত
হেয়েছ। েয সমস্ত মানু ষজন গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিল সম্পেকর্ জানেতন তাঁেদর অিধকাংশজনই পরেলাকগমন
করায় তথ সংগৰ্েহ েবশ িকছু সমস া েদখা িদেয়েছ। এছাড়া েবশ িকছু দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর আখ াপতৰ্ না
থাকায় সূ িচকরেণ সমস া েদখা িদেয়েছ। তেব অন ান গৰ্ন্থপিঞ্জ, ও িস এল িস –র ওয়াল্ড ক াটালগ,
লাইেবৰ্ির অফ কংেগৰ্স অনলাইন ক াটালগ ইত ািদ েদেখ অেনক সমস ার সমাধান করা েগেছ।
১৪

গেবষণার সীমাবদ্ধতা
পরবতর্ীকােল এই িবষয় সম্পকর্ীত গেবষণা করার জন েয সকল েক্ষতৰ্গুিল অনােলািচত

থাকল েসগুিল হল -

এই িবশব্িবদ ালেয়র ঊনিবংশ শতা ীর সংস্কৃত, জামর্ািন, ফরািস, ইতািলয়

ভাষার গৰ্ন্থগুিলর উপর গেবষণা। ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত পতৰ্পিতৰ্কার রচনার উপর গেবষণা।
পৰ্িতিট গৰ্েন্থর সারসংেক্ষপ (Abstract) ৈতরী করা ইত ািদ।
১৫

ভিবষ ত গেবষণার সু ্েযাগ
উপেরাক্ত সীমাবদ্ধতাগুিলর িনরসেনর জন এই িবশব্িবদ ালয় ছাড়াও পিশ্চমবেঙ্গর অন ান

গৰ্ন্থাগারগুিল েঘঁেট অন ান গেবষণাগুিল যা ভিবষ েত করা েযেত পাের তা িনেম্ন উেল্লখ করা হল :
১)

অষ্টাদশ শতা ীর সম্পূ ণর্ ও িবংশ শতা ীর পৰ্থম কেয়ক দশক পযর্ন্ত (েযগুিল দু ষ্পৰ্াপ

িহসােব িবেবিচত হেব) পৰ্কািশত ইংরািজ, বাংলা, সংস্কৃত, জামর্ািন, ফরািস, ইতািলয়, ভাষার গৰ্েন্থর
উপর গেবষণা। এ ছাড়াও পিশ্চমবেঙ্গর পাবর্ত অঞ্চেলর মনািস্টৰ্, প ােগাডা, মিন্দরগুিলেত রেয়েছ
লামা ও েবৗদ্ধধেমর্র বহু ধমর্গৰ্ন্থ ও িচরায়ত সািহত বা ক্লািসক। রেয়েছ িহিন্দ, উদু র্, আরিব ও
সাঁওতািল পৰ্ভৃিত ভাষার দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ। এছাড়াও পিশ্চমবেঙ্গর এই সব গৰ্ন্থািদর উপর গেবষণা হওয়া
দরকার।
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২)

আমার গেবষণায় উেঠ আসা পৰ্িতিট গৰ্েন্থর সারসংেক্ষপ (Abstract) ৈতরী করা (পৰ্িত

গৰ্েন্থর অন্তত ১০-২০ লাইন) বািক রেয় েগল। এই গেবষণায় এিট করা সম্ভব িছল না কারণ
এমিনেতই এর কেলবর ৭০০ পাতার অিধক হেয়েছ। এর উপর আবার পৰ্িতিট গৰ্েন্থর সারসংেক্ষপ
েযাগ হেল েমাট ৩৫৫২ িট গৰ্েন্থর জন কমপেক্ষ ১৭৭৫ পৃষ্ঠা বৃ িদ্ধ েপত ( পৰ্িত গৰ্েন্থর জন অধর্
পৃষ্ঠা অথর্াত্ ১ পৃষ্ঠায় ২ িট গৰ্েন্থর সারসংেক্ষপ )। যিদও জািন দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ খুবই মুেড়মুেড় ভঙু র হয়,
বার বার ব বহার করেত করেত অমূ ল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিট আর ব বহার েযাগ থােক না, তাই পৰ্াথিমক
ভােব গেবষকেদর এই সারসংেক্ষপ সমব্িলত পুস্তকাকৃিত সূ িচ েদখােনা ও ব বহার করেত েদওয়া
উিচত। তাছাড়া উত্সাহী গেবষকগণ একনজের এই সারসংেক্ষপ েদেখ চটজলিদ িনেজর পৰ্েয়াজন
েমটােত পারেব এবং সহেজই কািঙ্খত তথ খুঁেজ পােব।
৩)

ঊনিবংশ শতা ী ও িবংশ শতা ীর পৰ্থম কেয়ক দশেক পৰ্কািশত পতৰ্পিতৰ্কার রচনার

উপর গেবষণা, ইত ািদ।
১৬

হাইেপািথিসস বা পৰ্মানাথর্ সেত র অনু মান
েযেহতু এই গেবষণা সমীক্ষামূ লক (সােভর্ িরসাচর্ ও বাস্তব তথ মূ লক অনু সন্ধান বা ফ াক্ট

ফাইিন্ডং স্টািড) তাই িবজ্ঞান গেবষণার মত এই সব েক্ষেতৰ্ েকােনা তত্তব্গত িসদ্ধােন্ত উপনীত হওয়া
যায় না। এককথায় এই ধরেণর িবষেয়র েকােনা হাইেপািথিসস হয় না। সমীক্ষামূ লক গেবষণার
ফলাফেল উেল্লখ করা হয় খুঁেজ পাওয়া সমস াগুিলর সমাধান ও পৰ্াপ্ত তথ গুিল িবেশ্লষেণর মাধ েম
সু পািরশ পৰ্ণয়ন ( সােজশান ও েরকেমেন্ডশন )। আমার এই গেবষণায় তাই করা হেয়েছ।
১৭

সু ফলেভাগী / ব বহারকারী
মানিবকিবদ ার গেবষক, এম. িফল- এর ছাতৰ্ছাতৰ্ী, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর গৰ্ন্থাগািরক ও

কতৃর্পক্ষ, গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর িশক্ষক িশিক্ষকা ও অজানােক জানার জন আজীবন জ্ঞানিপপাসু পাঠক
বা গৰ্ন্থেপৰ্মী।
১৮

অধ ায় িবন াস ও গঠনপৰ্ণালী
৮িট অধ ায় িনেয় গিঠত সমগৰ্ গেবষণাপতৰ্িট ৪ িট অংেশ তুেল ধরা হেয়েছ। পৰ্থম অংশ -

অনু সন্ধান, িবষয় িববরণ ও সমীক্ষা ; িদব্তীয় অংশ - িবেশ্লষণাত্মক সমীক্ষা ; তৃতীয় অংশ - গেবষণার
ফলাফল এবং দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগর উন্নয়েনর পৰ্স্তাব ও সু পািরশ ও চতুথর্ অংশ - “ যাদবপুর
িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসূ িচ ”। আেলািচত অধ ায়গুিলর মমর্কথা িনেচ
সংেক্ষেপ বণর্না করা হল পৰ্থম অধ ায় “ দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্েন্থর তথ উত্সািদর অনু সন্ধান, পৰ্কাশনা সমীক্ষা ও িবষয়

িবেশ্লষণ ” - এ বতর্মান সময় পযর্ন্ত পৰ্কািশত গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কা রচনা, িডসােটর্শন, ওেয়বসাইট
েথেক পৰ্াপ্ত তথ , আেলাচনা সভা, েসিমনার, ওয়াকর্শপ েথেক আহিরত জ্ঞান, ইত ািদ সমীক্ষা ও
মূ ল ায়েনর মাধ েম তুেল ধরা হেয়েছ যা গেবষণার পিরভাষায় ‘ িরিভউ অফ িলটােরচার সাচর্ ’ নােম
পিরিচত। এই সব আেলাচনার মাধ েম উেঠ এেসেছ, িবষয়িটর ব িপ্ত, এই ধরেণর কােজর
ঐিতহািসক গুরুতব্ কতখািন, এর পৰ্েয়াজনীয়তা আর পৰ্মান করা হেয়েছ িনদৃ র্ষ্ট এই িবষয়িটেত
গেবষণা আেগ কখেনা হয়িন।
িদব্তীয় অধ ায় “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় : গৰ্ন্থাগার ব বস্থা ” - এ েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয়
গৰ্ন্থাগারগুিলর কাজকমর্, পিরেষবা পৰ্দােনর সংিক্ষপ্ত পিরচয় েদওয়া হেয়েছ। অনু সন্ধােনর মাধ েম
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েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদাতােদর নাম ও আনু সিঙ্গক তথ

দু িট পেবর্ ১৯০৬ েথেক ১৯৫৬ িখৰ্. ও

১৯৫৭ েথেক ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর ব িক্তগত ও পািরবািরক সংগৰ্হগুিলর সংিক্ষপ্ত
পিরচয়, েকান িবভাগীয় গৰ্ন্থাগাের কত ব িক্তগত সংগৰ্হ রেয়েছ তার একিট সংিক্ষপ্ত রূপেরখা তুেল
ধরা হেয়েছ।
তৃতীয় অধ ায় “ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর িবেশ্লষণ, সূ িচকরণ, সংরক্ষণ ও উত্সকথা ” - এ দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর সংজ্ঞা, পৰ্কৃিত, ৈবিশষ্ট , িবেশ্লষণ কের বাংলা ও ইংরািজ গৰ্েন্থর েক্ষেতৰ্ দু ষ্পৰ্াপ তা িনণর্েয়
িবচাযর্ িবষয় সমূ হ (Criteria) িনধর্ারন করা হেয়েছ, যা বতর্মান সমেয় আমরা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংজ্ঞা
েক পুনঃপৰ্িতিষ্ঠত করেত পাির (Redefine the Rare Book)। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচ ৈতরীর জন
সূ িচকরণ পৰ্নালী ও সংিক্ষপ্ত িনয়মনীিত িনধর্ারন করা হেয়েছ যােত কের িবিভন্ন িবশব্িবদ ালেয় পেড়
থাকা গৰ্ন্থগুিল সূ িচকরেণর কাজ সু ষ্টভােব েশষ করা যায়। এই অধ ােয়র আরও একিট গুরুতব্পূ নর্
িবেশ্লষণ হল িবিভন্ন পদ্ধিতর সাহােয দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্থাগত ও িডিজটাল সংরক্ষণ ও পৰ্চার।
চতুথর্ অধ ায় হল “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থদাতােদর জীবনচিরত ও
গৰ্ন্থসংগৰ্হ িবেশ্লষণ ”। এই অধ ােয় জীবনচচ্চর্ার েযসব িদকগুিল আেলািচত হেয়েছ েসগুিল হল জন্ম,
িশক্ষা, কমর্জীবন, অধ াপনা, গেবষণা, সািহত কমর্, রচনা, সৃ িষ্ট ও পৰ্য়াণ ইত ািদ। িবেশ্লষেণর মাধ েম
গৰ্ন্থদাতােদর জীবনৈশলী, ৈবিশষ্ট ও ৈবিচতৰ্, তাঁেদর সারসব্ত সাধনার তাত্পযর্ িবেশ্লষেণর পাশাপািশ
তাঁেদর গৰ্ন্থেপৰ্ম, তাঁেদর হােত গড়া ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার েকমন িছল, িতিন বা তাঁরা িক ধরেণর ও
েকান েকান গৰ্ন্থ কৰ্য় করেতন, কখন িকভােব পড়েতন, িকভােব গৰ্ন্থগুিলর যত্ন িনেতন ইত ািদর
িবেশ্লষণ সংিক্ষপ্ত আকাের তুেল ধরা হেয়েছ। পাশাপািশ তাঁেদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার যাদবপুর
িবশব্িবদ ালেয় েক বা কারা দান

কেরেছন বা কারা এেনেছন, কতগুিল

গৰ্ন্থ এেসেছ, বািক

গৰ্ন্থািদ েকাথায় েগল, গৰ্ন্থগুিলর বতর্মান অবস্থা িক, তা জানােনা হেয়েছ।
পঞ্চম অধ ায় হল “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ :
গৰ্ন্থিমিতমূ লক িবেশ্লষণ ” যা গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞােনর পিরভাষায় িববিলওেমিটৰ্ক স্টািড নােম
পিরিচত। এই অধ ােয় গেবষণাধীন গৰ্ন্থগুিলেক সংগৰ্হ নাম অনু যায়ী গৰ্েন্থর সংখ া, িবষয় অনু যায়ী
পৰ্কািশত গৰ্েন্থর সংখ া, দশক অনু যায়ী গৰ্েন্থর সংখ া ইত ািদ িবেশ্লষণ কের সম্ভাব নতুন জ্ঞান ও
গেবষণার সম্ভাবনা তুেল ধরা হেয়েছ। বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থগুিল পৰ্কাশকাল অনু যায়ী দশক
ধের ধের আলাদা আলাদা ভােব িবেশ্লষণ করা হেয়েছ। অন ান িবেশ্লষণগুিল হল – গৰ্ন্থদাতােদর
সংগৰ্হ সংখ া, সংগৰ্হপৰ্ািপ্তর কাল, অিবভক্ত বঙ্গেদেশর ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা গৰ্েন্থর পৰ্কাশক ও
মুদৰ্েকর নাম, এই িবশব্িবদ ালেয় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কার ব বহার ও ব বহারকারীর সমীক্ষা
ইত ািদ।
ষষ্ঠ অধ ায় হল “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ :
গেবষণার উপাদান ”। এই অধ ােয় গেবষণায় উেঠ আসা ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর উপর
দৃ িষ্টপাত কের গেবষণার উপাদানগুিল েখাঁজার েচষ্টা করা হেয়েছ। েসই সেঙ্গ েয সমস্ত িবষেয় নতুন
নতুন গেবষণা হেত পাের তার িদকিনেদর্শ করা হেয়েছ।
সপ্তম অধ ায় হল “ গেবষণার ফলাফল ও মন্তব ”। এই অধ ােয় গেবষণায় উেঠ আসা
পৰ্াপ্ত তথ গুিল িবেশ্লষণ কের চুড়ান্ত িসদ্ধান্তগৰ্হেনর মাধ েম কৰ্মানু যায়ী ফলাফলগুিল তুেল ধরা
হেয়েছ।
অষ্টম অধ ায়

হল “ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্ন্থিবভােগর উন্নয়েনর পৰ্স্তাব : সু পািরশ ও উপসংহার ”। এই অধ ােয় যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র
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েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত সংরিক্ষত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থিবভােগর উন্নয়ন ও উন্নত
পিরেষবা পৰ্দােনর জন একগুচ্ছ কমর্সূিচ ও সু িচিন্তত পৰ্স্তাব িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ।
চতুথর্ অংশ হল “ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসূ িচ ”।
সূ িচ পৰ্ণয়ন ও িবন ােস েবশ িকছু নীিত ও িসদ্ধান্তগৰ্হণ করা হেয়েছ। িবন াস, িনবর্াচন ও গৰ্ন্থসূ িচ
ব বহার সম্পেকর্ িবস্তািরত তেথ র জন সূ িচর শুরুর পৰ্থেম সূ িচ ব বহারকারীর জন িনেদর্িশকা
( Guide to user ) নমুনা সহ েদওয়া হেয়েছ।

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয়

গৰ্ন্থাগারগুিলেত থাকা ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থগুিল িনদৃ ষ্ট িবষয় িশেরানােমর (Broad Subject
Heading) অধীেন বগর্ানু কৰ্িমকভােব ৩৫৫২ িট আখ ার (Title) সূ িচ ( বাংলা ভাষার ১৬৪ িট ও
ইংরািজ ভাষার ৩৩৮৮ িট ) আলাদা আলাদা ভােব িবন ািসত হেয়েছ। অনু সন্ধান কের েয সব গৰ্ন্থ
পাওয়া েগেছ তা এই গৰ্ন্থপিঞ্জেত িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ। একই গৰ্েন্থর একািধক মুদৰ্ণ (কিপ) িবিভন্ন
সংগৰ্েহ থাকেল একিট মাতৰ্ গৰ্েন্থর পিরগৰ্হণ সংখ া েদওয়া হেয়েছ যােত গৰ্ন্থাগাের িগেয় গৰ্ন্থিটেক
সনাক্ত করা যায়। এেক্ষেতৰ্ ডাক সংখ ার িনেচ বন্ধনীর মেধ আর েকান সংগৰ্েহ গৰ্ন্থিট রেয়েছ তার
কােলকশন েকাডর্ েদওয়া হেয়েছ। েকােনা েকােনা গৰ্েন্থর একািধক সংস্করণ থাকেল পৰ্থম ও েশষ
সংস্করেণর গৰ্ন্থেক অন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ। ইউিনট কাডর্ ও গৰ্ন্থসূ িচর িনয়মনীিত অনু যায়ী একািধক
খণ্ড (Vol. 1, Vol. 2 ... ) বা ভােগর (part 1, Part 2 ... ) গৰ্ন্থগুিল একিট সংেলেখর অধীেন
রাখা হেয়েছ। েসেক্ষেতৰ্ টীকােত পৰ্িত খেণ্ডর নাম ও পিরগৰ্হণ সংখ ার পােশ খণ্ড সংখ া উেল্লিখত
হেয়েছ। এই অনু সন্ধান সু তৰ্ ধের উত্সাহী গেবষকগণ একই গৰ্েন্থর একািধক মুদৰ্ণ, সংস্করণ ও
একািধক খেন্ডর গৰ্ন্থগুিল গৰ্ন্থমেঞ্চ েপেয় যােবন। সু তরাং একািধক মুদৰ্ণ, সংস্করণ ও একািধক
খেন্ডর িহসাব ধরেল ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ বাংলা (১৬৫ িট) ও ইংরািজ (৪৪০২ িট) ভাষার
গৰ্েন্থর সংখ া ৪৫৬৭ িটর অিধক। এই ৪৫৬৭ িট গৰ্েন্থর মেধ বাংলা ভাষার একািধক খণ্ড হল ১ িট
এবং ইংরািজ ভাষার একািধক খেণ্ডর সংখ া ১০১৪ িট। আমার িহসাব অনু যায়ী পৰ্াপ্ত ঊনিবংশ
শতা ীর

েমাট গৰ্েন্থর সংখ া ৬০০০ এর অিধক ( সংস্কৃত, ফরািস, জামর্ান, ইতািলয়

ইত ািদ

ভাষার পিরগৰ্হণ, সূ িচকরণ ও কিম্পউটার ডাটােবস না হওয়া গৰ্ন্থ িনেয় )। সূ িচর েশেষ েদওয়া
হেয়েছ আলাদা আলাদা বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্েন্থর গৰ্ন্থকার, আখ া ও িবষয় িনঘর্ন্ট । সূ িচর
েশেষ গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিলর সম্পূ ণর্তা দান করার জন িবিভন্ন ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ েথেক পাওয়া ঊনিবংশ
শতা ীর পিতৰ্কার সূ িচও অন্তভূ র্ক্ত করা হেয়েছ।
পিরিশেষ্ট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর আখ াপৃষ্ঠার আেলাকিচতৰ্, গৰ্েন্থর মেধ অলঙ্করণ, গৰ্ন্থ সংরক্ষণ
পৰ্িকৰ্য়ার িচতৰ্, গৰ্ন্থদাতােদর েফােটাগৰ্াফ, বুকেপ্লট, স্ট াম্প, গেবষণার তথ সংগৰ্েহর জন িনদৃ র্ষ্ট
পৰ্শ্নাবলী ও সাক্ষাত্কার তািলকা, কিম্পউটার ডাটােবস ও সূ িচকরেণর জন মাকর্ ২১ ডাটা ইনপুট
িশট, পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের থাকা ব িক্তগত ও িবেশষ সংগৰ্হ, সেচতনতার জন দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর অবেহলা, সংরক্ষেণর অভােবর িকছু িকছু খণ্ডিচতৰ্ েদওয়া হেয়েছ। গেবষণাসন্দেভর্র েশেষ
েদওয়া হেয়েছ সহায়ক গৰ্ন্থপিঞ্জ িবস্তৃত তািলকা। আলাদাভােব এিট েদওয়ার অথর্, উত্সাহী পাঠক,
গেবষকেদর সামেন একনজের পাঠপিঞ্জর সামিগৰ্ক িচতৰ্ তুেল ধরা।
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সাধারণ জ্ঞান িপপাসু পাঠক ও গেবষকেদর জ্ঞাতােথর্ জানাই, অধ ায়গুিল সাজােনা হেয়েছ
গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞান ও িরসাচর্ েমথেডালিজর অনু শাসন েমেন। ফেল েকােনা েকােনা আেলাচনার েক্ষেতৰ্,
েকােনা েকােনা অধ ােয়র িবষয়বস্তু সম্পেকর্ তাঁেদর িকছু পৰ্শ্ন বা বক্তব থাকেলও থাকেত পাের।
এছাড়াও এই ধরেণর কাজ পৰ্থম আমার কােছ েকােনা মেডল েনই। এর জন আিম তাঁেদর কােছ
ক্ষমাপৰ্াথর্ী।
১৯

িবচারপূ বর্ক িসদ্ধান্তগৰ্হণ ও গেবষণাল

ফল ( Findings )

তথ সংগৰ্হ ও িবেশ্লষেণর পর সমগৰ্ গেবষণা কাজিট একনজের িবচার িবেবচনা
করার জন িদব্তীয় েথেক পঞ্চম পযর্ন্ত এই চারিট অধ ােয়র উপর দৃ িষ্ট েরেখ গেবষণাল

ফলগুিল

সপ্তম অধ ােয় কৰ্মানু যায়ী িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ। এই গেবষণার ফেল উেঠ এেসেছ নতুন নতুন
গেবষণার িদকিনেদর্শ যা েলখা হেয়েছ ষষ্ঠ অধ ােয়।
২০

গেবষণাপতৰ্ রচনায় িসদ্ধান্তগৰ্হণ
তথ সূ তৰ্ ও গৰ্ন্থপিঞ্জ পৰ্ণয়ন ও পিরেবশেন পৰ্েয়াজনীয় পিরবতর্ন, পিরমাজর্ন, সংেশাধন সহ

আই এস িব িড - এর (এ এ িস আর ২ আর সংিহতা) িনয়ম নীিত ও রীিত অনু সরণ করা হেয়েছ।
েযেহতু গৰ্ন্থসূ িচিট এ এ িস আর ২ আর সংিহতার িনয়মানু যায়ী ৈতরী কেরিছ েসজন সূ িচ ও
তথ সূ েতৰ্র

(েরফােরন্স)

সামঞ্জস

বজােয়র

জন

এই

মানক

ব বহার

করা

হেয়েছ।

তথ সূ তৰ্/উেল্লখপিঞ্জ ও সূ িচেত অন ান মানেকর সেঙ্গ সামঞ্জস রাখার জন িববরেণর দু িট অঞ্চেলর
মেধ ড াস (-) বজর্ন কের ফুলস্টপ েদওয়া হেয়েছ। বাংলা ভাষায় তথ সূ তৰ্/উেল্লখপিঞ্জ ও সূ িচ
পৰ্নয়েনর েক্ষেতৰ্ সংিহতার সেঙ্গ সামঞ্জস েরেখ আন্তজর্ািতক ভােব সব্ীকৃত ফুলস্টপ (.) ব বহার করা
হেয়েছ। দাঁিড় এবং ফুলস্টপ দু িটই একই অথর্বহ। উপরন্তু ফুলস্টপ আন্তজর্ািতক ভােব সব্ীকৃত। এিট
সহজ, সরল, কম জায়গা লােগ, িলখেত সময় কম লােগ, েদখেত ভাল। সম্পািদত, সঙ্কিলত,
অনু িদত বা অনু লয় গৰ্েন্থর েক্ষেতৰ্ পৰ্থেম সম্পাদক, সঙ্কলক বা অনু বাদক িদেয় এনিটৰ্ কের পােশ
বাঁকা ছাঁেদ যথাকৰ্েম সম্পা., সঙ্ক, অনু . (ইংরািজ গৰ্েন্থর জন
হেয়েছ।

ed., comp., tr. ) ইত ািদ েলখা

েয সমস্ত গৰ্ন্থ আখ া িদেয় পিরিচত েসেক্ষেতৰ্ আখ া িশেরানােম িলেখ পের সংস্করেণর

দািয়েতব্ সম্পাদকেক রাখা হেয়েছ। একািধক গৰ্ন্থকার থাকেল িশেরানােম পৰ্থম বা পৰ্ধান গৰ্ন্থকার
িদেয় সংেলখ পৰ্স্তুত করা হেয়েছ। আখ ার দািয়েতব্র স্থােন (SOR) গৰ্ন্থকারেক বা গৰ্ন্থকারেদর
পুনরায় েলখা হয়িন। েযেহতু এটা তথ সু তৰ্ বা গৰ্ন্থপিঞ্জ (গৰ্ন্থাগার সু িচ নয়) তাই এ এ িস আর ২
আর সংিহতার খুঁিটনািট িনয়ম বা সব ধরেণর তথ েদওয়া হয়িন। পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , গৰ্ন্থপিঞ্জ বা
তথ সু তৰ্ পৰ্দােনর েদিশ িবেদিশ (আই এস - ১৯৮৮, এ িপ এ স্টাইল, িচকােগা ম ানু য়াল অফ
স্টাইল, এম এল এ স্টাইল পৰ্ভৃিত) মানকগুিল অসম্পূ ণর্। গেবষণাপতৰ্ বা পিতৰ্কার রচনার েক্ষেতৰ্
বাংলা ও ইংরািজ ভাষার িবিভন্ন ধরেণর গৰ্ন্থািদর গৰ্ন্থপিঞ্জ বা তথ সূ তৰ্ (েরফােরন্স) িলখেনর
িনয়মাবিল অসম্পূ ণর্ ও অস্পটতা থাকায় পৰ্েয়াজনীয় পিরবতর্ন, পিরমাজর্ন, সংেশাধন কের িনেত
হেয়েছ। সূ িচর িবষয় িশেরানাম (Broad heading) গঠেনর েক্ষেতৰ্ সাবর্ দশিমক বিগর্করেণর
(UDC) িনয়ম অনু সরণ করা হেয়েছ। পৰ্েয়াজেন পিরবধর্ন করা হেয়েছ। েয পদিট েবিশ গুরুতব্পূ ণর্
(potential) েসিটেক আগা আনা হেয়েছ (Canon of prepotence এর নীিত অনু ্যায়ী)। সূ িচ
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ৈতিরেত গৃহীত অনান িসদ্ধান্তগুিল (Cataloguing Decision ) জানেত চতুথর্ অংেশ ‘ব বহারকারীর
িনেদর্িশকা ও সূ িচকরণ িসদ্ধান্ত সারিণ’ অংশিট েদখুন। সমগৰ্ গেবষণাপতৰ্িটেত পিশ্চমবঙ্গ বাংলা
আকােদিম পৰ্কািশত ‘আকােদিম বাংলা বানান অিভধান’ (৭ম সং, ২০১১) অনু সৃত বানাননীিত গৰ্হণ
করা হেয়েছ। তেব গৰ্েন্থ পৰ্কািশত গৰ্ন্থনাম ইত ািদর েক্ষেতৰ্ তােদর বানান অপিরবিতর্ত রাখা হেয়েছ।
িবশব্িবদ ালয় কতৃর্ক গৃহীত গেবষণা পৰ্স্তােবর আখ া অনু যায়ী পৰ্চ্ছদ ও আখ া পৃষ্ঠায় ‘সূ চী’ বানান
রাখা হেয়েছ, বাকী সব জায়গায় বাংলা আকােদিম বানান অিভধান অনু যায়ী ‘সূ িচ’ করা হেয়েছ।
অসাবধানতাবশতঃ গৰ্ন্থসূ িচেত িকছু গৰ্ন্থ ও তথ বাদ িগেয় থাকেত পাের, তেব তার পিরমান ও
গুরুতব্ খুবই সামান । একথা সবর্জনগৰ্াহ েয সকল গৰ্ন্থপিঞ্জই অসম্পু ণর্। মুদৰ্ণ পৰ্মােদর জন আেগ
েথেকই ক্ষমা েচেয় িনিচ্ছ।
২১

উপসংহার
এই গেবষণার পাণ্ডুিলিপ ৈতরী করবার সময় বহু েশ্লাক মেন পড়েছ। অবশ েছাটেবলা

েথেক সবই আমার বাবার কাছ েথেক েশানা। মহাকিব কািলদাস তার ‘রঘুবংশম’ কােব িনেজেক
কত ক্ষুদৰ্ েদিখেয়েছন, তাঁর কত িবনয়, তার পৰ্মান পাই –
অথবা কৃতবাক্ দব্াের, বংেশ অিস্মন পূ বর্সুিরিভঃ
মেনৗ বজর্ সমুত্কীেণর্ সূ তৰ্েস বািস্ত েম গিতঃ ।
অথর্াত্ পূ বর্ পূ বর্ পিণ্ডত সু িরগন সবই কের েরেখেছন - মিন রেত্ন গতর্ করাই আেছ, আিম
শুধু সু েতা িদেয় েগঁেথ েগঁেথ মালা ৈতরী কেরিছ মাতৰ্। এই গেবষণায় আমার কাজও তাই। এই
গেবষণার পৰ্থম ধােপর কাজ েশষ করার একটু িবলমব্ হবার কারণ একটাই, ডক্টেরট িথিসেসর জন
সঙ্কীণর্ গণ্ডীর িনিদষ্টর্ ধারায় অনু সন্ধান ও অধ য়ন না কের সম্পূ ণর্ উিনশ শতক জুেড় বাংলা, ইংরািজ
ভাষার জ্ঞানরােজ র সকল িবষেয়র উপর গেবষণার কাজ কেরিছ। এর সেঙ্গ েযাগ কেরিছ েবশ িকছু
সংস্কৃত, ফরািস ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্ন্থ। এই ধরেণর ইন্টারিডিসিপ্লনাির ও মািল্টিডিসিপ্লনাির গেবষণার
জন িকছু টা অিতিরক্ত সময় েলেগ যায়। অন একটা কারণ, কমর্জীবেনর ব স্ততা ও সব্গর্ীয়
গৰ্ন্থাগািরক িচত্তরঞ্জন বেন্দ াপাধ ােয়র মেতা পড়ার েনশা আমােক েপেয় বেসেছ, এর ফেল ভাবনাটাই
হেয়েছ েবিশ আর েলখার কাজটা হেয়েছ কম। পিরেশেষ বিল, গেবষণায় উেঠ আসা রচনা, গৰ্ন্থসূ িচ
ও সহায়ক গৰ্ন্থপিঞ্জগুিল অনু সিন্ধত্সু পাঠক, গেবষক, িশক্ষক, ছাতৰ্ছাতৰ্ী, গৰ্ন্থাগার কতৃর্পক্ষ ও
গৰ্ন্থাগািরকেদর কােজ লাগেল পিরশৰ্ম সাথর্ক হেয়েছ বেল মেন করব।
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