International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary
Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-IX, October 2016, Page No. 1-10
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার রূপররখার ইতিহাস: একতি তবরেষণ
অরুন মাহারিা
গ্রন্থাগাতরক, নন্দলাল ঘ াষ তব. তি . করলজ, পানপুর, নারায়ণপুর, উত্তর 24 পরগনা, পতিমবঙ্গ, ভারি
Abstract
This Essay presents the “History of an Outlining the thought about book and library: An
Analysis”. Book, as we see to-day is not the only vehicles or medium of the transmission
of human knowledge thought the age science the drawn of human civilization and culture
book is rather younger generation in comparison to its ancestors –Clay tablets,papyrus
Scrolls parchment and paper manuscripts and such as other objects. It is a long fascinating
history of the human culture. On the other hand people have made pictorial orwritten
records of their ideas, their relations with others and the world around them and they had
to need preserve. So simultaneously people have organized collections of records are
transformation temples place to public libraries .This paper mainly focused on the how to
develop the concept of a book sense or a materials and also how to develop the with
establish the concrete and concept of the library for human culture in our society.
Key Words: Concept of book, Conceptof library, Earliest book and Library, Pictorial of
book and Library. Mordern concept of book and Library.

ভূতমকা: গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসরঙ্গর ইতিহাস বহু প্রাচীন ও বহু তবস্তাতরি ইতিহাস আরে, িরব এখারন খুবই
সংতিপ্তাকারর প্রাথতমক ধারণার পাওয়ার ঘচষ্টা কররতে, যাহা উপররাক্ত তিররানারমর তবষয় বস্তু তহসারব যিদূর
আমার সম্ভব ও সারধের মরধে অনুধাবরনর সরঙ্গ তনরে বতণিি করার ঘচষ্টা কররতে। সৃতষ্টর শুরুরি মানুষ তেল
অিেন্ত আিায়, তবতভন্ন প্রকৃতির ভয়াল প্রতিকূলিা ঘথরক রিা পাওয়ার জনে প্ররয়াজনীয়িার তভতত্ত ঘথরকই মানুষ
ক্রমান্বরয় সমাজ গঠন করর আর এই সমারজর প্রাণ মানুষ, আর মানুরষর প্রাণরকন্দ্র ও ঘবেঁরচ থাকার জনে যা
প্ররয়াজন (খাদে, বস্ত্র, বাসস্থান োড়াও) িা হল তিিা ও সংস্কৃতি, তিিা ও সংস্কৃতির ফসল হল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার।
যাহা ঘলখক, কতব, গরবষক, সম্পাদক, োত্র, তিিক তবতভন্ন মাধেরম ঘলখার তবতভন্ন রূপররখার দ্বারা সমারজর তবতভন্ন
সমসোর সমাধারনর কলোণ কামনার সাধন কররন। এখারন ঘযরহিু গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসরঙ্গ বতণিি হরয়রে, এই
তদক তবরবচনা করর "গ্রন্থতবদো’ সম্পরকি তকেু অংি বণিনা করা হরলা। ইংররতজ ‘Bibliography’- কথাতির
পতরভাষা "গ্রন্থতবদো’ এতি প্রায় ঘবি করয়ক বের আরগ চালু হয়, িরব বিিমারন ঘবি প্রচতলি হরয় ঘগরে।
আতদ কথাতির অথি হরলা "গ্রন্থ ঘলখা’ তকেু পরর এই অথি বদরল দােঁড়াল "গ্রন্থ নকল করা’ অথিাৎ তলতপকররর কাজ
করমি িার পতরবিিন হরয় দােঁড়ায় "গ্রন্থ সম্বরে ঘলখা’ বা গ্ররন্থর তববরণ "গ্রন্থতবদো’ তবষয়তি বোপক, িার কারণ
গ্রন্থ ঘয উপাদারন গতঠি হয় িারদর ইতিকথা যরথষ্ট বোপক। গ্ররন্থর সকল উপাদান সম্পতকিি জ্ঞান তনরয়ই
গ্রন্থতবদো যাহা মূলি প্রাথতমক ভারব গ্রন্থ ঘথরকই সৃতষ্ট। গ্ররন্থর উপাদান তক তক একখানা বই ঘদখরলই িা জানা
যায় গ্ররন্থর উপাদান হল- কাগজ, মুদ্রণ, তচত্রণ, গ্রন্থন ও অন্তঃস্ত তবষয়বস্তু।
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রাতত্র এরস ঘযথায় ঘমরি তদরনর পারাবারর মানব সভেিার ও সংস্কৃতি ঘসই মহানার িীর তেল প্রায় পােঁচ হাজার
বের ঘয মরধে প্রারচের ট্রাইতগ্রস এবং ইউরেতিস নদী দুইতির মধেবিিী িসে-িোমল প্রান্তরর। মানব সভেিার ঘসই
ঊষাকারল আতবষ্কৃি হরয়তেল সভেিার এক তবস্ময়কর সামগ্রী–ঘলখনী অথবা ঘখাদাই করার যন্ত্র, যা ঘথরক বলা যায়
ঘয, সব তকেু স্মৃতিরি রাখা যায় না; রাখরল ও িােঁর প্রমান থারক না। িাই প্ররয়াজন তেল দতলল রাখার আতথিক,
বোতণতজেক, সামাতজক, স্থাবর সম্পতত্তর, এমন তক ঘিষ বাসনার। এইভারবই ঘলখার প্রথম আধার তেল ঘপাড়ামাতির
ফলক। ঘয মানুরষর তবরিষ প্ররয়াজরন সৃতষ্ট। পরবিিীকারল বাতহেক সুতবধার জনে ঘলরখন সামগ্রী তহসারব মধে
প্রারচের ঘপাড়া মাতির ফলক ধীরর ধীরর লুপ্ত হরয় যায় িার স্থান অতধকারর তমিররর পোতপরাস িার সহজাি গুরণর
জনে এবং ঘলখার জনে বেবহার কলম তহসারব বেবহৃি হি নলখাগড়ার মরিা দ্রবে ও কাতল দ্বারা ঘলখা হি
ঘপতপরাস (payros) নারমর এক বস্তুর উপর। এই নলখাগড়ার মি গাে জন্মাি নীলনরদর ধারর। এই ঘপতপরাস
িব্দ ঘথরকই ঘপপার িব্দতির উৎপতত্ত। কারলর প্রবাহ ধারায় পোতপরারসর বেবহার ক্ররম ক্ররম সীতমি হরয় যায়।
কারণ পোতপরারসর গাে ঘকবল মাত্র তমিররর নীলনরদর আব্বাতহকারিই জন্মাি। পরবিিীকারল রপ্তাতন বে হরয়
যায় .অনে তদরক মধে প্রাচে ও দতিণ ইউররাপ প্রচুর পতরমান তবকল্প ঘলরখন সামগ্রীর প্ররয়াজন অনুভূি হল। িখন
পাচিরমন্ট, পশুর চামড়া, ঘভলাম অথিাৎ বােুররর চামড়া, পাথর, ঘরাঞ্জ, কষ্ঠ খন্ড ইিোতদ ঘলরখন সামগ্রী তহসারব
বোপক বেবহৃি হি। [মধেযুরগ "গ্রন্থ’ তলতখি হরয়তেল পাচিরমন্ট ও ঘভলাম তদরয়ই)।
গ্ররন্থর কথা ও কাতহতন: গ্ররন্থর উপাদান তক তক িাহা অবগি করার জনে:- (১) কাগজ, (২) মুদ্রণ (৩) তচত্রণ (৪)
গ্রন্থন (৫) গ্ররন্থর মুদ্রণ। প্রাচীন বোতবলনও আতসতরয়ার ঘলারকরা বেবহার করররে মাতির ফলক/চাকতি (Clay
Tablet)। ২. তমিররর ঘলারকরা পোতপরাস (papyrus) নামক াস এবং ভারিীয়রা ভূজিপত্র ও িালপািা।
আধুতনক কাগজ:-পোতপরাস পযিন্ত কাগরজর ঘযরূপ সম্পরকি আমরা ঘদখলাম- কাগজ তিতরর ঘকান সূক্ষ্ম ঘকৌিল
উদ্ভাতবি হয় তন তকন্তু মানুষ তফতরনস পদাথি ঘক মন্ড করর িার ঘথরক কাগজ প্রস্তুি কররি তিখল। অরনরক মরন
কররন বা অনুমান কররন কীিপিরঙ্গর কাে ঘথরক মানুষ তিরখরে এই ঘকৌিল, ঘবালিা তভমরুল, ঘমৌমাতের চাক
ঘদখরি অরনকিা কাগরজর মরিা এবং িা গাে পালা জাি পদাথি ঘথরকই তিরী।
চীরনর ঘগৌরব: ঘস যায় ঘহাক, আধুতনক কাগজ সবি প্রথম তিরী করার ঘগৌরবতি তচনরকই ঘদওয়া হয়। ইংররজ
ঐতিহাতসকরদর মরি চীনারাই প্রথম তজব পদাথিরক মরন্ড তপ্রন্ট করর কাগজ তিরীর উপায় উদ্ভাবন কররন। 105
তিস্টারব্দ (Tasai Lung) নারম এক বেতক্ত িদানীন্ত সম্রািরক সরকাতর ভারব জাতনরয় ঘদন ঘয কাগজ তিতরর নিুন
উপায় আতবস্কৃি হরয়রে। Tasai Lung তনরজই আতবষ্কার কররি পাররন বরল িােঁরক সম্রাি কিৃিক পুরস্কৃি করা
হরয়তেল এবং চীরনর ইতিহারস িােঁরকই কাগজ তিতরর জনক বলা হয়। চীরনর এ আতবষ্কাররর কথাতি সিেিা
প্রমাতণি হরয়রে িুতকি স্থান ঘথরক প্রাপ্ত তিস্টীয় িৃিীয় ঘথরক অষ্টম িিাব্দীর কাগজ পরীিা করর।
কাগরজর ইতিহাস: কাগজ মনুষে সভেিার একতি অিোিযি আতবষ্কার। অতি বেবহাররর ফল আজ আর এরিা
তবস্মরয়র তকেু পাই না। তকন্তু একিু ভাবরলই একথা তনিয় আিযি ঘঠকরব ঘয ঘকমন করর িুলা, কাঠ, াস পািা
ইিোতদ ঘথরক আমরা কাগজ পাতি এবং তেন্নবস্ত্র ঘথরক কাগজ পাতি। গ্ররন্থর উপাদানগুতলর মরধে িীষি স্থানীয়
হরলা ঘলখা যারব তকরস, বা োপায় হরব তকরস, িাই গ্ররন্থর উৎপতত্তই বা হরব তক করর?
বোখো: কাগজ হল ঘলখার আধার। আধুতনক জগরি পদার পরনর পূরবি অরনক তববিিরনর অরনক ঘসাপান অতিক্রম
কররি হরয়রে। এই কাগজ নামক বস্তুতির অজিন করার জনে। আতদরূপ: ঘলরখন দ্রবে– সভেিার ইতিহাস একিু
নাড়াচাড়া কররলই িাহা ঘবাঝা যারব। ফুরতিরনর যন্ত্র নামক প্রথম কাগরজর কল োনরস আতবষ্কৃি হয় 1798 তি:।
ভাররি কারখানা চালু হয় বাংলার বাতল িহরর 1870 তি: আররা আরগ অবিে 1711 ঘি মাদ্রারজ এবং 1825 এ
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শ্রীরামপুররর মািরমোন সারহরবর কাগরজর কল। কাগরজর কােঁচামাল:- ১. তেন্নবস্ত্রখন্ড –িুরলার ও ঘরিরমর, ২. পাঠ
িন ও এই জািীয় অনোনে দ্রবে ৩.বােঁি ও খড়, াস।
কাগরজর প্রকার ঘভদ:
 চায়না মারবিল, তনউস তপ্রন্ট, ঘপাষ্টার, ঘরতম, তিসুে,
 ঘগ্রইরনড
 ইতন্ডয়া
 জাপাতন
 ঘলজার
 ঘভলাম
 এয়ানতিক
 আিি
 বন্ড
 বোঙ্ক
 blotting

কাগরজর কাতলর, ও োপার তবতভন্ন ধরন ও প্রকার জানার পররই বই োপার কথা তবরবচনা করা হয় –
মুদ্ররণর ইতিহাস: কাগরজর বৃত্তান্ত জানার পর আমারদর উৎসুকে জারগ তক করর এই কাগরজর ওপর োপা হয়। ঘয
ভাষারিই োপা ঘহাক োপার কাজিা দেঁতড়রয় আরে তলতপ ও বণিমালার ওপর। মানুষ আরগ মরনর ভাব আেঁচড় ঘকরি
প্রকাি কররি তিরখরে, িার পর ঘসই আেঁচড়গুতল ঘথরকই বণিমালার সৃতষ্ট করররে িাই োপার কারজর আরলাচনা
প্রসরঙ্গ তলতপ ও বণিমালার ইতিহাস তকেু জানা প্ররয়াজন।
তলতপর উৎপতত্ত: আমরা যারক ভাষা বতল িা হরলা আমারদর মরনর ভাব প্রকাি একতি উপায়। এর মূরল আরে
সরঙ্কি, যখন সংরকি ঘক অতঙ্কি কতর িখন হয় তলতপ। িাই এখারন তচত্র তলতপর কথা আরস। আমরা প্রথরম
তচত্র তলতপ দুই প্রকাররর ধরণ পাই- যথা:- ১. অির, ২. প্রকৃি বণিমালা। আবার তলতপ যতদ অিররর প্রিীক হরল
অসুতবধা হয়। উদাহরণ– রাজা কথাতি সহরজ ভাগ করা যায় রা- জা। তকন্তু রাষ্ট্ররক ভাগ করা যায় তক? এরিরত্র ধ্বতন
তলতপর প্রিীক। কারণ বণিমালার এক একিা বণি যি দূর সম্ভব একতি মাত্র তবশুদ্ধ ধ্বতন ঘক প্রকাি করর। িরব ধ্বতন
তলতপ এরক বারর সরাসতর তচত্র তলতপর পররই অবস্থা নয়। এরদর মাঝামাতঝ একিা অবস্থা তেল ঘযখারন তলতপর
পযিারয় পরড় তকউতনফমি, হায়াররাতিতফক, হোররতিক ও তডরমাতিক তলতপ। এর পরর তকউতনফমি, হায়াররাতিতফক
প্রচলন ঘদখা যায়।
বণি তলতপ বা বণিমালার উৎপতত্তর: আধুতনক গরবষণা মরি বণিমালার আতদ জন্ম ভূতম হবার ঘগৌরব অজিন করররে–
তসতরয়া ও পোরলষ্টাইন। ঘসতমতিক জাতির অবদান হল বণিমালা। অবিেই এিা তঠক ঘয এই আতবস্কাররর মূরলতেল
তকউতনফমিও তমিরীয় তলতপর প্রভাব ও অনুরপ্ররণা।
কাতলর ইতিহাস/কাতলর ইতিবৃত্ত: কাগরজর পররই মুদ্ররণর অপতরহাযি সামগ্রী কাতল
কাতল এক প্রকার িরল রতিন পদাথি যার রং অনে্ পদারথির উপরর সংক্রমণ করা যায় প্রায় 2500 তি: পূবিারব্দ
তমির, চীন, প্রতভতি ঘদরি ভাষার কাতলর চলন প্রাচীনিম আমল ঘথরক তেল ভারিবরষিও।
প্রাথতমকভারব ভুসা আর গেঁদ জািীয় আঠা তমতিরয় িক্ত কাতঠর মি করর তনরয় জরল ডুতবরয় ডুতবরয় তনরয় ঘলখা
হি। এই জািীয় কাতলর কাতঠ নানা রকরমর বনজ পদাথি বা রক্ত তমতিরয় রতঙ্গন করা হি বা ঘযি .পরবিিীকারল
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যারি করর কাগরজ কাতল ঘথবরড় না যায়, এবং চি করর শুতকরয় যাওয়ার জনে বাজাররর ঘলৌহজ লবন (Iron
Salt) বেবহার করা হরয়তেল।
কাতলর উৎপতত্ত তকভারব: োপাখানার কাতল তিতরর প্রণালী স্বিন্ত্র ধররণর রিতি তিতস ঘরতড় জািীয় তিরলর মাধেরম
তবকীণি করা হয়, িার পর তিরীষ, রজন বাতণিরির কারজর জনে- এই আঠা প্রস্তুি করর পরবিিীকারল োপারয়র
কারজর জনে কাতল এমন ভারব তিরী হয়, যার মরধে এরল ও িতি না হয়, এবং অম্লরেই ঘযন উরঠ না যায় এবং রং
স্পষ্ট হয় ওরঠ। োপার কাতল গুরড়র মি চি চরি বা আঠারলা না হরল হররফর উপরর বরস না বরং গতড়রয় যায় .
িাই তিরীষ, তিসাতরন ইিোতদ তদরয় প্রস্তুি িক্ত অথচ ঘমালারয়ম বলরন কাতল লাতগরয় তবনেস্ত হররফর উপরর
বুতলরয় ঘিষ োপ ঘিালা হয়। এর পরর মানুরষর মরনর মরধে উৎসুকে জারগ মুদ্ররণর দ্বারা আরও তক করর
জ্ঞান অজিরনর পরি সুতবধা হরব িা তনরে বতণিি হল।
বই(গ্রন্থ) তক? তকভারব বই এর ধারণা আরস?
বই(গ্রন্থ) এর মূরল আরে ভাষা। তলতখি ভাষা, কতথি ভাষার তলতখি রূপ। এখন প্রশ্ন আরস ভাষা তক? ভাষার
তবতনময় আকারর ইতঙ্গরি ও হরি পারর। অরনরক কথা যা- ও- ঘয ঘকান কথা না বরল। তকন্তু এই পদ্ধতি জরন জরন
সীমাবদ্ধ কথা বলরল িা পােঁচ জরন ঘিারন ঘবারঝ। আর ঘসই কথা গ্রন্থ বদ্ধ হরল ঘদি কারলর গন্ডী ঘপতররয় যায়।
তবশ্বজরনর সরঙ্গ সংরযাগ স্থাপন করর। একারলর বই বলরি আমরা বুতঝ মুতদ্রি গুিবদ্ধ পত্রসমতষ্ট বুতঝ। তকন্তু
কাগজ হল হারলর আিতবষ্কার। িার আরগও মানুষ তলরখরে গ্রন্থ গি আকৃতি ও গঠন যার তনদিিন আতবষ্কার করররেন
পুরািত্ত্বতবরদি। সুরমরীয়, আতসরীয়, বোতবলনীয় প্রমুখ সভেিার কীলকাকৃতি বা (Cuniform) তলতপ ঘখাতদি হাি
মাতির চাকতির উপরর েুেঁচারলা ঘকান ধািু বা হাতির দােঁি বা কীলক জািীয় কারঠর খন্ড তদরয় ঘলখা হরয় যা বার
পরর মাতির চাকতি গুরলা পুতড়রয় িক্ত করর ঘনওয়া হি। ঘস যুরগরই প্রচুর মাতির চাকতি গ্রন্থ পুরািাতত্ত্বকরদর
আতবষ্কার ধরা পরড়রে। িার পররই পাই আতসরীয় রাজা অসুরবাতনপারলর তনরনরভর গ্ররন্থর ঘজাড়া প্রচুর চাকতি
গ্রন্থ। এইভারব তকউতনফমি ঘথরক হায়াররাতিফ ঘলখামালার প্রচলন হরয়তেল।
হায়াররাতিফ তক?
এিা তমিরীয় সভেিায় ঘদখা যায় যা–তচত্ররকতন্দ্রক তলতপমালা িব্দতির উৎপতত্ত আরে তগ্রকিব্দ (hieros) অথিাৎ পতবত্র
এবং (glyphein) অথিাৎ ঘখাদাই। ঘকান তচন্তার প্রতিরূপ তহসারব এক একতি েতব আেঁকি–এই েতব এরক করয়কতি
িব্দ প্রকাি ঘপি। এই রকম সাি"ি তবতভন্ন িরব্দর সমাররহ গতঠি এই ভাষা। এবারর বলরবা বই তক? এবং
তকভারব উৎপতত্ত হয়-বই এর "পািা’ এবং "পত্রাঙ্ক’ কথাতির উৎপতত্ত তলতখবার উপকরণ এই পািা বা পত্র ঘথরক। আর
তলতখি পত্রপুঞ্জ এক সরঙ্গ গােঁথা বা (গ্রতন্থি)হয় বরল এর নাম-" গ্রন্থ’।
বই িব্দতি এরসরে আরতব "বহী’ ঘথরক যার অথি তদবঅনুজ্ঞা। আর "পুস্তক "কথাতির মূরল আরে পারতসক “পুস্ত”
(pust) অথিাৎ চামড়া ঘথরক উৎপন্ন। এবার সতঠক ভারব বা সজ্ঞাতয়ি ভারব বই কারক বলা হয়? বই কথাতি এরসরে

আরতব িব্দ “বহী” ঘথরক।
দুই পারি দুই মলারির মরধে গ্রতথি –মুতদ্রি পাঠে সামগ্রী বই নারম পতরতচি। ২)আররা ভাল ভারব বলা যায়
মুতদ্রি, সতিি ও গ্রতথি পত্র পুঞ্জরকই বরল গ্রন্থ, বই বা book, অথিাৎ দুই মলারির মধেবিিী পত্রসমতষ্ট িরব প্রশ্ন
আসরব–পুস্তক এবং পুতস্তকা অথিাৎ বই এর ইস্তাহার জািীয় রচনার প্ররভদ তবরবচনীয় খুব ঘমািা বই ঘযমন পুস্তক,
খুব চতিবই ও ঘিমতন পুস্তক। প্ররভদ মূলি অন্ততনিতহি তবষয় বস্তু তনরয়। এইভারব তবতভন্ন বাদানুবারদর পররUNESCO একিা তহসাব ঘবেঁরধ তদরয়রে 49 পৃষ্ঠার কম হরল ঘসতি বই বরল গণে না হরয় পুতস্তকা (pamphlet)
শ্রীতনভুক্ত হরব। কানাডা, আরমতরকা প্রভৃতি, তকেু তকেু ঘদি এই তহসাব ঘমরন চরল।
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ইংররজরদর তহসাব আবার অনে্ রকম, যার দাম অন্তি 6 ঘপতন ঘসিাই বই। ভারবরষিরি এমন স্পষ্ট ঘকান তনয়ম
চালুরনই। পুতস্তকা ও অরনক ঘিরত্রই বই তহসারব চরল যায়। বলা ঘযরি পারর 49 পৃষ্ঠার তনয়ম মানরি ঘগরল বহু
কতবিার বই- ই গ্রন্থাগাররর িারক িাতলকা তবনোস অনুযায়ী সতিি হরব না বা ঠােঁই পারবনা।
বই (গ্রন্থ) এর প্রাথতমক ধারণা ও আতবষ্কার: প্রথম বই এর সোন তকভারব আরস। আধুতনক কারলর যুগান্তরকারী
আতবষ্কার সচল হরফ (Movable type)। প্রতিতি হরফ স্বিন্ত্র ভারব ঘখাদাই করর সাতজরয় সাতজরয় বা তক গঠন করর
োপান। এই পদ্ধতির আতবষ্কারক তহসারব জামিাতনর ঘযাহান গুরিনবাকি (Gutenburg) এবং হলোরন্ডর লররন্সকস্টার
ঘরর নাম যুক্ত আরে।
* গুরিনবাগি জামিাতনর মাইনজ িহরর এতি চালু কররন পঞ্চদি িিাব্দীরি। িােঁর মুতদ্রি "তবয়াতিি পংতক্তর বাইরবল
"তবখোি’।
* ইংলোরন্ডর প্রথম মূদ্রাকার উইতলয়াম কোক্সিন (William Caxton) িােঁর প্রথম মুতদ্রি বই ঘবতররয় তেল 1477
তিস্টারব্দ।
* ভরিবরষি প্রথম োপাখানা ঘখারলন পিুিতগজ তমিনাতররা ঘগায়ারি, সম্ভবি 1556 তি:।
*1557 ঘি জন দে বুস্টারমন্ট োপান দতট্রনা ক্রাইস্টা।
*1577 –এ তত্রচুরর প্রথম তিরী হয় মালাবার হরফ। বাইরবরলর িাতমল অনুবাদ োপা হয় 1711 তি: এবং এই
সমরয় মাদ্রারজর ঘট্ররকায়ারার িহরর বরস প্রথম কাগজ তিরীর কল। িরব এর আরগ ভীমতজ পারররখর ঘচষ্টায়
1674 তি: ঘবাম্বাই িহরর প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র চালু হরয়তেল।
* বাংলা হররফর প্রথম বেবহার হয় 1778 তি: প্রকাতিি নাথাতনরয়ল রাতস হালরহদ রতচি "এ গ্রামর অফ ঘবঙ্গতল
ঘলঙ্গুরয়জ "{[ইংররতজ ভাষায় তলতখি এই বই এর উদাহরণ উদ্ধৃতি গুতল তেল বাংলা হররফ}]
* এই হরফ তিরী কররন জন উইলতকন্স- যােঁর সহকারী তেরলন পঞ্চানন কমিকার। অবিে এসম সমরয় লন্ডরন বরস
উইতলয়াম ঘবাল্টস বাংলা হররফর োেঁচ তিরী করর তেরলন।
* এরপর উইতলয়ারমর িোবধারনর কলকািার ঘকাম্পাতন ঘপ্রস ঘথরক োপা হয়। প্রথম পূণিাঙ্গ বাংলা বই ঘজানাথন
ডানকারনর "ইরম্পরকাড’ এর বঙ্গানুবাদ (English Book)
* ইতিমরধে পতত্রকা ঘকতন্দ্রক তকেু োপাখানা স্থাতপি হরয়রে এবং ক্রতনকল ঘপ্রসতি মুতদ্রি হরয় ঘবতররয়রে
আপনজনকৃি প্রথম ইংররতজ বাংলা তবধান– ইংররতজও বাঙ্গালী ঘবারকতবলাতর- 1793
* বাংলা ভাষারক প্রতিতষ্ঠি ও বাংলা হরফরক মযিাদারদন "উইতলয়াম ঘকরী" িােঁর বাংলা বাইরবল োপা হয় 1801
তি: শ্রীরামপুর তমিনাতর ঘপ্ররস।
* উইলতকরন্সর সহকারী পঞ্চানন কমিকার ও িােঁর জামািা মরনাহর এই দি কতরগতরগররর হারি বাংলা হররফর
োেঁচ ঢালাই হল এবং হরফ তিরী হল।
*1832 তি: মরধে ঘকরীসারহব "দু’ লি বাররা হাজার বই োতপরয় ঘফরলন। ঘকননা এর মরধে 1779 তি: ঘফািি
উইতলয়াম করলজ স্থাতপি হরয়রে এবং িােঁর জনে প্ররয়াজনীয় বই তলতখি এবং মুতদ্রি হরি থারক শ্রীরামপুর তমিরন।
*প্রত্নিত্ত্বগি প্রমারণ তবরশ্বর প্রথম গ্রন্থাগাররর পতরচয় পাওয়া যায়- বোতবলনীয় ঘসরমতিক সাম্রারজের
প্রতিষ্ঠািা প্রথম সারগরনর (Sargon-I) রাজধানী- আক্কারদ (Akkad) অথবা আগারদ (Agade) আনুমাতনক
তি: পূবি সপ্তম িিরক এই গ্রন্থাগার স্থাতপি হরয়তেল।
* তবরশ্বর প্রথম গ্রন্থাগাতররকর ঘয নাম পাওয়া যায় তিতন বোতবলনীয়, িােঁর নাম ( আতমলানু) Amilanu
* ভাররির গ্রন্থাগাররর ইতিহাস শুরু হয় ঘবৌদ্ধ সভেিার ঘিষ অধোয় ঘথরক গ্রন্থাগাররর উৎস খুেঁরজ পাওয়া যায় পাতল
িব্দ "তপিক’ ঘথরক। হস্ততলতখি তবষরয়র পাণ্ডুতলতপ তপিরক রাখা হি।
* "সাধারণ গ্রন্থাগাররর প্রথমতচন্তা কররতেরলন জুতলয়াস তসজার "সকরলই ঘলখাপড়া তিখুক এই উরেিে তনরয়
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*প্রাচীন গ্রন্থাগার মূলি গ্ররন্থর সংগ্রহ, প্রচতলি অরথি আমরা িাই বুতঝ। তকন্তু গ্রন্থ বা বই তক? বই হরি মানুরষর
ঘদখা জানা বা অতভজ্ঞিার তলতখি দতলল।
আধুতনক সভে মানব সমারজর পাথিকে সূতচি করররে ঘলখার আতবস্কার। যুগ ঘথরক যুগান্তরর মানুরষর জ্ঞান ও িার
কমি কীতিিরক ঘপৌেঁেবার কারজ কথে ভাষা অপারগ। িাই আজ ঘথরক তবি বা তিতরি হাজার বের আরগ প্রস্তর
যুরগর মানুষ গুহায় অংকন করর, পাহারড়র গাইরয় ঘখাদাই করর িারদর সংস্কৃতি ও সভেিার কথা অপর
যুরগর কারে ঘপৌেঁরে ঘদওয়ার ঘচষ্টা করররে।
*তবতিষ্ট গ্রন্থাগার ও িথে তবজ্ঞানী গ্রন্থাগাররর সংজ্ঞা তদরি তগরয় বরলরেন” A Collection of books
assembled for use , as against collections assembled for sale, for display, for the pride of
possession or for any of the purposes for which books may be assembled.

আরও সহজ ভারব বলা যায় ঘয গ্রন্থাগার বেবহারকরীর জনে আপ িু ঘডি িথে সংগ্রহ সংরিণ ও চাতহদা
মাত্রই তবিরণ করর িারক আধুতনক গ্রন্থাগার বরল।
সামতগ্রক ভারব গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার কথা ও কাতহতন:
গ্রন্থ ও গ্রন্থাগাররর উৎপতত্ত: গারের োলরক পতরষ্কার করর তনরয় িােঁর উপর তলরখরে প্রায় সকল ঘদরিরই তলরখরয়রা।
কলতদয়রা (Chaldes) গারের োলরক বলি (Liber) এই ঘথরক লোতিন তলবর (Libre) –যার মারন বই লাইররতর
িব্দতির উদ্ভব এই ঘথরক। চীনা সভেিা ও অতি প্রাচীন। অন্তি হাজার হাজার তিস্টপূবিারব্দ সুষ্ঠ তলখন পদ্ধতির তনদিিন
ঘমরল চীরন। তলখবার সামতগ্রক তহসারব ঘদখা যায় হাড়, কিরপর ঘখাল বােঁি, কাঠ, ঘরিম, ও সুতিবরস্ত্রর বেবহার।
সামগ্রী ঘভরদ ঘলখা হি ঘচাখা অস্ত্র, পালরকর কলম, এবং িুতল তদরয়। ভারিবরষি ঘলরখন সামগ্রীর প্রাচীন তনদিিন
ঘমরল গারের োল, ভুজপত্র, িালপািা, এবং বােঁি ও কাঠ ইিোতদ। মরধেযুরগ বই রাখা হি মরঠ বা গীজিায়। ভারি
তিব্বি প্রভৃতি ঘদরি ও মতন্দরর পুেঁতথ রাখার নতজর ঘমরল। ভাররি ঘদখা যায় পতন্ডি আর পুররাতহিরদর দখরল পুেঁতথ
থাকি। পতন্ডরিরা ঘিারল চিুস্পাঠীরি োত্র ও তিষেরদর তিিাদারনর উরেরিে পুেঁতথ রাখি। বাসুরদব সাবিরভৌরমর
কাতহতন দ্বারা জানা যায় ঘয তমতথলার তনয়াতনক পতন্ডি পিধর তমশ্ররর ঘিারল অধেয়ন করর তনরয় আরসন নবদ্বীরপ নোয়
চচিার পত্তন কররন। ঘস যুরগ প্রায় সবরদরিই তিকল তদরয় গ্রন্থ আিরক রাখার ঘরওয়াজ তেল, যারি করর চুতর
না হয়। ভাররি তহন্দু, ঘবৌদ্ধযুরগর গ্রন্থ ঘগৌরব কম তেলনা িিতিলার গ্রন্থাগার ষষ্ঠ তি: সুসমৃদ্ধ তেল। তবজাপুররর
"তবদোপুতর এবং নগর ঘকারির জ্বালামুখী মতন্দররর পুেঁতথ সংগ্রহ তেল তবতিষ্ঠ ও ঘগৌররবর সামগ্রী। নালন্দা
তবশ্বতবদোলরয়র নাম ঘিা তবশ্বতবখোি। এখারন তবতবধ তবষরয়র তিিা চচিার জনে ঘদি তবরদি ঘথরক তবদোথিী
আসরিন। এখানকার গ্রন্থগৃহ যারক বলা হি জ্ঞান ভান্ডার- িার নাম তেল- "রিনগঞ্জ’ তিনতি স্বিন্ত্র বাতড় তনরয়
তেল এই জ্ঞান ভান্ডার রত্নসাগর, রত্নদতধ, রত্নরঞ্জক,
গ্ররন্থর উৎপতত্ত: লোতিন ভাষায় এই গ্ররন্থর নাম তেল ঘকারডক্স (Codex), যার নাম ঘথরক এরসরে ঘকাড (Code)
কথাতি তগ্রস ও ঘরারমর প্রবতিিি ঘলখার কায়দা ও বণিমালা পদ্ধতি সভে জগরি তবরিষ দান। গারের োলরক পতরষ্কার
করর তনরয় িােঁর উপর তলরখরে প্রায় সকল ঘদরিরই তলতখরয়রা। ক্লতদয়ারা (Chaldes) গারের োলরক বলি
(Liber), এই ঘথরক লাতিন তলবর (Libre) যার মারন “বই” বা “গ্রন্থ” বিিমারন গ্রন্থাগার বলরি তক ঘবাঝায়?
গ্রন্থাগার হল পারঠাপরযাগী মুতদ্রি ও মুতদ্রি সকল সংগ্রহ এবং দৃিে ও শ্রাবে সকল সংগ্ররহর সমতষ্ট। গ্রন্থগার কথাতি
ইংররতজ "Library” "িরব্দর বাংলা প্রতিিব্দ, ইংররতজ “Library” িব্দতির উৎপতত্ত লোতিন
‘Librarium’ িব্দ ঘথরক "Librarium" কথাতির মারন "a book case" (গ্রন্থধার) যাহা বিিমান ও অিীি
গ্রন্থাগার এক গুরুেপূণি সামাতজক প্রতিষ্ঠান।
উরেিে: আরলাচে প্রবে ঘথরক তনেতলতখি উরেিে গুতল তনণিয় করা হরয়রে।
1) গ্রন্থ (বই) তক তকভারব উৎপতত্ত হয় িার ধারণা পাওয়া যায়।
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২) কাগজ, কাতল, মুদ্রণ, সম্পরকি ধারণা পাওয়ার জনে।
3) ঘলরখন সামতগ্রক তহসারব অিীি বিিমারনর ধারণা পাওয়ার জনে।
4) প্রাথতমকভারব ঘলখার আধার তহসারব তক তক, ঘলরখন সামগ্রী তহসারব বেবহার করা হি িার ধারণা পাওয়ার
জনে।
5) কাগজ প্রস্তুতিরি অিীি বিিমান কােঁচামারলর তক তক উপাদান প্ররয়াজন িাহা জানার জনে।
6) বাংলা অরির ধারণা তকভারব আরস িাহা জানার জনে।
7) গ্রন্থাগাররর ধারণা তকভারব আরস িা–জানার জনে।
8) ঘলখনী সামগ্রী তহসারব "পত্র’ ও "পত্রাঙ্ক’ এর ধারণার পাথিকে জানরি।
9) বই কারক বরল? িার ধারণা জানরি বা জানার জনে।
10) গ্রন্থাগার কারক বরল? িার ধারণা জানার জনে।
11) অিীরি পঠন পাঠরনর ও জ্ঞান অজিরনর জনে গুরু গৃরহ তিকরলর বােঁধা থাকরিা গ্রন্থসম্ভার। িার ঘথরকই
গ্রন্থাগাররর বেবহাররর তনয়মাবলীর ধারণা আরস।
12) অিীি ও বিিমান গ্রন্থাগাররর ধারণার প্রসরঙ্গ গ্রন্থাগার একতি সামাতজক প্রতিষ্ঠান।
13) লাইররতর এর তবতভন্ন রূরপ িথে সংগ্ররহর উপায় বিিমারনর গ্রন্থাগাররর মাধেরম িথে পাওয়ার তভতত্তরি
গ্রন্থাগাররর রূপররখা–তডতজিাল লাইররতর .ভাচুিয়াল লাইররতর, ইরলকট্রতনক লাইররতর ইিোতদ।
গরবষণা পদ্ধতি: এখারন ঘকানরূপ সোম্পল (Sample) এর সাহাযে ঘনওয়া হয়তন িরব গরবষণার পদ্ধতি অনুযায়ী
অিীরির Record ও িথেতবরেষরণর জনে ঐতিহাতসক গরবষণার (Historical Research) অনুসরণ করা
হরয়রে বলাই ঘযরি পারর। আরলাচে গরবষণাকৃি প্রবেতিরি তববৃি করা হরয়রে প্রাথতমক ধারণার পতররপ্রতিরি
"গ্রন্থ’ (বই) ও “গ্রন্থাগাররর” ভাবনার রূপান্তর তকভারব হরলা এবং বই এর পতরপূণি আকার তকভারব প্রকাতিি হল,
যার–মুরল কাগজ, কাতল, মুদ্ররণর তবরিষ দৃতষ্ট আকষিণ করর। অিঃপর কারলর প্রবহমান ধারায় ও ক্রমতবকারির
তবতচত্রও সমৃদ্ধ গতিপরথ যুরগ যুরগ কি পতরবিিন হরয়রে– ঘলরখন সামগ্রী, ঘলরখন পদ্ধতি, বণিতলতপ, ভাষা প্রতভতি
কিতবতচত্র পরথ অগ্রগতি লাভ করররে। জ্ঞারনর মনন ঘবাধ ও অনুভরবর এই লিে গুতল মানব সংকৃতির উজ্জ্বল
উপাদান, এই উপাদান গুতল যথারযাগে সংরিণ ও বেবহাররর জনে প্ররয়াজন হরয়রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগাতররকর।
হাজার হাজার বের ধরর সভেিা ও সংষ্কৃতির সরঙ্গ ওিপ্ররিাভারব জতড়রয় আরে গ্রন্থগার।
িথে তবরেষণ: 1) অিীরি গ্ররন্থর ধারণা ও বিিমারনর গ্ররন্থর ধারণা এবং তকরূরপ রূপান্তর হল–িার বোখো।
২) অিীরি গ্রন্থাগাররর ধারণা ও বিিমারনর গ্রন্থাগাররর ধারণার তকরূরপ রূপান্তর হল-িার বোখো।
ফলাফল: প্রাথতমকভারব গ্রন্থতবদো ঘথরক গ্ররন্থর ধারণা এরসরে। কারণ গ্রন্থতবদো কথাতির ইংরাজী Bibliography
এই ঘথরক গ্ররন্থর ধারণার একাতধক অথিরবাধক। যার অথিতেল "গ্রন্থ’ ঘলখা তকেু কাল পরর অথি বদরল দােঁড়াল গ্রন্থ
নকল করা অথিাৎ তলতপকররর কাজ। ক্ররম ক্ররম িব্দতির অথি দােঁড়ায় গ্রন্থ সম্বরে ঘলখা বা তববরণ। তলতপ ঘকৌিল
আয়ে করার পর মানুষ ঘচরয়রে তনখুেঁি রূরপ একতি তলতখি বস্তুরক বহুসংখেক করার ঘকৌিল আতবষ্কার কররি।
ইিার বরসই মানুষ আতবষ্কার করররে মুদ্রণ বা োপার ঘকৌিল। যার ফলশ্রুতি হল মুদ্রণ যন্ত্র যার ফরল তনখুেঁি ভারব
বহুসংখেক মুদ্ররণ সিম। এরপরর ক্রমান্বরয় শুরু হয় কাগজ খন্ডরক একতত্রি করর বইরয়র আকারর বােঁধা। ঘযরহিু
ঘখাদাই যুক্ত কাষ্ঠ খন্ডরক বলা হয় ব্লক (Block) িাই কাঠ ঘখাদাই এর সাহারযে োপা বইরয়র নাম করণ হরয়রে
ব্লক বই। কাগরজর মরিা োপার ঘবলারি ও চীরনর সম্মান অগ্রগণে। ব্লক বইরয়র প্রথম তনদিিন চীন ঘথরকই আতবষ্কৃি
হরয়রে। প্রথম ব্লক বই হল- Biblia pauperum (Poor Man's Bible) অথিাৎ দতররদ্রর বাইরবল। তদ্বিীয়
ঘশ্রতণর ব্লক বই যার এক পৃষ্ঠায় আরে েতব ও অপর পৃষ্ঠায় আরে েতবর বোখো, িার তবখোি উদাহরণ হল Ars
Momorandi যার অথি হল একখাতন এই ঘশ্রতণর ব্লকবই। এই ভারব চিুথি পযিারয়র ব্লকবইরয়র পরর গুরিনবারগির
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োপাখানায় ঘযসব ঘোি বড় বই োপা হয় িার মরধে তবয়াতিি পংতক্তর বাইরবল বলা হয়। পরবিিীকারল গ্ররন্থর
সুচারু কারজর মাধেরম গ্ররন্থর আধুতনক রূপ পুররাপুতর প্রকাি ঘপরি শুরু হরয়রে, আধুতনক কাগজ ও মুদ্রণ প্রচতলি
হবার সরঙ্গ সরঙ্গ ইউররাপও ইিাতলর মরধে েতড়রয় পরড়তেল। অিঃপর োপারয়র গ্রন্থগুতল তনতদিষ্ট স্থারন রাখার
প্ররয়াজন হল গ্রন্থাগার। ঘসকারলর শ্রুতি ও স্মৃতির সম্বল করর এক জরনর তচন্তার ও জ্ঞান ভান্ডার অপর জরন ধরর
রাখরি, আবার িা ঐ ভারব চলি পরম্পরা ক্ররম। িার পরর এরসরে পুেঁতথ ঘলখার যুগ, োপার হররফ এবং তলতখি
ভারব এ কাজ হওয়ািাই তচরা চতরি প্রথা হরয় দােঁতড়রয়রে।
তবশ্বকতব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার প্রসরঙ্গ তিতন তলরখতেরলন "মহাসমুরদ্রর িি বৎসররর করিাল ঘকহ যতদ এমন
কতরয়া বােঁতধয়া রাতখরি পাতরি ঘয ঘস ুমাইয়া পড়া তিশুতির মরিা চুপ তক্রয়া থাতকি, িরব নীররব মহািরব্দর সরঙ্গ
এই লাইররতর এর িুলনা হইি”। এখারন ভাষা চুপ কতরয়া আরে প্রবাহ তস্থর হইয়া আরে মানবাত্মার অমর
আরলাক কারলা অিররর িৃঙ্খরল কাগরজর কারাগারর বােঁধা পতড়য়া আরে। কাল ঘরাি সব তকেু হাতররয় ঘগরলও
গ্রন্থাগার তকন্তু মানুরষর জীবরন শ্বাশ্বি আরলাক উৎস। মানুরষর অগ্রগতিরি গ্রন্থগার এক আরলাক তদিারী।
মানুরষর উপলতব্দর একমাত্র ধারক ও প্রসার ঘকন্দ্র “গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার”। গ্ররন্থর মরধে মানুষ অিীিরক বিিমারন বন্দী
করর রারখ এবং বিিমানরক ভতবষেরির তদরক প্রসাতরি করর রবীন্দ্র তচন্তায় গ্ররন্থর এই তস্থতিিীল অথচ চলমান রূপতি
প্রকাি ঘপরয়রে। তকন্তু তবজ্ঞারনর উন্নতির সরঙ্গ সরঙ্গ মাধেমও তবতচত্রির হরয় উরঠরে, যার ফল সরূপ গ্রন্থ ও
গ্রন্থাগাররর ধারণার সমরয়র সরঙ্গ িাল তমতলরয় পতরবতিিি হরয় চরলরে (gramophone, Tape Record,
Microfilim) ইিোতদ প্রাথতমকভারব গ্রন্থাগাররর ধরন অনুযায়ী তিন প্রকার হরলও বিিমারন Digital, virtual,
Electronic ইিোতদর গ্রন্থাগাররর রূপান্তররর হতদি পাওয়া যারি এবং বিিমারন অরনক জায়গায় প্রচতলি। আতথিক
সিলিা সমারজর এক ঘমৌতলক চাতহদা। িাই সমারজর প্ররয়াজন জরুতর গরবষণাও উপযুক্ত িথে ভান্ডার। মানুষ
শুধুমাত্র রুতির সাহারযে বােঁচরি পাররনা। িাই ঘকান বেতক্ত- মানুরষর কাে ঘথরক সমারজর এই তবপুল প্রিোিার কথা
যখন আমরা তচন্তা কতর িখনই প্রতিষ্ঠান তহসারব সমারজর গ্রন্থগাররর পূণি সম্ভাবনার তদকতি উপলতি কররি পারর।
ভাররির গ্রন্থাগাররর ইতিহাস শুরু হয় ঘবৌদ্ধ সভেিার ঘিষ অধোয় ঘথরক গ্রন্থাগাররর উৎস খুেঁরজ পাওয়া যায় পাতল
িব্দ "তপিক’ ঘথরক। হস্ততলতখি তবষরয়র পাণ্ডুতলতপ তপিরক রাখা হি।
উপসংহার: ক্ররম ক্ররম োপাখানার ঘদৌলরি বই এর বাজার সরগরম হরি লাগল। প্রাচীন বা মধেযুরগ বইরয়র ঘকান
বাজার তেলনা ইউররাপীয় ঘদরিও িাই। চাইরল নকল করর ঘদওয়া হি। বই পাওয়া ঘযি ঘস্টিনাতর (Stacioneri)
ঘদাকারন। এসব ঘদাকারন তবশ্বতবদোলরয়র সরঙ্গ যুক্ত থাকি, ঘযখারন নকল নবীরির দল থাকি। 1378 তিস্টারব্দ
দাতয়েবান তবদোয়িন কমিী সম্পরকি তলররয়ার (Lbraire) কথাতির বেবহার ঘদখা যায়। যার অথি গ্রন্থাতধপ
(Bookman) 1230 তি: জামিাতনর স্ট্রাসবুরগি পুস্তক বেবসায়ী তহসারব "স্তাতসও তনরয়রার (Stcionerer) কথাতি
পাওয়া যায়। আবার 1365 তি: তভরয়নার তবশ্বতবদোলয় সংযুক্ত পুস্তক তবতক্ররকরন্দ্রর পতরতচতি "তলরররী (Librarii)
1403 তি: লন্ডনস্থ Sationary বই এর সংস্থা গড়ল। ভারিবরষি গুরুগৃরহ অধেয়ন কাল যাপন করার প্রথা তেল
গুরুর সংগৃতহি পুেঁতথ পরড় োত্র বা তিষেরা তবদোলাভ করি। ঘিমন ঘিমন ঘিরত্র তকেু পুেঁতথ নকল ও করর
ঘনওয়া ঘযি সবিসাধাররণর জনে তলতখি সম্পদ তবরিষ তেলনা। রাজা- মহারাজার থাকি সভাপতন্ডি বা সভাকতব।
িােঁরা িাস্ত্র বা কাবে পাঠ করর ঘিানারিন সবাই তেল শ্রুতি তনভির। তকন্তু মুদ্ররণর অগ্রগতির সরঙ্গ সরঙ্গ সকরলর
রর রর এরস ঘগল বই, ঘকবলমাত্র গুরুগৃরহ সীমাবি রইল না। নকল নবীরির প্ররয়াজন ুচল। সবিসাধাররণর
তিিালারভর অতধকারী হরয় উঠল সাতহিে রাজসভা ঘথরক ঘনরম এরস স্থান তনল জন সভায়। বই এর তবচারক
ঘকবলমাত্র রাজা বা পতন্ডি রইল না। এরলন প্রকািক, তবরক্রিা,পাঠক, সমারলাচক, সাতহিোতদ রচনার মূল লিে
সাধাররণর জীবন, রুতচ প্রকৃতি। ঘসই সবিজনীক বই এর ইতিহাস আকার প্রকার ও বেবহার তনরয়ই গ্রন্থাগারতবদোর
সূত্রপাি হয়। যাহা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগাররর ভাবনার এক তবরিষ দৃতষ্ট আকষিণ করর।
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সমাপ্ত কররণ: বিিমান তবশ্বায়রনর যুরগ (গ্রন্থাগার ও িথে তবজ্ঞারনর পাঠেসূতচ অনুযায়ী) তবতভন্ন বইরয়র ক্রম
অনুযায়ী সাজারল তনেতলতখি ভারব হরব:
* পাঠে বই (Text Book)
*প্রবে (Treatise)
*আদিি বই (Representative Book)
*প্রকরণ গ্রন্থ (Monograph Book)
*মানক বই (Standard Book)
উচ্চ ঘশ্রণীর গ্রন্থ (Classic book)
আকার গ্রন্থ (Reference Book)
একই রকম ভারব বিিমান িিাব্দীরি তবতভন্ন রকম চাতহদা পূররণর জনে আজকাল তবজ্ঞান ও প্রযুতক্তর ঘিরত্র
ঘয অগ্রগতি ঘদখা যারি িার তপেরন গ্রন্থাগাররর ভূতমকা উরিখ ঘযাগে। ভারিবরষি তবতভন্ন ধররণর গ্রন্থাগার
ঘদখা যায়, িরব এগুতল সাধারণি তিনতি ঘশ্রতণরি ভাগ করা যায়। * জন সাধাররণর গ্রন্থাগার, *তিিা প্রতিষ্ঠান,
*তবরিষ গ্রন্থাগার, জ্ঞারনর তবকাি ও প্রসারর সরঙ্গ সরঙ্গ মানব মনীষী ও অনুভরবর তবতচত্র প্রকাি রিরে গ্রন্থ
রচনার মাধেরম। এই ভারব জ্ঞারনর প্রচার ও চচিার জনে অসংখে গ্রন্থ প্রকাতিি হরয়রে ও হরি, জ্ঞান চচিা ও
জ্ঞান আহরণ ও গরবষণা এখন তবরিষ প্রতিষ্ঠারনর মরধে সীমাবদ্ধ নয়। ঘভৌরগাতলক সীমাররখা ও ভাষার প্রতিবেকিা
অতিক্রম করর জ্ঞান চচিা এখন তবশ্বজনীন। বিিমান যুরগ পাঠক িােঁর সুতনতদিষ্ট প্ররয়াজরন ঘয তবরিষ গ্রন্থতি বেবহার
কররি চান, ঘযতি িােঁর গ্রন্থাগারর না থাকরি পারর, তকন্তু ঘসই গ্রন্থতি পারঠর সুরযাগ গ্রন্থাগাতরক হয়রিা
করর তদরি পাররন বা করা উতচি। বিিমারন গ্রন্থাগাররর ভূতমকা ও পতরবতিিি হরয়রে এবং গ্রন্থাগাররর দাতয়ে ও
বহুগুরণ বৃতদ্ধ ঘপরয়রে, পতরবতিিি সমাজ বেবস্থায় নিুন নিুন প্ররয়াজরনর সাংস্কৃতিক নবজাগররণর আরলারক
গ্রন্থাগাররর ভূতমকা হরয়রে বোপক সুদূর প্রসারী, কাযিকরী ও িাৎপযিপূণি, গ্রন্থাগার হরি অিীরির সরঙ্গ বিিমান,
মানুরষর সরঙ্গ মানুরষর, ঘমধার সরঙ্গ স্মৃতির, বুতদ্ধর সরঙ্গ হৃদরয়র, সমারজর সরঙ্গ সমারজর িতক্তিালী
ঘযাগারযাগ মাধেম। আগামী তদরনর গ্রন্থাগার িথে প্রযুতক্তর ঘদৌলরি বিিমান প্রচতলি (traditional) গ্রন্থাগাররর
ধারণা ক্রমি বদরল যারি। আগামীতদরনর গ্রন্থাগারর বই পত্র পতত্রকা োড়া ও CD ROM, E-Book, EJournals, মাইরক্রাফমি, প্রভৃতি তজতনস পত্র গ্রন্থাগারর অন্তভুিক্ত হরি আবার বলা ঘযরি পারর ঘকাথাও ঘকাথাও
সম্পূণি ভারব চালু হরয়ই ঘগরে। অিঃপর বলা যায় ঘয -আগামী তদরনর গ্রন্থাগাররক তনরোক্তভারবও করা ঘযরি
পারর।
*স্বয়ংতক্রয় গ্রন্থাগার (Electronic Library)
*তডতজিাল গ্রন্থাগার (Digital Library)
*অপ্রকৃি গ্রন্থগার (Virtual Library)
ইিোতদর গ্রন্থাগাররর প্রকাররভদ অনুযায়ী মনুষে সমাজরক আররাও আপ িু ঘডি িথে প্রাতপ্তরিও সাহাযে কররব
ও গরবষণা মূলক কাজকমি আররা উন্নি তিখরর ঘপৌেঁেরব এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগাররর বেবহাররর প্রচাররর প্রসার
আরও তবস্তৃতি ঘহাক যাহা মনুষে সমারজর, ঘদরির, ও জাতির জ্ঞান অজিরনর সাথিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার
আররা উন্নি ঘহাক। িাই কতব গুরুর ভাষায় "আজ আরলারকর এই ঝণিাধারায় ধুইরয় দাও। আপনারক এই
লুতকরয়-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইরয় দাও...........’ নব নব গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার আররাও নুিুন আরলারক প্রস্ফুতিি
হরয় চলুক বা হরয় উঠুক।
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