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�லகவ�ய� 

�லகவ�ய� எ�ப�,  �லக�க� ம��� தகவ� வள�கள�� ஒ��கைம��, 

ேமலா�ைம ஆகியைவ ெதாட�பாக ஆ�� ெச��� ஒ� �ைறயா��. �லக வள�க� 

பய�ப��த�ப�� வ�த�, �லக �ைறைமக�ட� ம�க� ெதாட�பா�கி�ற வ�த� 

ேபா�றைவ ெதாட�பான க�வ�சா� ஆ��கைள��, நைட�ைறசா��த �லக� தகவ� 

�ைறைமகள�� இய�க� �தலியன ெதாட�பான ஆ��கைள�� இ� உ�ளட��கி�ற�. 

ெபா��தமான தகவ�கைள இல�வாக� ெப���ெகா�ள���ய வைகய��, அறிைவ 

ஒ���ப���வ� எ�ப�, ஆ�� ேநா�கி��, நைட�ைற ெதாட�ப���, ��கிய வ�டயமாக 

அைமகி�ற�. �லகவ�யலி� ��கியமான வ�டய�களாக, ெப���ெகா�ள� (acquisition),  

வ�பர�ப��யலா�க� (cataloging), வைக�ப��த�, ��கைள� ேபண��கா�த� எ�பன உ�ளன. 

வரலா�� �தியாக �லகவ�யலான� ஆவண�ப��த� அறிவ�யைல�� உ�ளட�கியதாக� 

காண�ப�கி�ற�. �லகவ�யலி� ெப�மளவான ெசய�பா�க� உ�ளட�கி� 

காண�ப�கி�றன. அவ��� சில தகவ� �ல�க� ஒ��கைம��, பயன�கள�� ேதைவ�கான 

தகவ� �ல�கள�� உபேயாக�, ப��பா�க� ெதா�திக�, ெதாழி��ப�க� எ�பவ��ட� 

ம�கள�� இைட�ெதாட��, �லக�க�� உ��� ெவள��� தகவ� ெபற�ப�த�� 

ெசய�ப��த�ப�த��, �லக� ெதாழிலி�கான பய��சி, க�வ� எ�பன, �லக� ேசைவக�� 

அைம�� �தியான ெநறி�ைறக��, �லக ேசைவய�� கண�ன� மயமா�க� �தலியன. 

�லகவ�ய� எ��� �ைற இ�� �லக�� தகவ� வ��ஞான�� எ�� 

அைழ�க�ப�கி�ற�. இ�, �லகவ�யலான� தகவ�கைள� திர�டாக ெகா�ட 

ஆவண�க�ட� ெதாட��ப�ட� எ�பைத�� தகவ� �ல�க�, தகவ� ஒ��கைம��, 

ப�மா�ற� எ�பவ��ட� ெதாட��ப�ட� எ�பைத�� வ�ள��வதாக அைமகி�ற�. 
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வரலா� 

1627 ஆ� ஆ���, ப�ரா�� நா�ைட� ேச��த கப��ேய� ேநாேட (Gabriel Naudé) எ�பவ� 

�லக அறிவ�ய� ெதாட�பான �த� பாட�லான �லக� அைம�பத�கான 

ஆேலாசைனக� (Advice on Establishing a Library) எ��� �ைல எ�தினா�. ஒ� �லக�� 

அறிஞ�மான இவ� அரசிய�, சமய�,வரலா�, ம�வ�ய�ைக ேபா�ற ப�ேவ� �ைறகைள�� 

சா��த பல ��கைள எ�தி��ளா�. கா�தின� ��� மாச�� �லக�ைத அைம�� 

நட��வத�கான வா��� அவ���� கிைட�தேபா�, தன� �லி� உ�ளட�கிய 

எ�ண�கைள� ெசய�ப��தினா�. 

19 ஆ� ��றா��� 1808 - 1829 கால�ப�திய��, மா���� சிெர���க� (Martin 

Schrettinger) எ�பவ� எ�திய, இ��ைற சா��த இர�டாவ� பாட�� ெவள�யான�. இேத 

��றா���, தாம� ெசப�ச� (Thomas Jefferson) ஆய�ர� கண�கான ��கைள� ெகா����த 

தன� �லக���காக� �திய வைக�பா�� �ைற ஒ�ைற உ�வா�கினா�. இ�, �ைறவா� 

ஒ��ைக அ��பைடயாக� ெகா�ட ேப�ேகான�ய �ைறைய� த�வ�ய�. இத�� ��ன� 

அகர வ�ைச அ��பைடய�ேலேய ��க� ஒ���ப��த�ப�டன. ெசப�சன�� ேசக����கேள 

த�ேபா� கா�கிர� �லக� என�ப�வத� ெதாட�க� ஆ��. 1887 ஆ� ஆ�� சனவ� 1 ஆ� 

நா� அெம��காவ�� �த� �லகவ�ய��கான க�வ� நி�வன�, �லக� ெபா�ள�ய��கான 

ப�ள� எ��� ெபய�� ெதாட�க�ப�ட�. 

 20 ஆ� ��றா���, 1930 ஆ� ஆ�� இ�திய �லகவ�யலி� த�ைத என� 

ெகா�ள�ப�� எ�. ஆ�. ர�கநாத� எ�திய �லக அறிவ�யலி� ஐ�� வ�திக� எ��� 

���கான தைல�ப�� �லக அறிவ�ய� எ�ற ெபய� பய�ப�ட�. உலக� ��வதி�� உ�ள 

பல �லக�க� இவ�ைற� தம� ெகா�ைகக��� அ��பைடயாக� ெகா���ளன�. 

சீ�காழி இரா. அர�கநாத� 

ச�ீகாழி இராமாமி�த� ர�கநாத� (S. R. Ranganathan, 09.08.1892-

27.09.1972) இ�தியாைவ� ேச��த கண�தவ�யலாள��, �லகவ�யலாள�� 

ஆவா�. �லகவ�யலி� ஐ�� வ�திகைள அறி�க� ெச�தவ�
 

ேகால� ��ப��பா�க 

�ைறைய உ�வா�கியவ�; இ�திய �லகவ�யலி� த�ைத என அறிய�ப�பவ�. அ��ட�, 

�லகவ�யலி� இவர� அ��பைடயான சி�தைனக��காக உலகி� பல ப�திகள��� ெபய� 

ெப�றவ�. �லகவ�ய���� ெச�த ப�கள����காக இ�திய அர� இவ��� ப�மசிற� 

வ��� வழ�கி� ெகௗரவ��த�. இவர� ப�ற�த நாைள இ�தியாவ�� ேதசிய �லக தினமாக 

அறிவ����ளன�. 

இவ� இ�தியாவ�� ப�ேவ� ப�கைல� கழக�கள�� �லகராக��, �லக� �ைற� 

ேபராசி�யராக�� பண�யா�றி��ளா�. �லகவ�யலி� உய� ப�ட�கைள வழ��வத�காக 

அைம�க�ப�ட இ�திய �லகவ�ய� ப�ள�ய�� பண��பாளராக�� பண�யா�றினா�. தவ�ர, 

இ�தியாவ��� ெவள�நா�கள��� உ�ள ப�ேவ� �லகவ�ய� சா��த உய�ெதாழி� 

கழக�கள��, உ��ப�னராக இ��� உய� பதவ�கைள�� வகி���ளா�. 

இளைம� கால� 

அர�கநாத� 12 ஆக�� 1892 ஆ� ஆ�� அ�கால��� ெச�ைன மாகாண�தி� 

த�சா�� மாவ�ட�தி� இ��த சீ�காழிய�� ப�ற�தா�. ெப�ேறா��� இவ� ��த மக�. 

இவர� த�ைதயா� இராமாமி�த�, தாயா� சீதால��மி. இராமாமி�த� த�சா�� 

மாவ�ட�தி� உபயேவதா�த�ர� எ��� ஊைர� ேச��தவ�, ப��த ப�பா��ள மன�த�. 

இவ� ந��தர அளவ�� நிலெமா�ைற ைவ�� ெந�ெச�ைகய�� ஈ�ப����தா�. ம�க��� 

இராமாயண� கைத��� வ�லைம ெப�ற இவ��� ��றா�ட� ந�ல மதி�� இ��த�. 

இராமாமி�த� 1898 ஆ� ஆ��� அவர� 30 ஆவ� வயதி� தி�ெரன� காலமானா�. 
அ�ேபா� 
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அர�கநாத��� ஆ� வய�. ப��ன� இவ� ப�ள� ஆசி�யராக இ��த பா�டனா�ட� 

வள��தா�. இவ� �லமாக இ�� ��க� ப�றி அர�கநாத���� பய��சி ஏ�ப�ட�. இதனா�, 

�லகவ�ய� ெதாட�பான இவர� ஆ�க�கள��� ஆ�கா�ேக இ�� ��கள�� தா�க�க� 

காண�ப�டன. 

க�வ� 
சீ�காழிய�� இ��த ப�ள� ஒ�றி� தன� க�வ�ைய� ெதாட�கிய அர�கநாத�, 

ப��ன� அேத ஊ�� இ�� உய�நிைல� ப�ள�ய�� தன� க�வ�ைய� ெதாட��தா�. 1908/1909� 

இட�ெப�ற ெம����ேலச� ப��ைசய�� �த� வ��ப�� ெவ�றி ெப�றா�. 1909� ெச�ைன 

கிறி�தவ� க���ய��(Madras Christian College) ேச��த அர�கநாத� 1913� இள�கைல� 

ப�ட�ைத��, 1917 ஆ� ஆ��� கண�த�தி� ��கைல� ப�ட�ைத�� ெப�� 

ெவள�ேயறினா�. ப��ன� ைசதா�ேப�ைடய�� இ��த ஆசி�ய� க���ய�� ஆசி�ய� த�தி� 

சா�றிதைழ�� ெப�றா�. 

ெதாழி� 

க�வ�ைய �����ெகா�ட அர�கநாத�, ம�க��, ேகாய����� ஆகிய 

இட�கள�� இ��த அரசா�க� ப�ள�கள���, ப��ன� மதரா� ப�ெரசிெட�சி க���ய��� 

கண�த�, இய�ப�ய� ஆகிய பாட�கைள� க�ப��� வ�தா�. ஆசி�ய� ெதாழிலி� அவ��� 

வ���ப� இ��த�. ஆனா��, வ�மான� ேபாதியதாக இ��கவ��ைல. 

�லக� 

தன� வ�மான�ைத ேம�ப��தி�ெகா��� ேநா�கி� மதரா�� ப�கைல�கழக�தி�, 

ந�ல ச�பள��ட� ��ய �லக� ேவைல�� வ��ண�ப� ெச�தா�. 1924 

சனவ�ய�� மதரா�� ப�கைல�கழக�தி� �லகராக நியமன� கிைட�த�. இவ��� 

�லக��கான க�வ�� தைகைமேயா, அ�பவேமா இ��கவ��ைல. அ��ட�, ப�ள�கள�� 

காண�ப�ட கலகல�பான �ழ��� எதிராக �லக�தி� அைமதியான �ழ� அவ���� 

ப���கவ��ைல. ம���� ஆசி�ய� ெதாழி��ேக ெச�ல ��� ெச�தா�. ஆனா��, 

ப�ெரசிெட�சி� க���ய�� அதிப�� ஆேலாசைனய��ப�, �லக� பய��சி�காக 

இல�ட���� ெச�� தி����வைர அ�த ��ைவ நி��தி ைவ�தா�. 

9 மாத�க� பய��சி�காக இல�ட���� ெச�ற அர�கநாத� 1925 ஆ� ஆ��� நா� 

தி��ப�னா�. அ�கால�தி� மதரா�� ப�கைல�கழக �லக� மிக�� ேமாசமான நிைலய�� 

இ��த�. ச�யான ஒ��கைம�ேபா ேபாதிய ஊழிய�கேளா இ��கவ��ைல. �லக�ைத� 

பய�ப���ேவா�� மிக�� �ைறவாகேவ இ��தன�. இ�த நிைலைய ஒ� சவாலாக 

எ����ெகா�ட அர�கநாத�, �லக�தி� �ைறபா�கைள ந���வத�காக� பல 

சீ�தி��த�கைள நைட�ைற�ப��திய�ட�, அ�கி��த ��கைள வைக�ப��தி, வ�பர� 

ப��ய�கைள�� தயா��தா�. இற�� ெச�ட�ப� 27, 1972 (அகைவ 80) ெப�க��,  
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ம�னா���ய��, "இ�தியாவ�� �த� நடமா�� �லக�" �வ�க�ப�� இ��ட� 87 

ஆ��க� நிைறவைடகி�ற� (அ�ேடாப� 21, 1931). இ�தியாவ�� "�த� நடமா�� �லக�", 

1931-� ஆ�� அ�ேபாப� 21 அ��, ம�னா��� ேமலவாச� கிராம�தி� �வ�க�ப�ட�. 

எ�.வ�.கனகசைப ப��ைள அவ�களா� உ�வா�க�ப�ட இ��லக�, எ�.ஆ�.ர�கநாத� 

அவ�களா� �வ�கிைவ�க�ப�ட�. 

 �திேயா� க�வ�ைய இல�காக� ெகா��, எள�ய தமிழி�, ேதா�ட�கைல, ேதன � 

வள���, ��ைச�ெதாழி� ம��� வ�மான�ைத அதிக���� �ைறகைள� ப�றிய 

�றி��க�ட� ��தக�க� ப�ர���க�ப�� நடமா�� �லக�தி� �ல� வ�நிேயாக� 

ெச�ய�ப�டன. ம�னா��� ம��� 12 ைம� ���வ�டார கிராமவாசிகள�� க�வ� 

நலன��காக ெகௗமார ���ல� நி�வ�ப�ட�. நடமா�� �லக�தி� �ல� 95 கிராம� 

கிைளக��� இலவசமாக ��தக�க� ெகா��� வா�க�ப�டன. சி�திைர, ஐ�பசி மாத�கள�� 

கிராம��ற இைளஞ�க��� சிற�� ப�ள���ட� �ல� க�வ� ேபாதி�க�ப�ட�. 

ம�னா���ய�� ெப�ைமகள�� ஒ�றான இ�நடமா�� �லக� தி�ட�, ப��� இ�தியாவ�� 
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ப�ேவ� ப�திகள�� �வ�க�ப��, கிராம��ற�கள�� க�வ� வள��சி�� ெப��� வ��தி�ட�. 

த�ேபா� த�ைச தமி� ப�கைல�கழக வளாக�தி� பா�ைவ�� உ�ள�. 

�லகவ�யலி� ஐ�� வ�திக�   

1. ��க� பய�பா���கானைவ. 

2. ஒ�ெவா� வாசக���� அவர� �� 

3. ஒ�ெவா� ����� அத� வாசக� 

4. வாசக�ைடய ேநர�ைத� ேசமி�கேவ��� 

5. �லக� ஒ� வள�� உய��ன� 

�த�வ�தி: ��க� பய�பா���கானைவ 

�த� வ�தி �லக� ேசைவ�கான அ��பைடைய உ�ளட��கிற�. ��கைள 

ெவள�ேய எ��காமலி��பத�காக அவ�ைற� ��� ைவ�தி��பைத��, பய�ப���வதி�� 

பா��க� ேசமி�பத��� பா�கா�பத��ேம ��கிய��வ� ெகா��க�ப�டைத�� அர�கநாத� 

கவன��தா�. ேசமி�பைத�� பா�கா�பைத�� ம��காதேபா�� இ�த நடவ��ைகக� 

அவ�ைற� பய�ப���வைத ஊ��வ��பத�காகேவ இ��கேவ��� எ�றா� அவ�. 

பய�ப��தாவ��டா� �லக உ��ப�க���� ெப�மதி கிைடயா�. பய�ப���வ� எ�பைத 

வலி���தியத� �ல�, �லக அைமவ�ட�,  

 
 

இரவ� ெகா��ப� ெதாட�பான ெகா�ைகக�, திற�தி���� ேநர�� நா�க��, 

�லக� தளவாட�க�, பண�யாள�க�ைடய தர� ேபா�ற, ம�க��� ��க� கிைட�பைத 

உ�தி�ப���வ� ெதாட�பான வ�டய�க� �றி��� கவன�ைத ஈ��தா�. 

இர�டாவ� வ�தி: ஒ�ெவா� வாசக���� அவர� �� 

இ�த வ�தி, ச�க�தி� ஒ�ெவா� உ��ப�ன�� தம��� ேதைவயான ��கைள� 

ெப���ெகா�ள�� ��யதாக இ��கேவ��� எ�ற க��ைத ��ைவ�கிற�. எ�லா� 

ச�க� �ழ�கைள�� ேச��த தன��ப�ேடா� எ�ேலா�� �லக ேசைவகைள� ெப�வத�� 

உ���ைடயவ�க� எ���, க�வ�ேய �லக� பய�பா���கான அ��பைட எ��� 

அர�கநாத� க�தினா�.  
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இ�த உ�ைமக�, �லக�க�/ பண�யாள�, �லக� பயன�க� எ��� இ� 

தர�பா���� உ�ய கடைமகைள�� ெகா���ள�. தா�க� ேசைவ வழ��� ம�க� ப�றிய 

ேநர�யான அறி� �லக�க��� அவசிய�. �லக� ேசமி��க� ச�க�தி� சிற�பான 

ேதைவகைள நிைறேவ�ற���யனவாக இ��கேவ��� எ�ப�ட�, �லக�க�, 

பலதர�ப�ட வாசக�கைள�� கவ�� வைகய�� ஊ�கமள��� வ�ள�பர� ெச�ய�� 

ேவ���. 

��றாவ� வ�தி: ஒ�ெவா� ����� அத� வாசக� 

இர�டாவ� வ�தி�ட� ெந��கிய ெதாட�� உ�ளதாய��� இ�தவ�தி �லக 

உ��ப�ய�� கவன�ைத� ெச���கிற�. இ�, �லக� ஒ�றி� உ�ள ஒ�ெவா� �����, 

அதைன� பய�ப��த���ய ஒ�வ� அ�ல� பல� இ��கேவ��� எ�ப� இத� ெபா��.  

 
ஒ�ெவா� �லக உ��ப���, ெபா��தமான வாசகைர� ெச�றைடவைத உ�தி 

ெச��ெகா�வத��, ஒ� �லக� பல வழி�ைறகைள உ�வா�கி� ெகா�ளலா� எ�ப� 

அர�கநாதன�� வாத�. ஒ� வழி�ைற, �லக உ��ப�கைள� ெப��ெகா�வத�கான 

அ��பைட வ�திகேளா� ெதாட���ள�. �றி�பாக திற�த த���கள�� �லக உ��ப�கைள 

ைவ�கேவ��ய ேதைவ இவ��� ஒ��. 

நா�காவ� வ�தி: வாசக�ைடய ேநர�ைத� ேசமி�கேவ��� 

�லக� பயன�க�ைடய ேதைவகைள� ெசய�றிற�ட� நிைறேவ�ற� ��ய 

வ�லைம �லக� ேசைவய�� உய�தர�தி� ஒ� ப�தி எ�பைத ஏ���ெகா�வ� 

இ�வ�திய�� சிற��. இத�காக, ெபா��தமான வண�க �ைறகைள� பய�ப��தி �லக 

ேமலா�ைமைய ேம�ப��தேவ��� என அர�கநாத� ஆேலாசைன வழ�கினா�.  
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�லக� ேசக����கைள ஒ� இட�தி� ைமய�ப���வ� சாதகமான� என அவ� 

க�தினா�. 

ஐ�தாவ� வ�தி: �லக� ஒ� வள�� உய��ன� 

�லகெமா�றி� �ழ� மா�ற�கைளய�றி உ�ளா��த மா�ற�கள�� ேதைவையேய 

இ�வ�தி ��கியமாக� கவன�தி� ெகா�கிற�. பண�யாள� எ�ண��ைகய�� வள��சி, �லக� 

ேசக����கள�� வள��சி, பயன� எ�ண��ைக வள��சி எ�பவ���� இடமள��க���ய 

வ�த�தி� �லக� இ��கேவ��� எ�பேத அர�கநாதன�� க���. இ�, க�டட�, 

வாசி�பத�கான இடவசதி, �� அ���க�, வ�பர�ப��ய��கான இடவசதி எ�பவ�றி� 

வள��சி�� இடமள��கேவ��� எ�பைதேய �றி�கிற�. 

 

 
ப��ன�, 1933 ஆ� ஆ��� � ப�யேர ப�ல� எ�திய �லக அறிவ�ய� ஓ� 

அறி�க� எ�ற �லி�� இ�ெபய� பய�ப�ட�. ப�ல��, �திய அ���ைற, 

�லகவ�யைல ச�க�தி� தகவ� ேதைவகைள நிைறேவ�ற� பய�ப���� ேநா�க��ட�, 

கண�ய �ைறகைள��, ச�க அறிவ�யலி� எ�ண�க��கைள�� பய�ப��தி ஆ��கைள 

ேம�ெகா�வைத வலி���திய�. இ�, ெப��பா�� �லக நி�வாக�தி� காண�ப�� 

நைட�ைற� ப�ர�சிைனக��� ம��ேம ம���ப��த�ப�� இ��த �லக� ெபா�ள�யலி�, 

வழி�ைறகைள அ��பைடயாக� ெகா�ட அ���ைற�� எதிரானதாக அைம�தி��த�. 

எ�ண�ம �லக�  

எ�ண�ம �லக� (digital library, மி��லக�, மி��லக�) எ�ப� எ�ண�ம அ�ல� 

மி�ன�ய� �ைறய�� ��க�, பட�க�, ஆவண�க�, தகவ� ெதா���கைள� ேசக��� 

பா�கா�� ைவ�தி���� கண�ன� வழி அ�க���ய �லக� ஆ��. 
இதி� எ�ண�ம 
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உ�ளட�க�கைள (Digital content) கண�ன� இைணய� �லமாக ெதாைலவ�� இ��ேத அ�கி� 

ெபறலா�. எ�ண�ம �லக� எ�ப� ஒ� தகவ� ம��ெட��� ஒ��கிய�(information retrieval 

system) ஆ��. எ�ண�ம �லகமான� மி� �லக� (electronic library), ெம�நிக� �லக� (virtual 

library) ேபா�ற ெபய�களா�� �றி�ப�ட�ப�கிற�. 

 மிக வ��வான எ�ண�ம உ�ளட�க�கைள� ேசக���, ேமலா�ைம ெச��, 

பா�கா�� அத� பயன�க��� அ� ெதா���கைள ேதைவ�ப�� ேபா� ேதைவயான அளவ�� 

எ�த�ப�ட ெகா�ைக வ�திகள��ப� அள���� இ��ப�லாத அைம���� எ�ண�ம �லக� 

எ�� ெபய� என ெடேலா� மி��லக உசா��ைண ��மாதி� அைம�  (DELOS digital library 

reference model) வ�ள�க� அள��கிற�. 

எ�ண�ம �லக வைகக� 

எ�ண�ம �லக� எ�ற ெசா���� ப�வைக எ�ண�ம� ெதா���க� ம��� 

அைம��கைள ேம�ேகா� கா�டலா�. என���, ஓரைம�ைப மி��லக� எ�� �றி�க, அ�த 

அைம�� தகவ�கைள� ேசக��� ேமலா�ைம ெச�� அைத� பயன�க� ெப�� வைகய�� 

ஏ�ப��த�ப����க ேவ���. எனேவ, சில இைணயதள�கைள� �ட மி��லக� எ�� 

வைக�ப��தலா�. மிக� பரவலாக அறிய�ப�ட மி��லக�க� �றி�பாக,ெப�சிய� 

தி�ட� (project perseus), ��ெட�ெப�� தி�ட� (Project Gutenberg), ஐப�ப�லிேயா ஆகியைவ 

இைணய�ைதவ�ட பழைமயானைவ ஆ��. ேம��, உலகளாவ�ய இைணய� ம��� ேத� 

ெபாறிகள�� திற� வள��சி ஆகியவ�றா� ஐேரா�ப�ய �லக�, கா�கிர� �லக� ஆகிய 

மி��லக�க� த�ேபா� இைணய ப���ல�ைத அ��பைடயாக� ெகா�� ேம�ப��த�ப�� 

வ�கி�றன. ப�ள�, க���, ெபா� �லக�க�� மி���, ஒலி ��, இைச, ஒள��பட�க� 

ேபா�ற எ�ண�ம உ�ளட�க�கைள தரவ�ற�க� ெச�வத�ேக�ப ேம�ப��த�ப�கி�றன. 

ஓ� உ�ளட�க� உ�வா�க�ப�� ேபாேத எ�ண�ம அைமவ�� இ��தா� 

அைத இய�� எ�ண�ம உ�ளட�க� (born-digit) எ���, ப��ைமயாக உ�ள ��தக�க�, 

காகித�கைள எ�ண�ம வ�வ��� மா�றினா� அைத எ�ண�ம�ப��திய உ�ளட�க� 

(digitized)) எ��� அைழ�கலா�. இ��� வ�வ���, எ�ண�ம வ�வ��� உ�ளட�க� 

ெதா���கைள� ெகா���ள �லக�தி�� கல�� �லக� (hybrid library) எ�� ெபய�. 

கா�டாக,அெம��க� ெமம� (American Memory) எ�ப� கா�கிர� �லக�தி� உ�ள ஒ� 

எ�ண�ம �லக� ஆ��. சில இ�றியைமயா எ�ண�ம �லலக�க� ந��ட நாைளய ஆவண� 

கா�பக�களாக�� ெசய�ப�கி�றன. எ.கா. ஈப���� ஆ��சி� ((ePrint arXiv)), இைணய 

ஆவணக� (Internet Archive). 

க�வ�யக கள�சிய�க� 

ெப��பாலான க�வ� நிைலய�க� அவ�றி� ��தக�க�, க��ைரக�, ஆரா��சி� 

�றி�ேப�க�, ெவள�ய��க� ஆகியவ�ைற� ெகா�� க�வ�யக கள�சியமாக மா�றி 
வ�கி�றன. அைவ இய�� எ�ண�ம அ�ல� எ�ண�ம�ப��திய உ�ளட�க�களாக 

அைம���ளன. இவ�றி� பல கள�சிய�க� அவ�றி� உ�ளட�க�கைள ெபா�ம�க�� 

சில வ�திக����ப�� பய�ப��த அ�மதி�கி�றன. க�வ�யக ம��� நி�வன�கள�� 

இலவச கள�சிய�க� சில ேவைளகள�� எ�ண�ம �லக�க� எ�ேற அைழ�க�ப�கி�றன. 

எ�ண�ம ஆவண�க� 

ஆவண�க� எ�பைவ �லக�க� எ�பதிலி��� ேவறானைவ. வழைமயாக ஆவண�க� 

என�ப�பைவ, 

1. �த�ைம ஆதார� தகவ�கைள� ெகா����பைவ. அஃதாவ�, தன�நப�, 

நி�வன�களா� ேநர�யாக உ�வா�க�ப�ட எ���, காகித அ�� ஆகியவ�ைற 

ெதா��� ைவ�தி��ப�. (�லக�தி� காண�ப�� ��தக� உ�ள��டைவ 

�ைண�த� ஆதார� தகவ�க� ஆ��) 
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2. உ�ளட�க�கைள தன��தன�யாக அ�லாம� வைக�ப��தி ைவ�த�. 

3. தன���வமி�க உ�ளட�க�கைள� ெகா����த�, என வைரய��க�ப��. 

ஆ��ேபா�� �� ஆவணக� (The Oxford Text Archive) க�வ� சா��த �த�ைம ஆதார� தகவ� 

உ�ளட�க�கைள� ெகா�ட பழைமயான எ�ண�ம ஆவணக� ஆ��. 

எ�ண�ம �லக ��ேனா�க� 

��ெட�ப�� தி�ட� (Project Gutenberg), ��� ��தக ேத� (Google Book Search), இைணய 

ஆவணக� (Internet Archive),, கா�ென� ப�கைல�கழக�, கா�கிர� �லக�தி� உலக 

மி��லக� (World Digital Library),, மி�சிக� ப�கைல�கழக�தி� உ�ள மி��லக�, கா�ெனகி 
ெமல� ப�கைல�கழக�தி� ப�� இல�ச� ��தக� ெசய�தி�ட� (Million Book 

Project) ஆகியைவ எ�ண�ம �லக உ�வா�க�, ேமலா�ைமய�� ��ேனா�க� ஆ��. 

மி��லக�தி� எதி�கால� 

���, ப�� இல�ச� ��தக� ெசய�தி�ட�, எ�எ�எ�, யா� ேபா�ற 

நி�வன�கள�� ெப�மளவ�லான எ�ண�ம�ப��த� தி�ட� ெசய�ப�� 

வ�கிற�. ���, யா�, எ�எ�எ� ஆகிய நி�வன�கள�� �ய�சியா� ��தக�கைள� 

ைகயா�வதி��, கா�சி�ப���தலி��, �திய ெதாழி���ப�களான மி���, ஒள� 
தகேவ�ப�(optical character recognition) ேபா�றவ�றா�� மி��லக� மிக ேவகமாக வள��� 

வ�கிற�. �லக�கள�� ஒலி, ஒள� உ�ளட�க� ெதா���க� இ��ப� ேபால மி��லக�� 

உ�வாகி வ�கி�றன. 

ந�ைமக� 

எள�தி� அ�கி ��க�, ஆவண�க�, ப�ேவ� ஒலி, ஒள�� தகவ�கைள� 

ெபற���� எ�பதா� எ�ண�ம �லக�க� த�ேபா� வண�க ம��� அர�கள�� வ���பமான 

�ைறயாகி வ�கிற�. மரபான �லக�கள�� ஓரளவ��ேக தகவ�கைள� ேசக��� ைவ�க 

����. ஆனா� எ�ண�ம �லக� அைம�க �ைற�த இடேம ேபா�மான� எ�பதா� மிக மிக 

அதிக தகவ�கைள� ேசமி�� ைவ�க ��கிற�. 

இ�வைகயான �லக�தி�� உ�ளட�க வைக�ப��த� ெச�தா��, எ�ண�ம �லக�தி� 

வைக�பாடான� மிக� �திய ��ப�கைள� பய�ப���கிற�. இதனா� எள�தான 

உ�ள ��கைள� ெகா�� ��க�, ஆவண�க�, ஒலி, ஒள�� �றி��கைள எள�தி� ெபற 

����. ேம��,வ��கி�ப��யா, வைல�பதி�க� ேபா�றவ�றி� இ���� தகவ�கைள� ெபற 

����. எ�ண�ம�ப���வதா� ஒேர தகவ�கைள ஏராளமான பயன�க� ஒேர ேநர�தி� ெபற 

����. ஆனா� மரபான �லக�கள�� ��கள�� எ�ண��ைக மிக� �ைற�த அளவ�ேலேய 

இ��பதா� ஒ� சில��� ம��ேம அ� கிைட�க� ��யதாக இ����. 

இைணய ஆவணக� 

இைணய ஆவணக� (Internet Archive) அ�ல� இைணய ஆவண� கா�பக� எ�ப� 

இலவச, திற�த கண�ன�வழிமி��லக� ம��� உலகளாவ�ய இைணய தள ஆவண�ப��த� 

ஆகியவ�ைற க�டைம�� ேப�� ஓ� இலாப ேநா�கமி�லா நி�வனமா��. இத� 
அ�வலக� ஐ�கிய அெம��காவ�� கலிேபா�ன�யா மாநில�, சா� ப�ரா�சி�ேகா நக�� 

உ�ள ப��சி�ேயா எ�மிட�தி� உ�ள�. இைணய ஆவணக�தி� தகவ� ெதா��� ைமய�க� 

சா� ப�ரா�சி�ேகா, ெர��� நகர�,ம��ட� வ�� ஆகிய இட�கள�� அைம���ளன. 

இைணய ஆவணக�தி� உலகளாவ�ய இைணய�தி� கண ேநர� ப�ம�க� (Snapshots) 

(ப�ேவ� ேநர�கள�� எ��க�ப�ட ப�க�கள�� ப�ம 

ஆவண�), ெம�ெபா��க�,திைர�பட�க�, ��க�, ஒலி�ேபைழக� ஆகியைவ 

ேசமி�க�ப��. 

இைணய ஆவணக�தி� நிைல� த�ைமைய உ�தி�ப���� ெபா��� அத� 

ேசக���க� அைன��� எகி��நா��� உ�ள ப�ப�லிேயாெதகா அெல�சா���னா (Bibliotheca 
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Alexandrina) எ�� �லக�தி� ஆ�வ��ப� (mirror) [1]ெச�ய�ப�கிற�. உலகி� ஆ�வ��ப� 

ெச�ய�ப�ட ஒேர �லக� இ�வா��. 

இைணய ஆவணக�தி� ேசக���க� ஆ�வாள�க�, வரலா�றாசி�ய�க�, ெபா�ம�க� 

உ�ள��ேடா��� இலவசமாக வழ�க�ப�கி�றன. இ�த அைம�� அெம��க �லக� 

��டைம�ப�� உ��ப�னராக�� உ�ள�. இைணய ஆவணக�ைத ஒ� �லக� எ�� 

கலிஃேபா�ன�யா மாநில� அ�வ� நிைலய�� அ�கீக����ள�. 

வரலா� 

ப�ெரவ�ட� காேல (Brewster Kahle) எ�பாரா� 1996-ஆ� ஆ�� இைணய ஆவணக� 

ெதாட�க�ப�ட�. கலா�சார, ப�பா�� ப�வ�கைள� கா�பத�� உலகி� ெப��பாலான 

ச�க�க� மிக ��கிய��வ� ெகா��கி�றன. அ�த ப�வ�க� நிைனவ�� இ�லாவ��டா� 

எ�தெவா� நாக�க�� தன� ெவ�றி, ேதா�வ�கள�� இ��� க��� ெகா�ள ��யா�. நம� 

கலா�சார� த�ேபா� மிக அதிகளவ�லான கலா�சார� ப�வ�கைள எ�ம வ�வ�� 

உ�வா��கிற�. அ�வா� உ�வா�க�ப�� ப�வ�கைள� பா�கா�தேலா�, 

ஆ�வாள�க����, வரலா�றாசி�ய�க����, அறிஞ�க���� அள��� உத�வேத 

இைணய ஆவணக�தி� ேநா�கமா�� எ�� அ�த இைணய�தள� தன� �றி�ேகா� ப�றி� 

��கிற�. 
ெபய�� காரண� 

தி ரா�கி அ�� ��வ��கி� ேசா (The Rocky and Bullwinkle Show) எ�� நாடக�தி� ப�பா� 

ம��� ெச�மா� ஆகிேயா� பய�ப���� கால� ெபாறிய�� ெபய� WABAC machine எ�பதா��. 

வரலா�றி� நிக�� இ�றியைமயாத நிக��கள�ைன ஒ� சா�றாளனாக இ��� அவ�ைற 

மா�றாம� கா�ப� எ�ப� இத� ெபா��. அதிலி��ேத வ�தவழி� ெபாறி (Wayback Machine) 

எ�ற ெபயைர இைணய ஆவணக� உ�வா�கிய�. 
�� ெதா��� 

உலகி� ப�ேவ� �லக�கள�லி��� ெபற�ப�ட எ�மயமா�க�ப�ட ��கள�� 

ெதா���� இதி� உ�ளன. 2008-ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாத� கண�கீ���ப� இைணய 

ஆவணக���� ஐ�� நா�கள�� பதிென�� ேம�த� (scanning) ைமய�க� உ�ளன. இதி� 

நாெளா���� ஆய�ர� ��க� ேம�த� �ல� எ�மய�ப��த�ப�கி�றன. இைவ ப�ேவ� 

�லக, த�னா�வ நி�வன�கள�� நிதி�தவ�யா� ெசய�ப�கி�றன. 2008-ஆ� 

ஆ�� நவ�ப� மாத� கண�கீ���ப� 10 இல�ச� ��க� இைணய ஆவணக�தி� இ��தன. 

இைவ 0.5 ெபடாைப��க� அளவ��� உ�ளன. இதி� ஒள��ப�ம�க�, ெவ�ட�ப�ட 

ப�ம�க�, ப��எஃ� ப�வ�க�, �த�ைம� தகவ�க� ஆகியைவ உ�ளட���. 2006 ம��� 

2008-ஆ� ஆ��க��� இைட�ப�ட கால�க�ட�தி�, ைம�ேராசாஃ�� நி�வன� தன�நிக� 

�� ேத� (Live Search Books) தி�ட���காக இைணய ஆவணக��ட� ெதாட�ேப�ப��திய�. 

ெபா��தவ�, க�வ��தவ� வழ�கியத� �ல� ��� இல�ச� ��க� 

எ�மய�ப��த�ப�டன. 2008-ஆ� ஆ�� ேம 23-ஆ� ேததி தன� தி�ட�ைத நி��தி� 

ெகா�வதாக ைம�ேராசாஃ�� நி�வன� அறிவ��த�. 

2007-ஆ� ஆ�� அ�ேடாப� மாதவா�கி� �கி� �� ேத� இடமி��� ��கைள� 

ெப�ற�. இைணய ஆவணக�தி� 2008-ஆ� ஆ�� நவ�ப� மாத� இ��த ெமா�த 

��ெதா���கள�� பாதியள� �கி� �� ேத�ய�லி��� ெபற�ப�டைவயாக இ��தன. 

�கிள�� உ�ள� ேபா�ேற இைணய ஆவணக�தி� உ�ள ��க�� உ�ளன. 

நடமா�� இைணய ஆவணக� 

இைணய ஆவணக�ைத பயன�கள�� இட�க��ேக ேநர�யாக� ெகா�� ெச�ல 

ெச�ெட�ப� 30, 2002-ஆ� ஆ�� �வ�க�ப�டேத நடமா�� இைணய ஆவணக� (Internet Archive 

Bookmobile) ஆ��. அெம��கா ��வ�� பயண� ேம�ெகா��� இ�வாகன�, ெபா� ம�க� 
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��� இட�களான �லக�க�, ப�ள�, க���கள�� நி��த�ப��. இைணய ஆவணக�தி� 

உ�ள ��கைள இ�த வாகன�தி� இ��தப� ேத��ெத��� ப��கலா�. அைத 

ேவ��த�கள�� அ��பைடய�� அ�ச���� ��களாக�� ெபறலா�. இத�காக இதி� 

ெசய�ைக�ேகா� ெதாட�� வசதி�� ெச�ய�ப���ள�. இ�வா� அ�ச��க�ப�� ��கள�� 

ப��ய� �ல� ம�க��� மிக� ேதைவயான ��க�, ஆவண�க� எைவ எ�பைத அறிய 

இய��. அத� �ல� அ� ெதாட�பான உ�ளட�க�கைள இைணய ஆவணக�தி� ேம�� 

அதிகமா�க ����. 

திற�த �லக� 

இைணய ஆவணக�தி� ம�ெறா� தி�ட� திற�த �லக� (Open Library) ஆ��. ப��டா 

நிைலய�� உ�ள இ�தி�ட�தி�, உலகி� ெவள�யான ��கள�� ப��ய�, தகவ� ெதா���க� 

இட�ெப��. திற�ல அைம�ப�� உ�ள இ� உலக� ப��ய� (WorldCat) என�ப��. இதி� 

ஏற�தாழ இர�� ேகா� ��கள�� ப��ய��, ப�� இல�ச� ��ைமயான ��கள�� 

ேதட�த��த ப��ய�� இட�ெப���ள�. திற�ல ெம�ெபா�� (Open Source Software) 

தி�டமான இத� �ல நிர� திற�த �லக�தி� இலவசமாக� கிைட�கிற�. 
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