--------------------------------------------------------------------------------------சுவ ப் லம்
நடத் ம்

தமிழ்ச் ெசவ்வியல்

ல்களின் அச்சு வரலா ம் ஆவணங்க

ம்

பயிலரங்கம் - 21
(05.01.2022 – 11.01.2022)
அறிவிப் ம் அைழப் ம்
தமிழ்

ல்களின்
ல்களின் அச்சு
அச்சு வரலாற்ைற
வரலாற்ைற,, குறிப்பாகத் தமிழ்ச் ெசவ்வியல்

அச்சு வரலாற்ைற எ

ல்களின்

தல் பற்றிய கவனம் நம்மிைடேய மிகுந் ள்ள . அச்சு

ல்

உ வாக்கத்ைதச் ச க வரலாற் ப் பார்ைவயில் ேநாக்கி
ேநாக்கி எ தேவண்
தேவண் யதன் ேதைவ ம்
அவ்வா

எ

கின்ற

வளரத்ெதாடங்கி ள்ளன.
ள்ளன.

வரலா கள்
தமிழில்

ைமெபற்ற

ஏற்பட் ள்ள

இவற்ைறக் க தலாம்.
தலாம். ஆவணங்களின்
நம்மால்

ைமயாக எ திவிட

ைணைய
ைணைய

நா கின்ற

என்ற

நல்லெதா

அளவிற்கு,
அளவிற்கு,

ஆய் ச்

ைணயின்றி எந்தெவா

யா . வரலாற்ைற
வரலாற்ைற எ
ஆவணங்கைளப்
ஆவணங்கைளப்

மதிப்பீ க

ம்

சூழலாக

வரலாற்ைற ம்

வதற்கு ஆவணங்களின்
ஆவணங்களின்
பா காத்தல்,
காத்தல்,

அவற்றின்

வரலா கைளப் பதி ெசய்தல் பற்றிய நாட்டம் வளரவில்ைல.
வளரவில்ைல.
பழந்தமிழ் இலக்கிய,
இலக்கிய, இலக்கண

ல்களின் உ வாக்கக்
வாக்கக் காலம்,
காலம், ஆசிாியர் குறித்த

விவரங்கைளப்
விவரங்கைளப் பதி ெசய்வைதப் ேபான்

அவற்றின் அச்சு
அச்சு வாக்க
வாக்க வரலாற்ைறப்
வரலாற்ைறப்

பதி ெசய் ம்

வரலாற்ைற

வழக்கம்

தமிழ்

இவ்வழக்கமின்ைமக்குக் காரணம்

இலக்கிய

ைமயான வரலாற்
வரலாற்

எ

ேவாாிடம்

இல்ைல.
இல்ைல.

ஆவணம் நம்மிடம் இல்ைல

என்பேதயாகும்.
என்பேதயாகும்.
அச்சு ஊடக வ ைகக்குப் பின்னர்,
பின்னர், தமிழில் நிகழ்ந்த அச்சு
ஆவணம் தமிழில்

ல்களின் வரலாற்

ைமயாக இல்ைல.
இல்ைல. அச்சு ஊடகத்ைத நமக்கு அறி கப்ப த்திச்

ெசன்ற ஐேராப்பியர்கேள அச்சு

ல் விவரச்
விவரச் ேசகாிப் ப் பற்றிய

க்கியத் வத்ைத

நமக்கு உணர்த்திச் ெசன் ள்ளனர்.
ள்ளனர். இவர்க
ஐேராப்பியர்

ள்,
ள், ஜான் மர்டாக் (John Murdoch) என்ற

ன்ேனா யாகத்
யாகத் திகழ்கிறார்.
திகழ்கிறார். இவர் உ வாக்கிய தமிழ்

ல்க

க்கான

அட்டவைணயில் (Classified catalogue of Tamil printed books: 1865) பல அச்சு
ல்களின் பதிப்

ஆண்

குறிக்கப்படவில்ைல என்றா

ம்,
ம், அ

அச்சு

ல்களின்

அட்டவைண உ வாக்கத்தின் நன் யற்சியாக இ ந்த . ஜி.
ஜி. .ேபாப்,
ேபாப், எல்.
எல். . பர்ெனட்
இ வ ம் இைணந்
அட்டவைணைய

இலண்டன்
இலண்டன் அ காட்சியக

உ வாக்கினர்.
வாக்கினர்.

இவர்கள்

லகத்தி

ந்த தமிழ்

உ வாக்கிய

ல்க

அட்டவைணகள்

1931ஆம் ஆண் களில் ெவளிவந்தன
ெவளிவந்தன. இவற்றின் வழியாகப் பல ெசவ்வியல்
பதிப் வரலாற்ைற அறிந் ெகாள்ள
தமிழில் அச்சு
அச்சு வான
தமிழ்நாட்
‘தமிழ்

1909,

ல்களின்

கின்ற .

ல்களின் விவரங்கள்
விவரங்கள் அடங்கிய அட்டவைணகள்
அட்டவைணகள் 1961இல்

அரசின்
அரசின் தமிழ் வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மன்றத்தினரால்
மன்றத்தினரால் ெவளியிடப்பட்டன
ெவளியிடப்பட்டன..

ல் விவர அட்டவைண’
அட்டவைண’ என்ற ெபயாில் ெவளிவந்த அவற் ள் 1867

வைர

க்கான

அச்சு
அச்சு வான
வான

ல்களின்

ெப ம்பான்ைமயான
ம்பான்ைமயான ெசவ்வியல் தமிழ்

விவரங்கள்

ந்

பதி ெசய்யப்பட்

1900
ந்தன
ந்தன.

ல்களின் பதிப் வரலா கைள அறிவதற்குாிய

ஆவணமாக அைவ விளங்கின
விளங்கின.. கிரஹாம் ஷா என்ற ஆங்கிேலயர் The South Asia and
Burma Retrospective Bibliography என்ற
பிாிட்டீஷ்

ெலான்ைற எ தியி ந்தார்.
ந்தார். 1987இல்

லகம் ெவளியிட்ட அவற் ள் 1556

தல் 1800 வைர அச்சு
அச்சு வான
வான

ல்களின் விவரங்கள் பதி ெசய்யப்பட் ள்ளன.
ள்ளன. 266 தமிழ்
பகுதியில் அச்சு
அச்சு வானதாக
வானதாக இந்

ல் பதி

ல்கள் ேமற்கண்ட காலப்

ெசய்யப்பட் ள்ளன.
ள்ளன. சில தமிழ்

அச்சு வரலாற்ைற இவற்றின் வழியாக அறிந் ெகாள்ள

ல்களின்

கிற .

அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக நைடெபற் ள்ள ேமற்கண்ட ஆக்கங்கைளத்
தவிர,
தவிர, தமிழ்

ல்களின் அச்சு வாக்க விவரங்கைளக் ெகாண்ட

ஆக்கத்ைத உ வாக்க யா ம்

ைனயவில்ைல.
ைனயவில்ைல.

இத்தைகய பின் லத்தில்தான் தமிழ்ச்
தமிழ்ச் ெசவ்வியல்
வரலாற்ைற

எ த ம்,
ம்,

ைமயான ஒ

அதற்குாிய

ேதைவைய மிக ம் உணர ேவண்

ஆவணங்கைளப்

ல்களின் அச்சு
அச்சு வாக்க
பா காக்க ம்

ள்ள . இவ்வைகத்
இவ்வைகத் ேதைவயின் ஒ பகுதிைய

நிைற ெசய் ம் விதமாக இப்பயிலரங்கம் நடத்தப்ெப கிற . ஆய்
ஆவணப்ப த் த ன்

அவசியத்ைத

ேவண் ய

உணர்ந்

ெசயலாற்ற

மாணவர்கள்

ேவண் ெமன்ப

இப்பயிலரங்கத்தின் தைலயாய ேநாக்கமாகும்.
ேநாக்கமாகும்.
ஆய்

மாணவர்கள்

இப்பயிலரங்கில்

ேநர யாகப்

பயன்ெப ம்

வைகயில்

நடத்தப்ெப ம்

ைறசார்ந்த அறிஞர்கள் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர்.
உள்ளனர். தமிழ்

ல்களின்

வரலாற்ைற ஆவணங்களின்

ைணெகாண்

எ த ம்,
ம், பா காக்க ம்

ேவண் ெமன்ற வைகயில் ஆய்வியல் நிைறஞர்,
நிைறஞர்,

ைனவர் பட்ட ஆய்

வ ம் மாணவர்கள் இப்பயிலரங்கில் பங்குெபற் ப் பயன்ெப மா
இப்பயிலரங்கமான

05.01.2022

1. பயிலரங்கில் கலந் ெகாள்ள அ

ம் விவரங்க

ேமற்ெகாண்

அைழக்கிேறாம்.
அைழக்கிேறாம்.

தல் 11.01.2022ஆம் நாள்

நைடெபற ள்ள . பயிலரங்க விதி ைறக

யற்சிக்க

யஏ

நாட்கள்

ம் கீழ்வ மா :

மதிக்கப்ப பவர்களின் எண்ணிக்ைக 25.

2. பயிலரங்கு நைடெப ம் நாட்கள்:
நாட்கள்: 05.01.2022

தல் 11.01.2022

ய 7 நாட்கள்.
நாட்கள்.

3. பயிலரங்கு ேநரம்:
ேநரம்: காைல:
காைல: 10.00 - 01.00 & மாைல:
மாைல: 02.00 - 05.00.
4. பங்ேகற்பாளர்கள் தங்குமிடத்ைதத் தாங்கேள ஏற்பா
5. பங்ேகற்பாளர்க

க்குப் பயணப்ப , நாட்ப

ெசய் ெகாள்ள ேவண்
ேவண் ம்.
ம்.

மத்திய அரசு விதி ைறகளின்ப

வழங்கப்ப ம்.
ம்.
6. பங்ேகற்பாளர்க

க்கு

மதிய

உண ம்,
ம்,

ேதநீ ம்

நி வனத்தின்

சார்பில்

வழங்கப்ப ம்.
ம்.
7. பயிலரங்கில் கலந் ெகாள்ள வி ம் ேவார் இதன் கீ ள்ள விண்ணப்பத்ைத
நிைற ெசய்

workshopc@cict.in என்ற மின்னஞ்சல்

கவாிக்கு அ

ப் தல்

ேவண் ம்.
ம். இப்பயிலரங்ைகப் பற்றிய கூ தல் விவரங்கைளத் ெதாிந் ெகாள்ள
ேமற்கண்ட

மின்னஞ்சல்

எக்காரணத்ைதக்

லமாகேவ

ெகாண் ம்

ெதாடர் ெகாள்ள

ெதாைலேபசி/
ெதாைலேபசி/அைலேபசி

ேவண் ம்.
ம்.
வழியாகத்

ெதாடர் ெகாள்ளக்கூடா .
8. பயிலரங்கக் கட்டணம் ஏ ம் இல்ைல.
இல்ைல.
9. ெசம்ெமாழி

நி வன

விதி ைறகளின்ப

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க

மின்னஞ்சல்/
மின்னஞ்சல்/ லனம் வழியாக மட் ம் அைழப்பாைண அ

க்கு

ப்பி ைவக்கப்ப ம்.
ம்.

10. பங்ேகற்பாளர்கள் ெசம்ெமாழி நி வன விதி ைறகைளப் பின்பற்றிட ேவண் ம்.
ம்.
11. நிைற

ெசய்யப்ெபற்ற விண்ணப்பங்கள் வந் ேசர ேவண் ய இ தி நாள்

27.12. 2021. காலதாமதமாக வ ம் விண்ணப்பங்கள் எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம்
ஏற்கப்படமாட்டா .
12. இப்பயிலரங்கில் பங்ேகற்கத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க
மின்னஞ்சல்/
மின்னஞ்சல்/ லனம்

லமாகத் தகவல் ெதாிவிக்கப்ப ம்.
ம்.

க்கு 29.12.2021 அன்

ெசம்ெமாழித் தமிழாய்
தமிழ்ச் ெசவ்வியல்

மத்திய நி வனம், ெசன்ைன

ல்களின் அச்சு வரலா ம் ஆவணங்க

ம்

பயிலரங்கம்

நிழற்படம்

(05.01.2022 – 11.01.2022)
விண்ணப்பப் ப வம்
தமிழ்

1.

ெபயர்

2.

பிறந்த நாள்/ வய

3.

பா னம் (✓ ெசய்க)

4.

வகுப் (✓ ெசய்க)

5.

கல்வித் தகுதிகள்

ஆங்கிலம்

ஆண்
ெபா

6.

ைனவர் பட்டப் ப ப்பில் ேசர்ந்த
நாள்/ஆண்

7.

ைனவர் பட்ட ஆய் த் தைலப்
பல்கைலக்கழகம்/கல்

8.

ெபண்
இ.பி.வ.

தி நங்ைக
பட் யல் இனத்தவர்

ாி/நி வன

கவாி (ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல்
கவாி டன்)
இல்ல

9.

கவாி

(ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல்
கவாி டன்)

10.

லன எண்
ஆம்

ெசம்ெமாழி நி வனம்

11.

இல்ைல

இக்கல்வியாண் ல் நடத்திய
பயிலரங்கில் கலந் ெகாண்டீர்களா?
ஆம் எனில் விவரம் த க

நாள் :

(ைகெயாப்பம்)

இடம்:
ெநறியாளர் / ைறத்தைலவர்/ தல்வர்/பதிவாளர்
உாிய

த்திைர டன் ைகெயாப்பம்

