
 

 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுடன் த ாடர்புடடய த ாது நூலகங்களில்             

  “ஒக்டடா ர் – ட சிய வாசிப்பு மா  நிகழ்ச்சித் ிட்டம்” இடன நடடமுடைப் டுத் ல். 

 

01. அைிமுகம் 

2004 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒக்ட ோபர் மோதத்தினை டதசிய வோசிப்பு மோதமோக அரசு 
பிரக ைப்படுத்தியது ன், 2018 ஆம் ஆண்டுக்குரிய ஒக்ட ோபர் மோத டதசிய வோசிப்பு மோதத்தினை 
முன்ைிட்டு வோசிப்புப் பழக்கத்தினை ஊக்குவிக்கும் முகமோக விடச  நிகழ்ச்சித்திட் ங்கள் மற்றும் 
விடச மோை சசயற்திட் ங்கனை நன முனைப்படுத்துமோறு சகல சபோது நூலகங்கைி மும் 
டகோரியுள்ைது. 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் டதசிய வோசிப்பு மோதத்திற்சகை குைிப்பிட் சதோரு 
சதோைிப்சபோருைின் கீழ் நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை ஒருங்கனமப்பதற்கு டதசிய நூலக ஆவணவோக்கல் 
டசனவகள் சனப எதிர்போர்த்துள்ைது. அதற்கிணங்க இவ் வரு த்தின் டதசிய வோசிப்பு மோதத்தினை 
“இைங்களுக்கின யில் புரிந்துணர்வினை ஏற்படுத்துவதற்கோை வோசிப்பு” எனும் சதோைிப்சபோருனை 
னமயமோகக் சகோண்டு நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை நன முனைப்படுத்துவதற்கு திட் மி ப்பட்டுள்ைது. 

02.  வாசிப்பு மா த் ின் தசயற் ிட்டக் குழு 

டதசிய வோசிப்பு மோதத்தினை முன்ைிட்டு நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை ஏற்போடு சசய்வதற்கோக “ வோசிப்பு 
மோதத்தின் சசயற்திட் க் குழுசவோன்று” இனை நியமிப்பது உசிதமோைது எை தீர்மோைிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தற்டபோது நூலகக் குழுசவோன்று கோணப்படுமோயின் அக் குழுவின் மூலம் மற்றும் வோசிப்புச் 
சமூகத்தின் ஒத்துனழப்பு ன் இந் ந வடிக்னககனை டமற்சகோள்ை முடியுமோக இருப்பது ன், பிரதோை 
சசயற்போட்டுக் குழுசவோன்ைினை நியமித்துக் சகோள்வதும் உசிதமோைதோக அனமந்திருக்கும். அதன் 
கட் னமப்பு கீழ்வருமோறு அனமந்திருத்தல் டவண்டும். 

 நிறுவைத் தனலவர் அல்லது பிரதித் தனலவர் – குழுத் தனலவர் 

 மோ நகர ஆனணயோைர் அல்லது உள்ளூரோட்சி நிறுவைத்தின் சசயலோைர் – உப தனலவர் 

 நூலகர் / சபோறுப்பதிகோரி – குழுச் சசயலோைர் 

 சமுதோயஞ் சோர் அபிவிருத்தி அலுவலர் 

 நிறுவைத் தனலவரிைோல் சபயர்க் குைிப்பி ப்படும் அங்கத்தவர்கள் மூன்று டபர் 

 

03. த ானிப்த ாருளிடன டமயமாகக் தகாண்டு நடடமுடைப் டுத்  முடியுமான விடசட 
நிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 

 சதோைிப்சபோருளு ன் சதோ ர்புபட்  நூலகத்தில் கோணப்படும் பல்டவறுபட்  பகுதிகைின் 
(வனககள்) கீழ் அனமந்த புத்தகங்கைின் சதோகுப்பினை இைங்கோணல். 

o ஆக்கபூர்வமோை இலக்கியம் ( நோவல்கள்/ சிறுகனதகள்/ சிறுவர் இலக்கியம்/ இனைஞர் 
இலக்கியம்/ கவினதகள்/ நோ கங்கள் ) 

o சோதோரண பன ப்புக்கள் 

o கனல சோர்ந்த பன ப்புக்கள் 

o விமர்சை ரீதியோை புத்தகங்கள் 

o சுயசரினதகள் 
 

 அப் புத்தகங்கைின் சதோகுப்பினை வரு த்தினுள் விடச  ஏற்போடுகனை டமற்சகோண்டு 
விைம்பரப்படுத்துதல் மற்றும் வோசகர்கைின் வோசிப்புத் திைனை ஊக்குவித்தல் சதோ ர்போக 
ந வடிக்னககனை டமற்சகோள்ைல். 

 

டதசிய நூலக ஆவணவோக்கல் டசனவகள் சனப 

ஆடலோசகர் சுற்ைைிக்னக 2004/நூல/02(அ) (திருத்தியனமக்கப்பட்  2018) 

 



 உத்டதசிக்கப்பட்  சதோைிப்சபோருளுக்கு உரித்தோை தற்டபோது நூலகத் சதோகுப்பில் கோணப்ப ோத 
உள்நோட்டு / சவைிநோடுகனைச் டசர்ந்த பல்டவறுபட்  நூல்கனை இைங்கண்டு சகோள்ைல் 
மற்றும் அப் புத்தகங்கனை னகயகப்படுத்திக் சகோள்வதற்குரிய ந வடிக்னககனை 
டமற்சகோள்ைல். 

 வோசகர்கைின் ஆக்கப்பூர்வத் திைனமனய எடுத்துக் கோட்டும் பன ப்புக்கனை உள்ை க்கிய 
சஞ்சினகசயோன்ைினை சவைியிடுதல். 

 சுவர் சசய்தித்தோள்கள், புத்தகப் பட்டியல்கள், குைியடீ்டு எண்முனை, இதழ் சவட்டுத் துணுக்குத் 
சதோகுப்பு சவைியடீுகனை டமற்சகோள்ைல். 

 விடச மோை டபோட்டிகனை ந ோத்துதல். (கட்டுனர, சித்திரம், டபச்சுப் டபோட்டி, விவோதங்கள், 

நோ கம், போ ல்கள்) 

 சசயலமர்வுகள் மற்றும் விரிவுனரகனை ஏற்போடு சசய்தல். ( புனைவுக் கனதயில் ஈடுபடும் 
பிரடதசத்தில் வோழும் எழுத்தோைர்கள், நிபுணர்கனை சதோ ர்புபடுத்திக் சகோள்வது மிகவும் 
உசிதமோைது.) 

 விைம்பரப் பலனக /  டமற்டகோள் உனரகள் மற்றும் விைம்பரச் சுவசரோட்டிகனை 
கோட்சிப்படுத்தல், துண்டுப் பிரசுரங்கனை அச்சிட்டு விநிடயோகித்தல். 

 புத்தகக் கண்கோட்சிகனை ந ோத்துதல். 

 இனணயத்தை வனலயனமப்பின் ஊ ோக சதோைிப்சபோருளுக்கு உரிய தகவல்கனை ஆரோய்ந்து 
தயோரிக்கப்பட்  கணைி நிகழ்ச்சித்திட் ங்கள் (Power point presentation), Face book  

அைிவித்தல்கனை உருவோக்குதல். 

 கனத டநரங்கள், தினரப்ப ங்கள் மற்றும் வடீிடயோக் கோட்சிகள் டபோன்ை பல்டவறுபட்  
நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை நன முனைப்படுத்துதல். 

 

04.  த ாதுவாக நடடமுடைப் டுத்  முடியுமான நிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 

 வோசிப்பு முகோம்கள், வோசிப்பு டபோட்டிகனை ஏற்போடு சசய்தல் 

 வோசிப்புச் சமூகத்தினை உருவோக்குதல் மற்றும் டமம்படுத்துதல். 

 நூலக அங்கத்துவத்தில் அதிகரிப்பினை ஏற்படுத்துவதற்கோக ஒரு நோள் நிகழ்ச்சித்திட் த்தினை 
ஒழுங்கு சசய்தல். 

 பிரடதசத்தில் உள்ை ஏனைய நூலகங்களு ன் இனணந்து வோசிப்பினை டமம்படுத்தும் 
நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை ஏற்போடு சசய்தல். 

 உள்ளூரோட்சி அதிகோரப் பரப்சபல்னலயினுள் சகல வடீுகைிலும் தோழ்வோரத்தில் குனைந்த பட்சம் 
புத்தக அலுமோரியினைக் சகோண்  நூலகசமோன்ைினை ஆரம்பிக்கும் எண்ணக்கருவினை 
உறுதிப்படுத்துவதற்கோக சசயற்படுதல் / அதற்கோக ஒட்டுப் ப ம், விைம்பரச் சுவசரோட்டிகள், 

துண்டுப் பிரசுரங்கனை நிர்மோணித்து விநிடயோகித்தல். 

 முகநூல் (Face Book)  உ ன் சதோ ர்புன ய வோசகர்கனை அன யோைங் கண்டு 
ஏனையவர்கனையும் முகநூலு ன் சதோ ர்புபடுத்திக் சகோள்வதற்கோை நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை 
நன முனைப்படுத்துதல். முகநூலில் வோசிப்பு சதோ ர்போை  டமற்டகோள் உனரகள் மற்றும் 
கருத்துக்கனை பரிமோைிக் சகோள்ைல். 

 நினைடவற்ைப்பட்  நிகழ்ச்சித்திட் ங்கள் சதோ ர்போை தகவல்கனை அச்சு மற்றும் 
இலத்திரைியல் ஊ கங்கைின் மூலம் சவைியிடுதல்.  ( சசய்தித்தோள்கள்) 

 திைனமகனை மதிப்படீு சசய்வதற்கோக பரிசுகள் மற்றும் சோன்ைிதழ்ப் பத்திரங்கனை 
வழங்குவதற்கோை ஏற்போடுகனைச் சசய்தல். 

 வோசிப்பினை ஊக்குவிக்கும் முகமோக ஏனைய ஆக்கபூர்வமோை நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை 
ஒழுங்குைச் சசய்தல்.  

உதோரணம் :  முத்தினர வோசித்தல் 

 

 

 



05. நி ி 
 

இதற்கோக டதனவப்படும் நிதியினைப் சபற்றுக்சகோள்வதற்கோக குைித்த உள்ளூரோட்சி 
நிறுவைங்கைின் மூலம் அல்லது சபோது நூலகத்தி மிருந்து சபற்றுக்சகோள்ை முடியும். 

 

06. அைிக்டக  ாயரித் ல். 

 

 டமற்சகோள்ைப்பட்  சகல நிகழ்ச்சித்திட் ங்கள் சதோ ர்போக சதைிவோை முனைனம சோர்ந்த 
அைிக்னகசயோன்ைினை ( அச்சு / இருசவட்டு மூலம் தயோரிக்கப்பட் ) குைித்த உள்ளூரோட்சி 
நிறுவைத்தின் தனலவரின் சிபோரிசு ன்  2019 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மோதம் 31 ஆந் திகதிக்கு 
முன்ைர் பிரிவுத் தனலவர், விரிவோக்கல் டசனவகள் பிரிவு, டதசிய நூலக ஆவணவோக்கல் 
டசனவகள் சனப, இலக்கம் 14, சுதந்திர வழி, சகோழும்பு 07 எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி னவத்தல் 
டவண்டும். 

 

  டதசிய வோசிப்பு மோதத்தில் சவற்ைி சபற்ை நுலகங்கனைத் டதர்ந்சதடுப்பதற்கோக அடிப்பன யோக 
கருத்திற் சகோள்ைப் ப  டவண்டிய அைிக்னககனைத் தயோரிக்கும் டபோது டமற்கூைப்பட்  
நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை உள்ை க்கிய வோசிப்பு ஊக்குவிப்பு சதோ ர்போக டமற்சகோள்ைப்பட்  
நிகழ்ச்சித்திட் ங்களுக்கோக மோத்திரம் புள்ைிகனைப் சபற்றுக்சகோடுக்கும் முனைனமசயோன்று  
பின்பற்ைப்படுகின்ைது. அதைோல் நூலகத்திைோல் நன முனைப்படுத்தப்படுத்தப்பட்  ஏனைய 
சமுதோயஞ் சோர் டசனவகள் சதோ ர்போை தகவல்கனை உள்ை க்கிய அைிக்னகயினை அதில் 
டசர்த்தல் கூ ோது. உதோரணம் : சிரமதோைம் / தன்ஸல் / இரத்த தோைம் வழங்குதல் என்பனவ. 

 

 அைிக்னகயினைத் தயோரிக்கும் டபோது அதன் சவைிப்புை அட்ன  / புத்தகக் கட் லிற்கு 
டமலதிகமோக சசலவி ப்படும் கோலம் மற்றும் சசலவினை ஏற்று கனலயியல் ரீதியோை 
சபறுமோைத்து ன் தயோரிப்பது அவசியமில்னல என்பது ன் முனையோை அனமப்பில் 
புனகப்ப ங்கள் மற்றும் உறுதிப்படுத்த முடியுமோை டவறு கோரணிகளு ன் முன்னவத்தல் 
டபோதுமோைதோகும். 
 

 

07.  ம ிப் ீடு 

 

 டதசிய வோசிப்பு மோதத்தின் வினைதிைன் மிக்க நிகழ்ச்சித்திட் ங்கனை நன முனைப்படுத்திய 
நூலகங்கைஞக்கு 2019 ஆம் ஆண்டு டதசிய வோசிப்பு மோத்த்தின் டதசிய விழோவின் டபோது 
பரிசுகள், சோன்ைிதழ்ப் பத்திரங்கள் மற்றும் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைது. மதிப்படீ்டு 
ந வடிக்னககள் நூலக மட் ங்கைில் இ ம்சபறுவதைோல் ஒவ்சவோரு உள்ளூரோட்சி 
நிறுவைங்களுக்கு உரிய சபோது நூலகங்கள் மற்றும் கினை நூலகங்கள் சவவ்டவைோக 
தங்கைது அைிக்னககனை அனுப்புதல் டவண்டும். இறுதியோக டதர்ந்சதடுக்கப்படும் நூலகங்கள் 
டதசிய நூலக ஆவணவோக்கல் டசனவகள் சனபயிைோல் மதிப்புனர வழங்கப்பட் தன் பின்ைர் 
விருதுகளுக்கு உரித்துன ய நூலகங்கள் எனவ எை தீர்மோைிக்கப்படுவதற்கு உள்ைது. 

 

 

 

சட்டத் ரணி  ி.எம்.   ீால் சந் ிரரத்ன 
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