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१.परिचय

तोहोकु निश्वनिद्यालय पुस्तकालय

• संग्रहको संख्या: ४० लाख

• इनतहास
 जुि १९०७ : तोहोकु इम्पेरियल निश्वनिद्यालयको स्िापिा

 जुि १९११ : पुस्तकालयको स्िापिा गरिएको (कतानहिा पुस्तकालयमा पिुािो 

भिि अझै छ | )

 मेइ  १९४९ : तोहोकु निश्वनिद्यालय (ियााँ प्रणाली) पुि स्िापिा 

 िोभेम्बि १९७३ : मुख्य पुस्तकालय कािाउची  सारिएको

 १९८७ :  पुस्तकालयमा सूचिा प्रणालीको व्यिस्िाको िालिी 

 जुि २००७ : तोहोकु निश्वनिद्यालयको  सयौ  िार्षभकोत्सि

 जुि २०११ : तोहोकु निश्वनिद्यालय पुस्तकालयको   सयौ  िार्षभकोत्सि

 अक्टोबि २०१४ : मुख्य पुस्तकालयको  पूणभ ििीकिण
5



तोहोकु निश्वनिद्यालय पुस्तकालय

मखु्य लाइबे्ररी 
(कावाउची  पररसर)

चचककत्सा लाइबे्ररी 
(सेईररयो पररसर)

कृषि पुस्तकालय
(आओबायामा  पररसर)

उत्तरी- आओबायामा पुस्तकालय
(आओबायामा पररसर)

इन्जिनियररङ पुस्तकालय
(आओबायामा पररसर)

अजय पुस्तकालय
(काताहिरा पररसर,आहि)
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२. मुख्य पुस्तकालय बािे



• षवद्यार्थीिरूका लाचि पुस्तक ( ब्याचलर लेवल)  

• उिार कला र मािषवकी बबियका पुस्तक र सामाग्रीिरु
• िोन््डिंग्स सिंख्या: २८ लाख
(तोिोकु षवश्वषवद्यालय पुस्तकालयमा कुल ४० लाख)

२-१.  आधािभूत सूचिा

8



पहहलो भवन

धेरैिसो 
ककताबिरु

－अध्ययि
- अिुसजधाि 

१ ～३ त्ला

धेरैिसो 

िरिल
चौथो तल्ला

पुरािा अनि िलुलभ
बस्तुको सिंग्रिालय

र्दोश्रो भवन

9

मखु्य पुस्तकालयमा २ भवििरु छि ्:



खुल्िे समय

पहिलो भवि ८ :०० ~ २२ :००
िोश्रो भवि ८:४५ ~ १७ :००

• तर बबिाको हििमा
पहिलो भवि १० :०० ~ २२ :००
िोश्रो भवि पुरै बजि रििेछ

* प्रत्येक पुस्तकालय खु् िे समय भभजि छि ्
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कसरी पुस्तकालयमा प्रवेश गने ?

तपाईंले आफ्िो षवद्यार्थी वा अजय पहिचाि काडल प्रयोि ििुलपिे छ।

पसु्तकालय काडल
(ररसचल षवद्यार्थीिरू
/ िैर-शकै्षिक कमलचारी)

कमलचारी आईडी काडल
(सिंकाय र शकै्षिक

कमलचारी)
भतूपवूल बबद्यार्थी सिंघ

लाइफटाइम सिस्यता काडल

षवद्यार्थी काडल
(अिडरग्रािुएट / ग्रािुएट

षवद्यार्थी) ）
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तपाईंले षवद्यार्थी
पठिकिबाट अनि

ग्लोबल प्रभशिण किबाट
लािुभएका पुस्तकिरू

यिााँ कफताल ििल
सक्िुिुजछ

रिसेप्शि काउन्टि

12



२-२  पुस्तकालयमा के कस्ता सुनबधा 

छि् त ! 



पुस्तकहरू पढ्ि ि खोजी गिभ

अिलाइि सावलिनिक पिुाँच 
िामसूचीद्वारा(OPAC) 

ककताब खोज्ि सक्िुिुिेछ 

यिााँ आफ्िो ककताब अर्थवा 
पुस्तकालयको ककताब पढ्ि 

सक्िुिुिेछ 14



फोटोकपी
पहि्लो भविमा १ अनि िोश्रो
भविमा २ िरर िम्मा ३ ओटा

फोटोकपी मभशििरु छि ्

फोटोकपप गनन अनन पुस्तक घर लग्न

ककताब घर लग्ि
मभशि प्रयोि ििलका लाचि षवद्यार्थी
काडल / पुस्तकालय काडल अनिबायलरुपमा

िुिुपिे छ

यस मभशिमा 
ककताब राखेर घर 
लािसक्िुिुजछ !
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पुस्तक लगि पाउिे संख्या अनि सो को अिनध

बिद्याथी
पठनकक्ष

ककतािका 
ठूला थाक 
कोठा 

पुराना 
जौरनलस 

ब्याचलर लेवलका
बिद्याथी

१० 
३ िप्ता

२५ 
६ िप्ता

५ 
१ िप्ता

डिग्री/बिध्यिाररधि
लेवलका बिद्याथी

१० 
३ िप्ता

५० 
६ िप्ता

५ 
१ िप्ता

● पुस्तकालयको “My Library“ पेिमािएर पुस्तक ररिबेसि र पुस्तक समय अबचध 
बढाउि सककजछ 
●यो प्रकिया सबै पुस्तकालयकालाचि भभजि छ. 16



कम्प्युटि ि िायिलेस LAN

इन्टरनेट सेिा  (७५ जनाका सम्म )
पप्रन्टर ( शलु्क लाग्ने )

वायरलेस LAN 

वाइफाइ िडाि ििल, Sub IDचाहिजछ  
र्थप िािकारीकालाचि रेफेरेिस डसे्कमा 
सम्पकल  ििुलिोला 
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ल्यापटप आफै नलि अनि फफताभ गिभनमल्िे नमनसि

लािहुोस फफताभ गिुभहोस 

काडभ 

हल्िहुोस 
काडभ हालेपनछ आफै खुल्छ 

िातो: प्रयोगमा

िीलो: उपलब्ध
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समूहमा अध्ययि गिभकालानग

तपाईंले यिााँ निन्श्चजत भएर
डसे्क र कुशीको प्रयोिििल
सक्िुिुजछ ।

सामुहिक अध्यिक , छलफलक
लाचि उपयुक्त वातावरण भएको

पठि कक्ष्यकायल िेत्र समहूिक अध्ययि कि

यो अध्यि -कोठा प्रयोि ििल
इजटरिेटबाट पुस्तकालयको
“My Libray" पेिमा िएर
ररिबेसि ििुलपिे िुजछ ।

19



20

सोधपुछ

अन्य पुस्तकालयहरुबाट  फकताब 

मगाउि चाहन्छु भिे 

पुस्तकहरु कसिी खोज्िे

िाहा छैि भिे 

“अन्तिाभनिय निद्यािी सहयोग 
डेस्कमा” सोध्न सकु्नहुन्छ

WiFi चलाउि चाहन्छु



२-३. पुस्तकालयको निनभन्न तल्लाको 

गाइड



प्रिेश

प्रिशलिी केजर बिु-उद्िेश्य कि **कफी पसल*
* पढ्िे कोठा भभत्र कफी र खाद्य पिार्थल ्याउि सककिे  → p.32 बेिोरा
** कुिै ककभसमको भमहटङ्ि , साधारण कायलिम ििुलपरेमा मुख्य काउजटरमा आबेििहिई यो 

कोठा ररिबल ििलसककिे 



कम््युटर कक्षअध्यन कक्ष

लाधचलताका साथ प्रयोग
गनन ममल्ने कायन के्षत्र

समूहहक अध्ययन कक्षअडियो-मभजअुल सामाग्री
नयााँ जरनल

प्रवेश

23

भुइाँ(मुख्य)

त्ला



मुख्य काउन्टर

सन्र्दभन िसे्क
★अन्तरानष्ट्रिय पवद्याथीहरूको
लाधग

पुस्तकालय मभत्रका 
सेवाहरु

24

भुइाँ(मुख्य)

त्ला



ठूलो पुस्तकिरू

षवद्यार्थी
पठि
कि

षवद्यार्थीकालाचि पुस्तक
सजिभल सामग्री (शब्िकोश, आहि )

षवद्यार्थीद्वारा रोन्िएक पुस्तकिरू
युकारी सिंग्रि (तोिोकु षवश्वषवद्यालयका बबद्यार्थी, 
भशिक, तर्था भतूपवूल बबद्यार्थीद्वारा भलखखत पसु्तकिरु )

िोश्रो त्ला

पहिलो त्ला

25



आराम कि
यिााँ कुरा ििल
अनि खाि खाि

सककजछ

26



निश्व प्रनशक्षण कक्ष

कुरा ििल
पाइजछ

सामुनहक अध्यि ,

जापािी भाषा /अंग्रजेी 

भाषा अध्ययि ,

अन्तिाभनिय 

निद्यािीहरूका लानग 

अंग्रेजीमा पुस्तकहरु

27



िोल्न
मनाही छ !

निजी अिुसन्धाि कक्ष
My Library द्वािा रिजबभ गिेपनछ  

ग्राजुएट लेबलका  निद्यािी ि शैनक्षक

कमभचािीहरुले प्रयोग गिभ सके्न

निश्व सन्र्दभभ सामग्री कक्ष

सिंयुक्त राष्ट्र / EU सम्बन्जधत
सामाग्री,

२०११को पूवीिापािको
षविासकारी भूकम्पको

पुस्तकालय
28



29

तोिोकु षवश्वषवद्यालय सिंकाय, 

ग्रािुएट लेबलका षवद्यार्थीिरू,  र
स्तैक रूम को िाइडिेस भलएका
अजडरग्रािुएट लेबलका
षवद्यार्थीिरूले प्रयोि ििल सक्िे

स्ताक(stack) कक्ष (Room)
१३ लाखभजिा बढी पुस्तकिरु



भवि ि. २

भुइाँतल्ला पठि कक्ष्य

र्दोश्रो ि तेस्रो पठि कक्ष्य 
30

१ -३ त्ला
ठूला िोिल् स



भवि ि. २

31

चौर्थो त्ला
पुरािा र िलुलभ

सामग्री



पुस्तकालयमा अिुशानसत िहौ !

● सेल फोि / PHS अिुशासि : आफ्िो ररङ्िटि बजि अनि मोबाइललाई 
"कम्पि मोडमा " सेट ििुलिोस।् मोबाइल प्रयोि ििुलपरेमा "मोबाइल फोि बुर्थमा " 
िािुिोस।्
● भभिेको छातालाई पुस्तकालय बाहिरको छाता राख्न ेठाउमा राखेर मात्र 
पुस्तकालय प्रवेश ििुलिोस ।
● आफ्िो सामािको सुरिा ििुलिोस। समाि ितातता िछोड्िुिोस । पुस्तकालय 
भभत्रको लकर प्रयोि ििुलिोस ।
●  कफी पसल र आराम कक्ष्य बािेक अजय ठाउमा खािा खाि मिािी छ । 
बोतलमा राखखएको पेय पिार्थल भिे ्याउि सक्िुिुजछ । पुस्ताकलायाभभत्र धूम्रपाि 
नििेचधत छ ।
● र्थाक(स्ताक) कोठामा झोला लाि मिािी छ । झोलालाई  प्रवेश िेट छेउको 
लकरमा राखु्न िोला ।

32



सूचिा रिरििल

Ⅱ



OPAC भिेको के हो ?

OPAC बाट तपाईले तल उल्लेनखत सामग्रीको

खोनज गिभ सकु्नहुन्छ

・पुस्तकहरु

・जोिभल/ पनिका

・अनडयो-नभजुअल सामाग्री

१. OPAC मा खोज 

34



तोहोकु निश्वनिद्यालय OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

नबस्तृत खोज 

यहााँ िस्तुको निििण उल्लेख 

गिुभहोस् (जस्तै शीषभक, लेखक, 

ISBN आफर्द)

१ -१ . पुस्तकहरुको खोज 

35



कुि पुस्तकालयबाट पुस्तक नलिखोज्र्द ै

हुिुहुन्छ , छानु्नहोस

नबद्यालय परिसि नभि अनि 

बानहिबाट खोज 

36

१ -१ . पुस्तकहरुको खोज 



प्रमुख शब्र्द टाइप्

गिुभहोस्

खोज परिणाम 

क्रमबद्धरुपमा 

हिेभकालागी

37



खोज नमलेका िस्तुहरूको संख्या 

िस्तु बािे िप जािकािी (िस्तु 

निििणका  लानग यो ललंक 

निच्िुहोस )

38



फकताबको ठेगािा 

कल िम्बि

यो िम्बि रटनपिाख्नुहोला

यो िम्बि पुस्तकको मेरुर्दण्डमा 

लेनखएको हुन्छ

39



40

िोिललको भशिलक
×भोलुम ि. को आधारमा खोि िििुलिोस ्
× शीिलक वा लेखकको िामबाट पनि
खोिी िििुलिोस ्

ििललको सामाजयरुपमा मात्र 
िाम र्थािा छ भिे "पूणल

शीिलक" िरेर  खोि िििुलिोस

यहि ििललको केहि भािको 
िाम र्थािा छ भिे यिााँबाट 

सरलै खोज्ि सककजछ

× प्रकाशिको विल 
िलेखु्नखु्निोला

१ -२ जोिभलको खोज 

Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals
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यो चर्थचेर ककताबको 
किााँ राखखएको छ

र्थािा िुजछ 

E-journal available

Must!

उधािरणका लाचि 
ठेिािा: कावाउची क्याम्पसको 

अर्थलशास्त्रको पुस्तकालय



तोहोकु निश्वनिद्यालयको मुख्य पुस्तकालयमा जिभलहरु कहााँ 

कहााँ छि् त !

ििललभएका  स्र्थाििरु 
भवि ि. २ 

• पहिलो  त्ला: िापािी ििाल्स  A-I

• िोश्रो त्ला: िापािी ििाल्स J-Z· पन्श्चमी िेशका 
ििाल्स  A

• िेश्रो त्ला: पन्श्चमी िेशका ििाल्स  A-Z

पुस्तकिरु  शीिलकको वणलमालाका आधारमा िमबद्धमा 
िरर राखखएका छि ्
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२  डेटाबेस कसिी प्रयोग गिे ?



खोज्िुिोस>् डाटाबेस 
र अजय सामाग्रीिरु 

डेटाबेसको खोज

44



२ -१  CiNii लेख

• जापािी संस्िािबाट  प्रकानशत झन्डै १ किोड ७० 

लाख  लेखहरु 

• ४०  लाख लेखहरु इन्टििेटबाट अिलाइि हिेभ नमल्िे 

• सन्र्दभभ, र्दषृ्टान्तको  जािकािी

45
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CiNii लेख
http://ci.nii.ac.jp/

· िापािी लेखको खोि
(सबै िेत्रिरु)

· कुिैकुिैमा , सबै ककताबका 
सबै पेििरु उपलब्ध छि ्



List of search results
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पनिका को िाम, िम्बि ि प्रकशसीत नमनत

लेखक

सािांश

लेखको  शीषभक



Search item details

फकताबका सबै टेक्स्ट

अिलाइि उपलब्ध छि

सन्र्दभभ सामग्री

फकताबका अन्य स्िािहरु 

NDL: िािीय आहाि पुस्तकालय

CiNii पुस्तकहरु: निश्वनिद्यालय पुस्तकालयहरु

ललंक: ओिलाइि-पनिका

OPAC: तोहोकु निश्वनिद्यालय पुस्तकालय
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२ -२  निज्ञाि नबषय 

• इन्टििेट -पनिका इन्टििेट-पुस्तकहरुको सबैभन्र्दा 

ठूलो डेटाबेस

• Elsevier “एल्सेनिएि” द्वािा प्रकानशत निज्ञाि, 

प्रनिनध, नचफकत्सा निज्ञाि ि सामानजक निज्ञाि  

निषयका २५०० इन्टििेट-पनिकाबाट ि ३५,००० 

इन्टििेट-पुस्तकहरु उपलब्ध 

• ति क्याम्पस   परिसिबाट माि खोज्ि नमल्िे 

49
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२ -२  निज्ञाि नबषय 
http://www.sciencedirect.com/



परू्न टेक्सस्ट अनलाइन 
उपलब्ि छन 
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२ -२  निज्ञाि नबषय 
िनतजाका  उर्दाहिणहरु



२ -३  निज्ञाि नबषयको िेब

• अध्ययिका  सबै क्षेिहरू समािेस गरिएको

• १९०० ई.स. र्दनेखिका १२ ,०००  प्रभािशाली

पनिकाहरु 

• "साइतेसि“(Citation) जािकािी

• लेखक जािकािी

• जिभलको पुिै पाठहरू  निश्वनिद्यालयले सर्दस्यता  

नलएका जिभलहरुबाट माि  उपलब्ध 

• क्यम्पस परिसिबाटमाि खोज्िनमल्िे 
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मुख्य शब्र्दहरुको चयन जस्तै
education* Japan* eat*

53

२ -३  निज्ञाि नबषयको िेब
https://webofknowledge.com/
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ओिलाइि माफभ त सबै 

पाठहरूको खोज्िहुोस

तोहोकु 

नबश्वनबद्यालयमा 

उपलब्ध

िप जािकािीको लानग  

शीषभकमा  नक्लक 

गिुभहोस्

54

खोज िनतजाका उर्दाहिणहरु 



२ -४ सन्र्दभभ सूची डेटाबेस

• प्राकृनतक निज्ञाि, सामानजक निज्ञाि, मािनिकी

• निस्तृत श्रृंखला: नबनब्लयोग्राफी ि र्दषृ्टान्त जािकािी 

को सबै भन्र्दा ठूलो डेटाबेस

• ई.स. १९६० र्दनेखिका १६ ,०००  भन्र्दा बढी 

पनिकाबाट 

• क्याम्पसहाताबाट माि खोज्ि  नमल्िे
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२ -४ सन्र्दभभ सूची डेटाबेस
https://www.scopus.com/



खोिका पररणामिरुको केहि झलक 

ममनत, साइटेसन, 
अनन सान्र्दमभनकताका 
आिारमा क्रमिद्ि

यसलाई ररफर गने 
व्यष्ट्क्सतहरूको  संख्या
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Find a full text

LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

मलकं: तोहोकु 
पवश्वपवद्यालयले 
पाएको 
सर्दस्यतािारे 
जानकारी 

प्रकाशकमा हेनुनहोस ्



२ -५  र्दिू पहुाँच

निश्वनिद्यालय बानहिबाट इन्टििेट-पनिका, 

इन्टििेट-पुस्तकहरु ि डेटाबेस हिेाभकालानग

GakuNin
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डेटाबेस पहुाँच ि उपकिण

सूचकाकं पृष्ठका लानग  यहााँ 

नक्लक गिुभहोस

२ -५  र्दिू पहुाँच



र्दिू पहुाँच ि अिुमनतकालानग  

सूचकाकं ि डाटाबेस  हेिभ 

सकु्नहुन्छ
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२ -५  र्दिू पहुाँच



तपाइको Tohoku-dai ID ि

password हाल्िुहोस्
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२ -५  र्दिू पहुाँच
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अन्य सेबाहरु

Ⅲ
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१  पुस्तकालयको इन्टििेट प्रयोग गिभकालागी *

・ पुस्तकालयको कम्प्युटरलाई इजटरिेटसिंि िोड्िुपिे 
→ आफ्नो Tohokudai ID हाल्नुहोस

・ आफ्िो उपकरणमा WiFi िडािििल 
→ आफ्नो Sub ID हाल्नुहोस

Tohokudai ID भनेको के हो ?

तपाईंलाई तोिोकु षवश्वषवद्यालयले भिाल भैसकेपछी भसलबजिी  िरर हिएको  
सामाजय कािि  भभत्र तपाइको "तोिोकु षवश्वषवद्यालय आईडी" भेट्िुिुिेछ
सो काििमा २  अिर अनि ८  िम्बरको कोड िुजछ | माचर्थ Tohokudai ID

लेखखएको िुजछ

Sub ID भनेको के हो ?

तपाइले आफ्िो Sub ID आफै चयि ििुलपिे िुजछ | तपाइले आफ्िो 
Tohokudai ID बाट login िरर सम्बन्जधत भलिंक बाट Sub ID बिाउि 
सक्िुिुजछ | WiFi चलाउन Sub ID चाहहन्छ

* मुख्य पुस्तकालय र शाखा पुस्तकालयिरु।  अजय पुस्तकालयिरुमा  फरक नियम िुिसक्छि।्
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Sub ID कसरि बिाउिे ?

(eduroam) चलाउि Sub  ID चाहिजछ

①https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet वेबसाइत ्प्रयोििरर
② “Regist SubID”. बाट सुब SUB ID बिाउिुिोस 

WiFi चलाउर्दा यार्द गनुनपने कुरा 
User ID: (your Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Password: password for Sub ID



२  तोहोकु निश्वनिद्यालय  पुस्तकालयको  िेबसाइट

②
①

③

④

① िामसूचीको ओिलइि  खोि
②डाताबेस , ई-पुस्तकिरु, ई-पबत्रकाबाट, 
आहि
③ तोिोकु षवश्वषवद्यालयको सबै

पुस्तकालयिरु बारेमा िािकारी
④My Library

66



2-1. My Library
MyLibrary बाट आफ्िो ककताबको ऋण न्स्र्थनत िााँच, ऋण िषवकरण, ििलभमलिे 
अिलाइि सेवा िो | यो प्रयोि ििल तपाइले Tohokudai ID मा लचिि ििुलपिे 
िुजछ 

● आफ्िो फकताबको ऋण

नस्िनत जााँच

● तोहोकु निश्वनिद्यालयको 

अन्य क्याम्पसमा िहकेा

फकताबहरुको मगाउिु पिेमा

● अध्ययि कोठा बुफकङ्ग गिभ 

यहि तपाईंसिंि सेतो र पिेंलो पुस्तकालय काडल (ररसचल लेवेलको  षवद्यार्थी) छ 
भिे , तपाईंले  My Library प्रयोि ििल रेफेरेिस डसे्कमा िएर सो बिाउिु पिे 
िुजछ



२ -२  पुस्तकहरू तिा  लेखहरु मगाउिु

पिेमा 

• अन्य क्याम्पसबाट  पुस्तक

→ OPAC बाट  अिुिोध गिुभहोस 

• अन्य निश्वनिद्यालयहरुमा पुस्तक

• अन्य निश्वनिद्यालयका पुस्तकालयबाट पसु्तकहरू 

प्रनतनलनप नलिुपिेमा 

→ Interlibrary loan / फोटोकपी अिुिोध
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अको क्सयाम्पसमा पुस्तकहरु 
मगाउनु परेमा 

69

OPAC माफभ त अिुिोध 
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My Library मा लनगि

जापािी िेबसाइटबाट सनजलै यो 

ललंक निचिे अडभि गिभ सफकन्छ 

Interlibrary loan / फोटोकपी अिुरोध



My Library
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ककतािहरु  प्रा्त गनन
आफ्नो सिैभन्र्दा नष्ट्जकको  

पुस्तकालय छान्न 
नभुल्नुहोला

72

Interlibrary loan / Photocopy request



2-3. Facility Reservations

प्रयोग गिभका लानग 

कोठा ि समय चयि 

गिुभहोला

· सामूनहक अध्ययि कक्ष

· निजी अिुसन्धाि कक्ष,आफर्द
73



३. अन्य



अन्तिाभनिय निद्यािी सहयोग डेस्क 
यहि कुिै प्रश्ि भए 
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लाइब्रेरियिलाई  सोध्नहोस्
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http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

तोिोकु षवश्वषवद्यालय पुस्तकालयले प्रिाि ििे सेवािरु  बारे कुिै प्रश्ि भए िाम्रा  
अिंगे्रिी तर्था  षवभभजि भािा बो्िे स्टाफलाई सम्पकल  ििुलिुि अिुरोध िररजछ 

ई-मेल

भभडडयो च्याट

टेभलफोि



Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
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@TUL_Global



Tohoku University Main Library

Reference Desk

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

The Basic Guide of Tohoku University Library 2017


