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ं थालय – चळवळ व िवकास 
 

ा. अशोक आकाराम पाटील 

ं थपाल,  

ी िशव-शाह महािव ालय स ड 

 

 
सारांश: 

ंथालयाच े अि त व ाचीन काळापासून असले, तरी ंथालय–चळवळ 
मा  आधुिनक काळातील आह.े ंथालय ह ेसामािजक जीवनाचा अिवभा य घटक 
होय. या ीन े य या जीवनात ंथालयाला मह वाचे थान असून ंथालय सेवा 
मोफत िमळणे हा य चा ह क व रा ाची जबाबदारी होय. ंथालय िवषयक हा 
ि कोन इं लंड, अमे रका यांसार या गत रा ांत मा य झाला व ंथालय – 

चळवळीच े मूळ तेथे जले गेल.े सावजिनक मोफत थंालये हणज े ा 
चळवळ चच मूत व प होय. 

सावजिनक ंथालयांची थापना करणे, ंथ, सेवक व वाचक या घटकांत 
सुसंवाद राखून ंथालय ेसमृ  करणे, यांना िचर थायी व प ा  क न देण ेइ. 

ंथालय – चळवळ ची उि  ेहोत. या ीन े य , थंालय संघासार या खाजगी 
सं था व शासक य सं था यांनी केले या कायाचा इितहास हणजेच ंथालय –
चळवळीचा इितहास होय. 

 

तावना: 

इं लंडम य ेएफ्. ए.  एबट व एडवडझ यां या य नांमु ळे १८५० म य ेसावजिनक ंथालय 

िवषयक पिहला कायदा मंजूर झाला. याकाय ा वये जनतेकडून कर वसूल क न थािनक वरा य 

सं थांमाफत ंथालय े थापन कर यात आली व सवाना मोफत ंथालय सेवा िमळू लागली. १९१९ 

या काय ाने काउ टी कौि सले थापन झाली. १९६४ म य े पि लक लाय रीज अँड यु िझय स 

ॲ ट मंजूर झाला. या काय ा वये सावजिनक ंथालयांची यव था ही रा ाची जबाबदारी होय, ह े

त व मा य कर यात आले आिण यासाठी आव यकतो कर घे याची तरतूद कर यात आली. 
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याकाय ा माणे ४२,८६८ ंथालय े सु  कर यात आली. १८७७ म ये थापन झाले या ि िटश 

ंथालय संघान े ंथालयाची थापना, ंथालयशा ाच े िश ण, आंतर ंथालयीन देवघेव आिण 

ंथालय– प रषदा यामागानी ंथालय – चळवळीस मोठा हातभार लावला. 

अमे रकेत १८४८ म य ेमॅसॅचूसेट्स येथे पिहला ंथालय – कायदा मंजूर झाला व यानुसार 

बॉ टन येथ े सावजिनक ंथालयाची थापना कर यात आली. अमे रकेतील ंथालय – काय ाचे 

व प ि िवध आह.े फेडरल काय ा वये वॉिशं टनची लाय री ऑफ काँ ेस, कोलं िबया 

िज ातील ंथालय ेव म यवत  सरकार या क ेतील ंथालय ेयांची यव था पािहली जात.े इतर 

रा यांतून वतं  कायद ेआहेत. १८७६ म ये अमे रकन लाय री असोिसएशन या ंथालय संघाची 

थापना झाली व यासंघा या ारा कटर, पूल, देम, मेलि हलडयूई यांनी ंथालय – चळवळीस मोठी 

चालना िदली. अ य पा ा य देशांतही सावजिनक ंथालय – चळवळीन े िवसा या शतका या 

पूवाधात मोफत ंथालय सेवेच े येय सा य केल ेआह.े 

 
उ ेश: ंथालय – चळवळ व िवकास अ यास करणे. 

 
भारतातील ंथालय – चळवळ: 

भारतातील ंथालय – चळवळीचा ारंभ बडो ाच े ीमंत सयाजीराव गायकवाडयांनी 

आप या सं थानात केले या योजनाब  अशा म यवत  तसेच िज हावार, तालुकावार व ामवार 

ंथालयां या थापनेन ेझाला. िवसा या शतका या पिह या दशकात चळवळीच ेह ेपिहल ेपाऊल 

पडल.े त पूव  मुंबई सरकारने १८०८ म ये केलेली ंथालयां या न द ची तरतूद, एकोिणसा या 

शतकात भारतातील मुख शहरी थापन झाले यान े िट ह जनरल लाय रीज, १८६७ म ये मंजूर 

झालेला ेस अँड रिज ेशन ऑफ बु स ॲ ट, इंपी रयल लाय रीची थापना (१९१२) इ. गो ी 

ंथालय – चळवळी या ीने मह वा या आहेत. बडोद े सं थानात सरकार या उ ेजनाने ी. 

अमीन यांनी िम  मंडळ (१९०६) ही सं था थापन क न स.ु २४८ थंालयांची थापना केली. 
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१९२४ म ये ंथालय संघाच ेबडोद ेयेथ ेकाय सु  झाले व ंथालय शा ा या िश णाची भारतात 

थमच सोय झाली. 

बडोद ेसं थानात सु  झाले या ंथालय –चळवळीच ेपडसाद इतर ही उमटले व या या 

देशा या शै िणक गरजा आिण गती यानंुसार ंथालय – चळवळीची पावल े पु ढे पडत गेली. 

िवशेषतः म ास, बंगाल, पंजाब व मुंबई या ांतांनी वातं यपूव काळात ंथालया या े ात मोठी 

गती केली. ंथालयीन कायक या या बरोबरच समाजसेवक,  राजक य नेत े व देणगीदार यांच े

पाठबळ ंथालय – चळवळीला लाभल.े 

म ास ांतात १९२८ म य े ंथालय संघ थापन झाला. भाषणे, चारदौरे, िव ा याना आिण 

सावजिनक ंथालयांना उपयु  ठरेल असे सूिच काय इ. मागानी ंथालय – चळवळ वाढिव याच े

काय या संघान े केले. १९२९ म ये यासंघान े ंथपालनाचा वग सु  केला. या संघाशी िनगिडत 

असलेल ेडॉ. रंगनाथ हे आधु िनक भारतीय ंथालय – चळवळीच ेअ वय ूहोत. यांनी ंथालयशा  

िवषयक िवपुल लेखनही केल ेआह.े १९४८ म य ेमंजूर झालेला कायदा, िनरिनरा या िव ापीठांनी 

सु  केलेल े ंथालयशा ाच ेअ यास म इ. कारणानंी ंथालय – चळवळीला यापक व प ा  

झाले आह.े 

महारा ात ंथालय संघटनेची सु वात १९२१ साली झाली. द. वा. जोशी यां या प र मान े

महारा ीय मोफत वाचनालय प रषद भरली व तीतून महारा ीय वाचनालय संघाची थापना झाली. 

या संघास डॉ. बाबासाहेब जयकर, न. िच. केळकर आदी ने यांच ेसहकाय लाभल ेहोत.े पुण ेयेथे २५ 

नो हबर १९३५ रोजी पुण े ंथालय संघ थापन झाला. ंथालय शा ाचा मराठी भाषेतून वग 

चालवून मातृभाषा मा यमाचा पुर कार पिह यांदा या वगान े केला. यां िशवाय मुंबई ंथालय संघ 

(१९४२), मराठी ंथालय संघ (१९४४), कुलाबा िज हा वाचनालय संघ (१९४६) ह े संघ 

महारा ात कायकरीत होत.े 
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बाळासाहेब खेर यां या ेरणेन े मुंबई सरकारन े नेमले या फैजी सिमतीचा सावजिनक 

पु तकालयां या िवकासासंबंधीचा अहवाल १९४० म ये िस  झाला. त पूव  रा. ब. सी. के. बोल े

यांनी बाँ ब ेपि लक लाय रीज िबल कायद ेकौि सलात १९३६ म ये आणल ेहोत.े पण त ेमंजूर होऊ 

शकले नाही. फैजी सिमती या िशफारशी नुसार १९४७ म ये म यवत , ादेिशक, िज हा आिण 

तालुका वाचनाल यांची रीतसर उभारणी सु  झाली. सरकारी मा यतेनुसार ंथालय संघाची संघटना 

उभी करण,े ह ेही ंथालय – चळवळीच ेएक मु य सू  होत.े याला अनुस न १३ मे १९४९ रोजी 

महारा  ंथालय संघाची थापना झाली. ंथपालनाला वािहलेल े सािह य सहकार ह े मािसक, 

ंथालय प रषदा, ंथपालन वग, ंथपालन िशिबरे, शालेय ंथालय योजनाही या संघा या कायाची 

मुख वैिश ्य े होत. या िशवाय मुंबई ंथालय संघ (१९४२), िवदभ ंथालय संघ (१९४५), 

मराठवाडा ंथालय संघ (१९५९) ह ेतीन ंथालय संघ आपाप या िवभागात ंथालय – चळवळीस 

हातभार लावत होत.े 

महारा  रा याची १९६० म य े थापना झा यानतंर १९६२ म य े महारा ातील िवभाग 

ंथालय संघांनी पर परांत सहकाय वाढाव े आिण सव रा याच े ितिनधी व क  शकेल अशी 

संघटना िनमाण करावी, याउ ेशान ेमहारा  रा य ंथालय संघाची थापना केली असून ंथालय – 

चळवळ जनतािभमुख कर याच ेमह वाचे काय ा संघटनेन ेचालिवले आह.े 

वातं यो र काळात भारतातील बहतेक रा यांत ंथालय संघांची थापना झाली असून 

शासनातफ ही ंथालय – चळवळीला हातभार लागत आह.े सावजिनक ंथालयां या 

स ःप रि थतीची पाहणी करण,े भारतीय ंथालयांची सुसू  साखळी िनमाण कर याची योजना 

आखणे, िश ण आिण ंथालय यांच ेसहकाय वाढिवण ेइ. कायासाठी भारत सरकारन ेडॉ. के. पी. 

िस हा यां या अ य ते खाली १९५६ म ये एक सिमती थापन केली.  यासिमतीचा अहवाल 

मह वपुण असून यात ंथालयाची िविवध काय, ंथालय – सहकाय, सेवकांच ेिश ण, सामािजक 
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िश णा या ीने ंथालयाच े काय, ंथालयाच े शासन व अथ यव था इ.  िवषयांवर मागदशन 

केलेले आह.े  ंथालय – चळवळी या ीने ह ेपुढच ेमह वाच ेपाऊल होय. 

भारत सरकारने या पंचवािषक योजना आख या, यांमधूनही थंालय चळवळीचे पाऊल 

पु ढेच पडत गेल.े पिह या पंचवािषक योजनेत सव रा यांतून सावजिनक ंथालय प ती अि त वात 

यावी, अशी तरतूद कर यात आली होती. परंत ु आसाम, पि म बंगाल, म य देश, पंजाब, 

रा य थान आिण गुजरात यारा यांतच केवळ म यवत  ंथालय े व स.ु शंभर िज हा ंथालय े

अि त वात येऊ शकली. दु स या पंचवािषक योजनेत आणखी ३२० िज हा ंथालय े व उरलेली 

रा य ंथालय े थापन कर याची योजना कर यात आली. परंत ु ंथालय वाढीसाठी म यवत  

सरकारने देऊ केलेली र कम खच होऊ शकली नाही. ितस या पंचवािषक योजनेत सु यवि थत 

ंथालय योजना ह े िश ण यव थेच े एक अंग होय ह े मा य कर यात आल े असून, या माण े

आिथक तरतूद कर यात आली आह.े चौ या पंचवािषक योजनेत ंथालयाबाबत करावया या 

उप मांचा सवागीण िवचार हावा, हणून िनयोजन आयोगाने भारतातील त  ंथपालांची एक 

सिमती िनयु  केली होती. सिमतीने िशफारस केले या पंचवीस वषा या ंथालय गती या 

आराखड्याच ेसव  वागत झाल,े पण ाबाबत कायवाही होऊ शकली नाही. पाच या पंचवािषक 

योजने या काळातही ंथालय िवकासाचा िवचार कर यासाठी एक सिमती नेम यात आली होती. 

 
ंथालय – सहकार : 

ान िव ानाची चंड वाढ व यां िवषयीच ेसािह य संशोधनासाठी उपल ध क न दे याची 

सात याची िनकडयांमु ळे ंथालय े ात सहकाराची गरज िनमाण झाली. नजीक या दोन 

ंथालयांतच न ह,े तर ांतांतील देशातील व आंतररा ीय ंथालयांतही पर पर देवाण घेवाण व 

सहकायाची आव यकता अस यामुळे ह ेकरणा या सघंटना िनमाण झा या. ान सािह याची आंतर 

– ंथालयीन देवघेव, सामू िहक ंथ खरेदी, वग करण – सूिच लेखनादी तां ि क बाबतीत सहकाय, 

अंधांक रता सोयी, मोफत वा सवलतीची टपाल वाहतूक इ. सहकाया या काही बाबी होत. उपल ध 
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ंथसंप ीचा जा तीत जा त उपयोग ह े ंथालय – सहकाराच े सा य होय व यासाठी रा ीय व 

आंतररा ीय सं था थापन झा या आहेत. यांपैक  काही यातनाम सं थांची मािहती अशी :  

(१) इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर डॉ युमटेशन (१८९५).  

(२) इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लाय री असोिसएश स (१९२७).  

(३) युने को ंथालय िवभाग (१९४६).  

(४) फािम टन लॅन (१९४८): कानगी कॉप रेशन या िव माने अमे रकेतील ंथालयांत 

सहकाय साधणारी सं था.  

(५) कँिडनेि हयन लॅन (१९५६): डे माक, नॉव, वीडन, िफनलंड या देशांनी एक  येऊन 

थापन केलेली सहकार योजना. 

 

सारांश: 

१९५६ पासून वाय तेन े काम करीत असले या िव ापीठ अनुदान मंडळान े भारतातील 

िव ापीठीय ंथालयां या वाढीस मह वाचा हातभार लावला आह.े िव ापीठ ंथालयांची सवागीण 

गती हावी या हेतुन े िव ापीठ अनुदान मंडळान े १९५७ म ये डॉ. एस.् आर.् रंगनाथ यां या 

अ य ते खाली एक सिमती नेमली होती.  यासिमतीन े तयार केलेला अहवाल िव ापीठ 

ंथालयां या गतीस पोषक ठरला आह.े 

देशांतील नाग रकांना ंथालय सेवा उपल ध क न देणारी रा ीय, रा य, िवभागीय, िज हा, 

तालुका, ाम यापातळीवरील ंथालयांची सुसू  साखळी, गत रा ीय सेवा व पर पर सहकाय ह े

सव साध यासाठी ंथालय – काय ाची िनतांत आव यकता आह.े ंथालय – चळवळीचे त ेएक 

मुख उि च होत.े पुढारले या पाि मा य देशांत ंथालय – कायद े अि त वात आहेत. भारतात 

स या या तिमळनाडू रा यात असा कायदा १९४८ म ये अि त वात आला. आं देशात १९६० 

म ये कनाटक रा यात १९६५ म य े व महारा ात १९६७ म ये ंथालय – कायद े मंजूर कर यात 
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आले. वतं  अशी शासक य ंथालय खाती या काय ांनी अि त वात आली असून सावजिनक 

ंथालयांची थापना, संगोपन आिण संघटन ह े काय ंथालय संघांतील कायक या या सहकायान े

होत आह.े 
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