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साराांश: 

नैसर्गिक संसाधनामध्ये वाढणाऱ्या मानवी हस्तके्षपामळु े प्रदषूणामध्ये झालेली वाढ व पयािवरणाचा 

होणारा ऱ्हास यामळु ेउद्भवणाऱ्या समस्यांना पयािय म्हणनू ‘हररत इमारत’ ही संकल्पना रुजताना र्दसून येत आहे. 

सविच के्षत्रात ही संकल्पना शाश्वत र्वकासाच्या दृष्टीने जोर धरत असतानाच गं्रथालय के्षत्रात दखेील पयािवरणाचा 

ऱ्हास कमी करणे, नैसर्गिक साधनसामगु्रीचा वापर करून पयािवरणीय गुणवत्ता वाढर्वण्यासाठी गं्रथालय इमारत व 

पररसर हररत करून शाश्वत र्वकासाच्या दृष्टीने हररत गं्रथालयांची र्नर्मिती होत असताना र्दसनू येते. हररत गं्रथालय 

र्नर्मितीमागील घटकांचा, तसेच गं्रथपालांची धोरणे व गं्रथालयांची गुणवत्ता र्टकवनू ठेवण्यास कारणीभतू 

ठरणाऱ्या मागिदशिक ततवांचा व सचूनांचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. 

की वडड ्स: हररत गं्रथालय, शाश्वत र्वकास, नैसर्गिक साधनसंपती, इकोफ्रें डली, feed green to read green. 

 

प्रस्तावना: 

वनसगगवनवमगतीपासनूच मानि अपल्या 

ऄवथथत्िासाठी, गरजा भागिण्यासाठी, 

थिवहतासाठी नैसवगगक साधनसंपतीमध्ये हथतके्षप 

करत अला अहे. साहवजकच पयागिरण 

संतुलनामध्ये मोठमोठे बदल होताना वदसनू येत 

अहेत. बेसमुार िकृ्षतोड, जंगलतोड यामळेु ग्लोबल 

िावमिंग सारख्या घटना घडताना वदसनू येत अहेत. 

काहीिेळा ईष्माघाताचे ऄनेक बळी पडतात. 

यामागचे कारण म्हणजे पयागिरणाचा ऱ्हास होय. 

पयागिरण ऱ्हासाचे दृष्यपररणाम सिगच क्षेत्रात होत 

अहेत. जसे, सद्दवथथतीत नैसवगगक प्रदषूण ि 

ऄन्नपदाथािंमध्ये रासायवनक द्रवयांचा होणारा 

ऄवतरेक िापर यामळेु िाढणारे अजार यािर पयागय 

म्हणनू मानि सेंवद्रय ि शाश्वत शेतीिर भर दते अहे. 

ऄगदी तसेच प्रदषूणापासनू सरुक्षीतता ि अवथगक 

टंचाइिर मात करून वयािसाइक यश ि शाश्वत 

विकासाच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रामध्ये हररत आमारत 

ही संकल्पना रुजताना वदसत अहे. अधवुनक 

तंत्रज्ञानातील क्ांतीमळेु आतर के्षत्राबरोबरच गं्रथालय 

के्षत्रातदखेील तंत्रज्ञानाअधाररत सेिा ि सवुिधामध्ये 

सधुारणा होणे गरजेचे अहे. राष्रीय विकासात 

गं्रथालय ि मावहतीशास्त्राचे महत्ि लक्षात घेता, 

गं्रथालये अवण गं्रथपाल यांनी पयागिरण 

संिधगनाबरोबरच हररत गं्रथालय साक्षरतेबाबत 

ऄनुकूल राहून गं्रथालयांच्या शाश्वत विकासासाठी 

कठीबद्ध राहणे ऄपेवक्षत अहे.  
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व्याख्या: 

 ‚हररत गं्रथालय म्हणजे पयागिरण अवण 

समदुायाचा रक्षण करणाऱ्या हेतूने बनिलेली 

गं्रथालये.‛ 

‚हररत वकंिा शाश्वत गं्रथालय म्हणजे ऄशी 

रचना जी रचना, बांधणी, नुतीनीकरण, पयागिरणीय 

अवण संसाधन कायगके्षम पद्धतीने पनु्हा िापरणे 

होय.‛ 

    The online Dictionary of Library and 

Information Science (ODLIS) नुसार हररत 

गं्रथालय म्हणजे ‚नैसवगगक पयागिरणािर नकारात्मक 

प्रभाि कमी करण्यासाठी अवण पयागिरणाची 

गुणित्ता िाढविणे, नैसवगगक बांधकाम सावहत्य 

अवण जैि ईत्पावदत ईत्पादनांचा िापर, ईजाग, पाणी, 

कागद यासारख्या संसाधनांचे संरक्षण त्यांच्या 

माध्यमाने पयागिरणीय गुणित्ता िाढविण्यासाठी 

वडझाइन केलेले गं्रथालय हररत वकंिा शाश्वत 

गं्रथालय.‛ 

 

हररत गं्रथालय णनणमितीतील घटक: 

पररपूिि पररसर: 

गं्रथालय आमारत ईभारणीची जागा 

प्रभािशाली ि पयागिरणपरूक, सोयीथकर कशी ठरेल 

यासाठी काही मागगदशगक तत्िे विचारात घ्यािी 

लागतात. आमारत पररसर गोंगाट, ध्िनीके्षत्रापासून 

ऄवलप्त ऄसािा. तसेच गं्रथालय आमारत थितंत्र 

ऄसािी, जेणेकरून आमारतीपयिंत सिग िाचकांना 

सािगजवनक मागागद्वारे सहज पोहचता येइल. गं्रथालय 

आमारत पररसर सिग सोयी सवुिधांसाठी ईपयुक्त ि 

नैसवगगक सौंदयागचे दशगन घडिणारा ऄसािा. 

इमारत संरचना: 

Indian Green Council (IGBC) ही 

संथथा भारतामध्ये ग्रीन वबवल्डंग रेवटंग प्रोग्राम ि 

प्रवशक्षण समाविष्ट सेिा दते अहे. आमारतीची रचना 

ही मानके ि प्रोटोकॉल अधाररत ऄसल्यास 

फायदशेीर ठरते. जेणेकरून बदलत्या हिामानाशी, 

नैसवगगक अपत्तीमध्ये दखेील आमारत सरुवक्षत 

राहील. गं्रथालय आमारती काळाच्या कसोटीिर 

वटकण्यासाठी ि कालांतराने सेिा सवुिधांमध्ये 

होणारे बदल लक्षात घेउन आमारतीची रचना ही 

गवतमान ि लिवचक ऄसणे ऄपेवक्षत ऄसते. 

त्याचबरोबर िाचकांच्या दृष्टीने हररत गं्रथालयाची 

आमारत अकषगक, प्रसन्नदायक,सकारात्मक ईजाग 

वनमागण करणारी, आकोफ्रें डली ि feed green to 

read green या संकल्पनेचा ऄविष्कार घडिणारी 

ऄसािी. 

प्रकाययजनना: 

गं्रथालयात परेुशा प्रमाणात प्रकाश हिा 

ऄसेल तर कायगक्षम वखडक्या ऄसणे गरजेचे ऄसते. 

ऄशा वखड्क्यामळेु गं्रथालयात नैसवगगक 

सयूगप्रकाशाबरोबरच मोकळेपणा ि प्रसन्न िातािरण 

वनमागण होते. ऄशा वखडक्यातून येणाऱ्या 

प्रकाशामळेु विजेचा खचग कमी होतो. तसेच 

गं्रथालयात प्रकाशाचा परेुपरू िापर कराियाचा 

झाल्यास आमारतीचा छत पारदशी ऄसािेत. 

जेणेकरून, सायंकाळी ि पािसाळ्यातील कांही 

वदिसाखेरीज विजेचा िापरच होणार नाही. पररणामी 

हररत गं्रथालयाच्या प्रकाश योजनेमळेु िीज 

वबलामध्ये 40 ते 50% टक्के बचत होण्यास मदत 

होते, गं्रथालय आमारतीचे सौंदयग िाढते, त्याचप्रमाणे 

आमारतीमध्ये हिा खेळती रावहल्याने ईन्हाळ्यात 

अरामदायक िाटते.  

सौर उनाि: 

सद्दवथथतीत विजेच्या िाढत्या िापरामळेु ि 

िीज वनवमगतीतील साधनांच्या कमतरतेमळेु िीज 

टंचाइचा सामना करािा लागतो अहे. विज्ञान 

तंत्रज्ञानातील प्रगतीमळेु ऄनेक समथयािरती पयागय 

शोधले जात अहेत. सध्या विद्यतु ईजेला पयागय 
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म्हणनू सौर ईजेचा िापर होताना वदसनू येतो. 

गं्रथालय आमारतीच्या छतािर सौर प्रणालीची मांडणी 

करून सयूग वकरणाद्वारे िीज वनवमगती केली जाते. 

ऄशाप्रकारे सौर ईजेचा िापर करून गं्रथालयास 

िीज परुिली जाते. सौर उजेमळेु अवथगक बचेत 

होतेच वशिाय गं्रथालयास िीज मबुलक प्रमाणात 

ईपलब्ध होते. सौर उजेद्वारे कोणत्याही प्रकारचे 

प्रदषूण न होता ईलट पयागिरणाचे संिधगन केले जाते. 

पयागयाने स्त्रोतांचा परेुपरू िापर होतो.  

नलसंधारि: 

गं्रथालय थिछतेच्या दृष्टीने मबुलक 

पाण्याची ईपलब्धता ि पररसरातील िकृ्षांसाठी, 

थिछतागहृांसाठी, वपण्यासाठी पाण्याची गरज 

ऄसते. पाण्याची िाढती टंचाइ लक्षात घेता पाण्याचे 

संिधगन करणे ि योग्य िापरािर भर देणे फायदशेीर 

ठरते. गं्रथालयास अिश्यक पाण्याची गरज लक्षात 

घेउन थितंत्र वयिथथा करण्यासाठी पाणी संिधगन 

योजनांची ऄंमलबजािणी करणे ऄपेवक्षत ऄसते. रेन 

िॉटर हािेवथटंग सारखी योजना अखनू परेुशा 

प्रमाणात पाणी साठविण्याची सोय केल्याने 

गं्रथालयाचा थितःचा थितंत्र पाण्याचा स्त्रोत्र तयार 

होतो ि गरजेनुसार पाण्याचा िापर करता येतो. ऄशा 

योजनेमळेु आतर थतोत्रािर ऄिलंबनू राहण्याची गरज 

नसते. तसेच जलसंधारणामळेु पाण्याच्या साठ्यात 

थिंयपणूगता वमळते. 

वायुवीनन: 

गं्रथालयातील खेळती ि ऄलहादायक हिा 

ही िाचक, सेिकांना ताजेपणा ि प्रसंन्नतेचा ऄनुभि 

दते ऄसते. िाचकाबरोबरच गं्रथसंग्रह, तांवत्रक 

साधने, फवनगचर, गं्रथालयातील छोटी रोपटी,आ. यांचे 

जतन ि संरक्षणाच्या दृष्टीने मोकळी ि ताजी हिा 

दणेारे प्रभािी प्रणाली म्हणनू िायुिीजनला  खूप 

महत्ि अहे. गं्रथालयातील दमट, ईष्णता ि 

ऄद्रतायुक्त िातािरणािर वनयंत्रण ठेिण्याचे कायग 

करत ऄसते. िायुिीजनमळेु गं्रथालयातील पंखे, 

िातानुकुलीत यंत्रांचा िापर कमी होतो ि पररणामी 

ऄवतररक्त िीज िापरामध्ये बचत होते.  

गं्रथालय पररसरातील वृक्षसंपदा: 

पयागिरण संिधगन ि समदृ्ध गं्रथालयाचा 

शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने गं्रथालय पररसरात िकृ्ष 

लागिड करणे फायदशेीर ठरते. तसेच 

िातािरणातील विषारी िायूचे ि प्रदषुगनाचे संशे्लषण 

करून पररसरात थिछ ि मबुलक प्राणिायू ईपलब्ध 

करण्याची वक्या िकृ्षलागिडीमळेु वसद्ध होते.  

पररसरातील िकृ्षसंपदमेळेु ईन्हाळ्यातील 

ईष्णतेपासनू संरक्षण होतेच वशिाय पयागिरणाचा 

समतोल राखण्यास मदत होते. िकृ्षलागिड करत 

ऄसताना प्रामखु्याने प्रदषुगणमकु्त ि गं्रथालय आमारत, 

िाचनसावहत्य संरक्षणास पोषक ऄसणाऱ्या रोपांना 

प्रथम प्राधान्य देणे ऄपेवक्षत ऄसते. जसे की, तुळस, 

वलंबाची रोपे, एरेका पाम ऄशी विविध रोपे थिछ 

हिा, प्रदषुण कमी करणे, िाळिी, वकडीपासून 

सावहत्यांचे संरक्षण करत ऄसतात. िकृ्षसंपदेचे 

महत्ि लक्षात घेता, गं्रथालय आमारती ि पररसरामध्ये 

थिछ,थंड हिा दउेन ऄलहादायक ि अनंददायी 

िातािरण वनवमगतीबरोबरच गं्रथालय आमारतीचे 

सौंदयग िाढिण्याचे काम करतात. 

 

हररत गं्रथालय णवकासातील गं्रथपालाचे 

धजरि: 

1. गं्रथपालाने अधवुनक तंत्रज्ञान, शोध, 

संशोधन याबाबतीत सतत ऄध्ययाित ि 

सजग ऄसणे गरजेचे ऄसते. 

2. हररत गं्रथालय चळिळीस नेहमी प्रोत्साहन 

वदले पावहजे. 

3. आतर गं्रथपालांना प्रोत्सावहत करण्यासाठी 

ऑनलाइन ि ऑफलाइन 

कायगशाळा,पररषदा यांचे अयोजन करणे. 
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4. आकोफ्रें डली लायब्ररी संमेलन अयोजन 

करून हररत गं्रथालयाचे महत्ि वबंबिणे. 

5. हररत गं्रथालयाची यशथिीपणे 

ऄमलबजािणी करण्यासाठी योग्य त्या 

मलू्यांचा ऄिलंब करणे ऄपेवक्षत अहे. 

 

हररत गं्रथालयाच्या गुिवते्त संदर्ाित मागिदयिक 

तत्वे व सूचना:   

हररत गं्रथालय वनवमगतीमध्ये जेिढे कष्ठ 

घ्यािे लागतात वततकेच आमारत िापर,जतन ि 

संरक्षण या बाबींकडे लक्ष द्यािे लागते. एखादी 

आमारत, साधनसामगु्री यांचा योग्य िापर ि देखभाल 

घेतल्यास त्यांची कायगक्षमता वटकून राहते. हररत 

गं्रथालयांचा दजाग वटकिनू ठेिणे हे गं्रथपाल 

वयिथथापनासमोर मोठे अवहान अहे. त्यासाठी 

काही सचूनांचा, मागगदशगक तत्िांचा ऄिलंब करणे 

गरजेचे ऄसते. 

1. िाचक, सेिकांनी ऄत्यािशक सेिा 

िगळता नेहमी वलफ्टऐिजी वजन्यांचा िापर 

करािा. 

2. शक्य ऄसेल ऄशा वठकाणची िीज चालू 

ऄथिा बंद ऄसािी. 

3. गं्रथालयात िापरलेले कागद टाकण्यासाठी 

िेगळी ि कचरा टाकण्यासाठी िेगळ्या 

बकेटची सोय करािी. 

4. िापरलेले कागद बकेट मधनू िेगळे करून 

काही कागद पनुिागपरासाठी अणािेत. 

5. गं्रथालय, कायागलयातून बाहेर पडण्यापिुी 

संगणक, विजेिर चालणारी यंते्र, वदिे बंद 

करणे 

6. गं्रथसंग्रह विभागात प्रकाश सेन्सर पद्धत 

ऄिलंबणे. 

7. गं्रथालय विभागात प्रत्येक कायागसाठी वपं्रटर 

न िापरता ऄत्यािशक वठकाणीच 

नेटिकग अधारे वपं्रटर िापरािेत. 

8. गं्रथालय आमारतीची ठराविक कालािधीने 

डागडुजी, रंगरंगोटी करणे तसेच 

कीड,िाळिी, वकटकापासनू आमारत ि 

साधनांच्या सरुवक्षततेसाठी Pest Control 

करणे. 

9. गं्रथालय साधनसामगु्री ि आमारतीची 

गुणित्ता ि दजाग वटकिनू ठेिण्यासाठी 

ठराविक कालांतराने तज्ञ 

वयािसावयकाकडून पडताळणी / तपासणी 

करणे गरजेचे ऄसते. 

 

र्ारतातील हररत गं्रथालये: 

1. Anna- Centenary Library Chennai. 

2. Perma Karpo Library, Ladahk. 

3. National Library of India Kolkata 

4. Karnataka University Library 

5. YCMOU University Library 

6. Mumbai University Library 

7. NIT Library Silchar Assam, India 

8. NIT Trichy – Library 

9. Delhi University Library 

10. Culcutta University Library 

11. Madras University Library  

 

समारजप: 

भारत हा विकसनशील दशे अहे अवण 

त्याचा सिगच क्षेत्रात सिािंगीण विकास झाला 

पावहजे. त्यासाठी विविध के्षत्रात विवशष्ठ संकल्पना 

ि योजनाद्वारे विकास साधला पावहजे. पयागिरणाच्या 

दृष्टीने विचार केल्यास सिगच क्षेत्रात ‘हररत आमारत’ 

ही संकल्पना ऄत्यंत महत्िाची अहे. 

सामावजकदृष््टया जबाबदार संथथा म्हणनू गं्रथालय ि 

गं्रथपालािर सामावजक विकासाचे नेततृ्ि करण्याची 

संधी ही हररत गं्रथालयाच्या माध्यमातून ईपलब्ध 
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होत अहेत. पयागिरण साक्षर ि त्याचे संरक्षण 

याविषयी जागरूकता वनमागण करुन ‘हररत गं्रथालये’ 

ि ‘हररत भारत’ संकल्पनेस प्रोत्साहन दणे्याचे कायग 

गं्रथपालानी करणे ऄपेवक्षत अहे. गं्रथपालाचे कतगवय 

केिळ मावहती दणे्यापरुतेच मयगवदत नसनू, 

समाजाला नैसवगगक पयागिरण िाचिण्यासाठी 

अधवुनक हररत आमारती बांधण्यासाठी तसेच हररत 

गं्रथालयाच्या विविध पद्धती अवण शाश्वत 

विकासाची हमी दणे्यासाठी नेत्याची भवूमका 

वनभािली पावहजे. हररत गं्रथालयाच्या ईभारणीसाठी 

ि मागगदशगनासाठी राष्रीय ि अंतरराष्रीय थथरािर 

ऄनेक संथथा काम करत अहेत. 
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