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सार: 

शैक्षणिक व सामाणिक घटकाांच्या माणहती णवषयक गरिाांची पतूतता करिे. णवणवधां प्रकारच्या शैक्षणिकव 

सांदर्त ग्रांथाचे उपाितन करून सांवधतन करिे. णवणवध अभ्यासक्रमाांस लागिारे वाचन साणहत्य उपलब्ध करून दिेे. 

वाचकाांना द्यावयाच्या माणहतीचे व सांदर्त सेवाांचे णनयोिन करिे. पाचवी ते दहावी या वगाांसाठी शाळमेध्ये 

णवद्याथी व णशक्षक याांना िी ग्रांथालये उपलब्ध आहेत, त्याांना शालेय ग्रांथालय असे म्हितात. आपल्या दशेात 

अलीकडील काळात माध्यणमक स्तराांवर शालेय ग्रांथालये णदसत असली तरी ती शाळचे्या एकूि णवद्याथी सांख्येवर 

अवलांबनू आहेत. शालेय ग्रांथालये ही शाळतेील णशक्षिाला परूक असे साणहत्य णवद्याथी व णशक्षक याांना 

परुणवण्याची कामे करतात. यामध्ये क्रणमक व सांदर्त पसु्तकाांची दवेघेव करिे,णवणशष्ट माणहती सांदर्त परुविे, 

ग्रांथालय कसे वापरावे या णवषयी मागतदशतन करिे, णवद्यार्थयाांमध्ये वाचनाची आवड णनमाति व्हावी म्हिनू अनेक 

उपक्रमाचे आयोिन करिे.ग्रांथ प्रदशतने आयोणित करिे. णवणवध स्पधाांचे आयोिन करिे. पसु्तकाचे वाचन 

करिे.चचातसत्र आयोणित करिे.  

 

प्रास्तानवक: 

गं्रथालय चळवळीत वनरपेक्ष वतृ्तीने अवण 

सामावजक कततव्यभावनेने कायत करणारी ऄनेक 

मंडळी अहेत. ऄनेक गं्रथालये ववववध 

समाजोपयोगी ईपक्रम राबवनू समाजजीवन समदृ्ध 

करीत ऄसतात. भारत सरकारने नॉलेज कवमशन 

नेमनू गं्रथालय चळवळीच्या ववकासासाठी नवीन 

धोरण तयार केले. 

कालानुरूप गं्रथालये बदलत गेली. नव्या आमारती 

झाल्या, गं्रथसंख्या तर वाढलीच, पण ऄनेक 

सांस्कृवतक शैक्षवणक ईपक्रमदखेील वाढले. नव्या 

तंत्राचा वापर करत ऄनेकांनी संगणकीकरण केले, 

बार कोड पद्धत सरुू झाली. काही गं्रथालयांनी जुने 

गं्रथ, हस्तवलवखते स्कॅन करून त्याचे इ-बकु दखेील 

केले. स्पधात परीक्षांची वनकड ओळखनू जवळपास 

प्रत्येक गं्रथालयात स्पधात परीक्षा मागतदशतन कद ्र  सरुू 

अहे. But b बदलत्या काळानुसार गं्रथ संग्रहालये 

हायटेक होणार अहेत. वाचकांना घरूनच आटंरनेद्वारे 

कोणते पसु्तक ईपलब्ध अहे ते समज ूशकेल तसचे 

पसु्तक घरपोच दखेील वमळी शकते. २४ तास सुरू 

ऄसणारी ऄभ्यावसकादखेील अहेत. 

 

गं्रथालय संगणकीकरन एक दृष्टीके्षि : 

अज ऄवस्तत्वात ऄसलेली बहुतेक सवत 

गं्रथालये संगणकीकरणाचा ववचार करताना वदसत 

अहेत. ऄगदी अता अता काही वषातपवूीपयंत 
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ऄशी पररवस्थती नव्हती. मात्र अता सवत के्षत्रांतील 

संगणकाचा वाढता वापर व त्यापासनू होणारा लाभ 

सवांनाच अकवषतत करत अहेत अवण म्हणून 

अजची गं्रथालये कात टाकत अहेत ऄसे म्हटले, 

तर वावगे ठरणार नाही. तसे पावहले, तर संगणक 

मळुात गवणतीय स्वरूपाच्या समस्या 

सोडववण्याकरीता शोधलेले एक यंत्र होते. पण 

अजच्या संगणकाच्या कायातत गं्रथालयाचे कायतही 

एकवटलेले वदसनू येते. संगणक मावहती वस्वकारतो, 

त्यावर प्रवक्रया करतो, त्या मावहतीचे जतन करतो व 

त्या मावहतीचे ववतरण करण्याकरीता तो सज्ज 

रहातो; मग ती सांवखकी स्वरूपाची मावहती ऄसो 

वा छापील स्वरूपाची! गं्रथालयांचेही काम ऄसेच 

अहे. तीही मावहती जमवतात, त्यावर गं्रथालयीन 

संस्कार करतात व ती मावहती वाचकांना व्यववस्थत 

ईपलब्ध करून दतेात. म्हणजेच गं्रथालयाचे 

संगणकाशी सख्य ऄसायला हवे. हे पाहता 

संगणकीकरणाचा पवहला हक्क गं्रथालयांनी 

बजावायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात आतर क्षेत्रात हा 

वापर केव्हाच सरुू झाला, तरी संगणक व 

नेटवकत च्या वापरात गं्रथालये मागे रावहली ही 

वस्तुवस्थती अहे. अता मात्र लहानमोठी सवत 

गं्रथालये संगणकाचा वापर करून ऄद्ययावत 

कायतप्रणाली ऄवलंबत अहेत. अजच्या गं्रथालयीन 

सेवेत केवळ संगणकाचाच वापर होतो ऄसे नाही, 

तर मोबाआल, कॅमेरा, स्माटतकाडत, स्कॅनर, आ बुक 

रीडर, ऄशा ऄनेक अधवुनक साधनांचा वापर 

गं्रथालयात होत अहे. वाचनसावहत्याच्या 

वगीकरणाचे काम तर त्यामार्त त होते अहेच, 

वशवाय वाचनसावहत्य गं्रथालयात शोधण्याचे 

अधवुनक तंत्र ववकवसत होत अहे. ही सवत काळाची 

पढुची पावले अहेत. 

 

 

गं्रथालय सनमती व गं्रथालय कममचारी:  

हे गं्रथालयाचा ववकास घडवनू अणणारे 

महत्वाचे घटक अहेत. त्यातल्या त्यात गं्रथपाल हा 

त्या घटकांचा प्रमुख अधार. गं्रथालय व 

मावहतीशास्त्रातील ईच्च वशक्षणाच्या संधी अज 

सवतदरू पोहोचल्याने काही ऄपवाद वगळता अज 

जवळजवळ सवतच गं्रथालयांना, ईच्चवशवक्षत 

गं्रथपाल व गं्रथालय कमतचारी सहज ईपलब्ध होत 

अहेत. बदलत्या वाचकांच्या गरजेनुसार गं्रथालय 

शास्त्राच्या ऄभ्यासक्रमात सदु्धा ऄनुषंवगक बदल 

त्वररत केले जात अहेत. मावहती तंत्रज्ञान जेवढ्या 

गतीने ववकवसत होत अहे, त्याहीपेक्षा ऄवधक 

गतीने गं्रथालय मावहवतशास्त्र ऄभ्यासक्रम व 

प्रवशक्षण कायतक्रमात बदल करण्याचा अटोकाट 

प्रयत्न केला जात अहे. गेल्या दहा वषांत भारतभर 

अयोवजत केलेल्या, भरवलेल्या पररषदांचे, 

चचातसत्रांचे, प्रवशक्षणाचे ववषय पावहल्यास 

अपल्याला ऄसे वदसनू येइल, की ९९ टक्के 

पररषदांचे, चचातसत्रांचे, प्रवशक्षणाचे ववषय 

अधवुनकतेकडेच झकुलेले अहेत. प्रचवलत 

गं्रथालयांचे रूपांतर ‘ग्लोबल नॉलेज सदटसत’मध्ये 

होण्याच्या दृष्टीने या सवत महत्वपूणत घटना अज 

घडताना वदसत अहेत. 

 

गं्रथालय आधुनाकीकारणात शासनाची 

भूनमका: 

गं्रथालयांच्या अधवुनकीकरणात 

शासनाचेही योगदान सध्या वदसनू येत अहे. प्रत्येक 

वजल्यात वडवजटल गं्रथालय व त्याकरीता अवशक 

त्या सोयी ईपलब्ध करून वदल्या जात अहेत. सध्या 

त्या ऄपऱु्या जरी वाटत ऄसल्या, तरी सरुुवात तरी 

झाली अहे, हे ही नसे थोडके. गं्रथालय 

संगणकीकरणाकरीता कद ्र  शासनाच्या नॅशनल 

आन्र्ॉमेवटक सदटर (NIC)ने तयार केलेली संगणकीय 



IJAAR    Vol.10 No.1       ISSN – 2347-7075 
 

श्री. राहुल पिताांबर जाधव   

705 

प्रणाली मागेल त्या गं्रथालयांना कसलेही शलु्क न 

अकारता वदली जाते. त्या प्रणालीच्या प्रवशक्षणाचे 

वारंवार अयोजन केले जाते. गं्रथालय 

संगणकीकरणात येणाऱ्या समस्यांवरचा ईपाय 

त्वररत ऑनलाआन सापडतो. अज ऄनेक ऑनलाआन 

र्ोरम ईपलब्ध अहेत अवण ते सदवै मदत करत 

ऄसतात. 

गं्रथालय संगणकीकरणकरीता शासकीय 

स्तरावर जेवढे प्रयत्न केले जात अहेत, त्यापेक्षा 

ऄवधक व्यावसावयक पातळीवर केले जात अहेत. 

अज दशेभरात पाचशेपेक्षा जास्त गं्रथालय 

संगणकीय प्रणाली ईपलब्ध अहेत. त्यात 

गं्रथालयातील सवत व्यवस्थापकीय कौशल्यांचा र्ार 

बारकाइने समावेश केलेला अढळतो. बदलत्या 

स्वरूपातील वाचन सावहत्याची मागणी तरुण 

वाचकवगत करत अहेत. अधवुनक सेवा दतेाना 

येणाऱ्या ऄडचणींवर मात करण्याची क्षमता 

स्थावनक पातळीवर ईपलब्ध होउ शकते ऄशी 

अज पररवस्थती झाली अहे. 

अज संगणकीकृत झालेली अहेत. शासन सवतच 

गं्रथालयांना मदत करेल, ही शक्यता गहृीत धरली 

तर र्ार ववलंब लागण्याची शक्यता अहे. छोट्या 

गं्रथालयाचे संगणकीकरण लवकर होउ शकते. 

लहान गं्रथालयांनी ऄसा ववचार केला, की अपले 

गं्रथालय ऄजनू लहान अह,े मग अत्ताच कशाला 

पैसा खचत करायचा तर त्यात ऄंवतमतः त्यांचाच 

तोटा अहे. नीट ववचार केला, तर ऄसे लक्षात येइल 

की पवूतलक्षी रूपांतरणाचे कायत चांगले व झटकन 

होउ शकते, ते केवळ संख्येने कमी ऄसलेल्या 

वाचनसावहत्यामळेु. जसजशी पसु्तकांची, 

संदभतगं्रथांची, कागदपत्रांची, र्ायलींची, नोंदबकुांची 

संख्या वाढत जाते, तसतसा कामाचा व्याप व 

बारकावे वाढत जातात. अतापासनू सरुुवात केली, 

तर कामाचा अवाका कमी होइल अवण भववष्यात 

गं्रथालयांचा पसारा वाढायला हातभारच लागेल. या 

नव्या अधवुनक प्रवाहाचा सवत प्रकारच्या 

गं्रथालयांनी सध्या ईपयोग करून घेतलाच पावहजे. 

भववष्यात ऄजनू चांगल्या संधी यामळेु प्राप्त होणार 

अहेत. 

 

आगामी काळातील गं्रथालयांची भूनमका: 

ऄध्ययन व ऄध्यापन प्रवक्रयेत शैक्षवणक 

गं्रथालयांची महत्वाची भवूमका अहे. ववद्यार्थयांमध्ये 

गं्रथालय बाबत जागरूकता होण्यासाठी सामावजक 

माध्यमांचा ईपयोग हा करता येइल. 

१. Integration of Online Hybrid and 

Collaborative Learning:  अगामी 

काळात ओनलाइन, हायब्रीड व सह 

ऄध्ययनाचे मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकारण 

होइल ऄसा ऄंदाज वततवण्यात अला अहे. 

या नवीन प्रवाहामळेु ईच्च वशक्षणात व्यापक 

प्रमाणात बदल होतील ऄसेही तज्ञांचे मत 

अहे. 

२. शैक्षवणक गं्रथालयांचा प्रवतसाद : ऄध्ययन व 

ऄध्यापन प्रवक्रयेत शैक्षवणक गं्रथालयांनी 

नेहमीच महत्वाची भवूमका बजावलेली अहे व 

अगामी काळात दखेील चांगली भवूमका टे 

बजावणार अहेत.अता नवीन प्रकारच्या 

ओनलाइन, हायब्रीड सेवांमध्ये दखेील 

गं्रथालयांचे महत्व अहे.तंत्रज्ञानामळेु 

गं्रथालयीन के्षत्रात मोठे बदल होत अहेत 

त्यातील ववशेष बदल हे पढुील प्रमाणे होव ू

शकतात. 

३. व्यापक ओनलाइन मकु्त ऄभ्यासक्रमांची 

ईपलब्धता: हावतडत एम अय. टी ऄशा 

जगप्रवसद्ध संस्थांनी ऄसे ऄभ्यासक्रम ईपलब्ध 

केले अहेत. हे ऄभ्यासक्रम मोर्त व 

ओनलाइन दखेील ईपलब्ध अहेत.MOOC 

ऄभ्यासक्रमानं लागणारे वाचानसावहत्य हे 
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ऄभासाकाना मोर्त ईपलब्ध करून वदले 

जाते. MOOC ऄभ्यासक्रम हे अगामी 

काळात महत्वपणूत भवूमका बजावतील. 

४. मकु्त शैक्षवणक साधनांची ईपलब्धता (Open 

Education Resources) :  ऄनेक संस्था 

तसेच तज्ञ शैक्षवणक साधने जसे गं्रथ, audio 

visual  साधने हे ऑनलाइन पद्धतीने ईपलब्ध 

करून दणे्यात येत अहे. वह शैक्षवणक साधने 

वह मोर्त ईपलब्ध अहेत. 

गं्रथालये वाचानसावहत्य ईपलब्ध करतात व 

वाचान्साहीत्याची ईपलब्धता मोर्त 

ईपलब्धता वह वरील दोन्ही नवीन सवुवधांचे 

वैवशष््टय अहे. तंत्रज्ञानाच्या या वादळांमध्ये 

गं्रथालय वटकून राहतील का? अगामी काळात 

त्यांचे महत्व कमी होणार अहे परंतु 

बदललेल्या पररवस्थतीत सदु्धा गं्रथालयांचे 

महत्व हे ऄबावधत राहील. 

शैक्षवणक गं्रथालये ऑनलाइन व हायब्रीड 

वशक्षण पद्धतीत अपले महत्व ऄधोरेवखत 

करत अहेत. 

५. लववचक वशक्षण पद्धतीचा ऄवलंब: अगामी 

काळात लववचक ऄध्ययन संकल्पनेचा मोठ्या 

प्रमाणावर ऄवलंब केला जाइल ऄसा ऄंदाज 

अहे. गरजा अधाररत वशक्षण व्यवस्था वह 

ऄंवगकारली जाइल या वशक्षण पद्धतीत 

पारंपाररक वशक्षण पद्धती ऐवजी तंत्रज्ञानावर 

अधाररत वशक्षणावर भर वदला जातो. यासाठी 

वशक्षवणक गं्रथालयांनी त्यांचे लववचक 

गं्रथालयात गं्रथालयात रुपांतर करावे लागेन . 

यासाठी गं्रथालयांनी त्यांच्या कामकाजाच्या 

वेळेमध्ये, सभासदत्वाच्या वनयमाणमध्ये, 

आलेक्रोवनक डेटाबेस व एक्सेस करण्याच्या 

वनयमांमध्ये लववचकता अणली 

पावहजे.लववचक युगात गं्रथपालनी केवळ 

गं्रथपाल एवढी एकच भवूमका न बजावता 

ववववध भवूमका बजावल्या पावहजेत. जसे 

डेटाबेस तज्ञ, वाचन सल्लागार वाचानसावहत्य 

वापरण्या बाबत लेखन सल्लागार या सारखी 

कामे करावी लागणार अहेत. 

६. गं्रथालय हे उत्िन्नाचे साधन बनले आहे 

(The library has become a source 

of income): 

अज सवुशवक्षत लोकांना नोकरी वमळत नाही, 

त्यांना रोजगार वमळत नाही, ऄशा लोकांनी 

त्यांच्या वशक्षणाचा योग्य वापर केला अहे. 

अपण ऄसे ऄनेक लोक पावहले अहेत ज्यांनी 

त्यांच्या शहर अवण प्रदशेात गरजेनुसार 

गं्रथालये बांधली अहेत. याच्या मदतीने तो 

अपले ईत्पन्न वाढवण्यातही यशस्वी झाला 

अहे. अज गं्रथालय ऄभ्यासासाठी एक 

चांगले वठकाण अहे. अज ऄनेक शहरांमध्ये 

तुम्हाला एकापेक्षा जास्त गं्रथालये पाहायला 

वमळतील. जर तुम्ही दखेील बेरोजगार ऄसाल 

तर तुम्ही लायब्ररीला तुमचा रोजगार बनव ू

शकता. 
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