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गोषवारा : (Abstract)  

सध्याचे युग माहहती तंत्रज्ञानाचे असनू गं्रथालयात मोठया प्रमाणात वापर होताना हदसतो. सदर संशोधन 

शोधहनबंधात माहहती तंत्रज्ञानातील हवहवध संकल्पना माहहती तंत्रज्ञानाचा गं्रथालयात उपयोग, माहहतीसाठी 

हवहवध माध्यमे यांचा माहहतीपर आढावा घेतला आहे. गं्रथालय आहण माहहतीशास्त्र हवषय संशोधक, हवद्याथी 

अभ्यासक यांना संशोधनासाठी सदर माहहती उपयुक्त ठरणार आहे.  

महत्त्वपूर्ण शब्द (keywords): माहहती (Information), माहहती तंत्रज्ञान (Information Technology),   

इटंरनेट (Internet), हथसॉरस (Theasurus), ओपॅक  (OPAC) 

 

प्रास्ताहिक (Introduction): 

एकववसावे शतक हे मावहती व तंत्रज्ञानयुग 

घेऊन अवतरले आहे संगणक आवण इटंरनेट या दोन 

माध्यमांनी जीवनाशी संबंवधत असलेल्या सवथच 

क्षेत्राच्या कक्षा ववस्तारल्या आहेत त्या मळेु 

जीवनपध्दतीमध्ये आमलुाग्र बदल होत आहेत. 

मानवी जीवन हे गवतशील आहे ते सतत 

बदलणारे व परीवतथनशील आहे. बदल ही सातत्याने 

चालणारी प्रविया आहे आवण हा बदल 

वनरीक्षणामध्ये, पध्दतीमध्ये, वसध्दांतामध्ये झालेला 

आपणास वदसनू येतो. गं्रथालयेही याला अपवाद 

नाहीत. गं्रथालयाच्या प्राचीन काळापासनू हा 

इवतहास पावहला असता आपणास असे अनेक 

बदल झालेले वदसनू येतात सरुूवतीच्या काळात 

गं्रथालयातील गं्रथ वकंवा वाचन सावहत्य याच ेफक्त 

जतन संरक्षण केले जात होते कारण गं्रथ वनवमथती 

करणे ही अवतशय अवघड गोष्ट होती छपाई यंत्राचा 

शोध लागल्यावर गं्रथ वनमाथण करणे व सोपे झाले व 

त्याचाच पररणाम म्हणनू गं्रथांची संख्या झपाटयाने 

वाढु लागली वशक्षणाच्या सावथवत्रक प्रसारामळेु 

गं्रथाची मागणी वाढली आवण त्याच बरोबर 

गं्रथालयाच्या कामाचे स्वरूपही हळूहळू बदल ू

लागले आहे. 

वाचकांची वाढती संख्या बदलत्या गरजा 

व वाचन सावहत्यात झालेली िांती यामळेु 

गं्रथालयाची ववभागणी वेगवेगळया प्रकारात 

करण्यात आली आहेत व त्या मळेुच तर सावथजवनक 

गं्रथालये, शैक्षवणक गं्रथालये, ववशेष गं्रथालये, 

व्यावसायीक गं्रथालये यांचा उगम व ववकास होत 

चालला आहे. 
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सध्याचे युग हे मावहती तंत्रज्ञानाचे यगु 

असनू या तत्रज्ञानाचा ववकास झपाटयाने गं्रथालयात 

होत आहे. गंथालय व मावहतीशास्त्र हे मावहती 

तंत्रज्ञानाच्या जवळच ेक्षेत्र असल्याने जास्तीत जास्त 

मावहती तंत्रज्ञानाचा वापर गं्रथालयामध्ये करणे सरुू 

केले जात आहे. 

सध्याच्या संगणकीय युगात तंत्रज्ञानाने 

महत्व गं्रथालयात अवधक प्रमाणात वाढले आह े

ववववध प्रकारच्या संस्था जलद व तत्पर सेवा 

दणे्यासाठी संस्थेचे काम कमी वेळेत व अचकुपणे 

होण्यासाठी आधवुनक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला 

आहे. म्हणजेच संगणकासारखे तंत्रज्ञान छोटया 

गं्रथालय संस्थेपासनु ते राष्ट्रीय पातळीच्या 

संस्थांपयथत जाऊन पोहचले आहे. कारण पुढील 

काळामध्ये संगणकाचा वापर हा मानवाच्या 

जीवनाच्या प्रगतीसाठी ववववध तंत्रज्ञानाचा वापर 

केल्याचा इवतहास सांगतो पररणामी ग्रामीण 

भागातही मावहती तंत्रज्ञानाचा वस्वकार तत्परतेने 

केलेला आढळतो. उदा ग्रामीण भागातील 

तरूणाकडे मल्टीमीडीया इंटरनेटची सवुवधा 

आसणारे मोबाईल वापरले जात आहेत. 

गं्रथालयामध्ये ही ववववध प्रकारच्या कामासाठी व 

गं्रथालयीन सेवासाठी मावहती तंत्रज्ञानाचा स्वीकार 

केला जात आहे. 

 

माहिती तंत्रज्ञानातील हिहिध संकल्पना : 

मावहती तंत्रज्ञान या संकल्पनेत दोन शब्द 

आहेत. 

१) माहिती  २) तंत्रज्ञान 

या दोन्हीचा अथथ प्रथम स्वतंत्रपणे पाहणार 

आहोत नंतर त्या शब्दाचा एकत्रीकरणातून 

बदललेला अथथ पाहू. मावहती म्हणजे ज्ञानाचे 

संदशेवहन आवण अभ्यास अनुभव वकंवा सचुनेव्दारे 

वमळालेला ज्ञान होय. संगणक हे मखु्यता डेटावर 

काम करणारे यंत्र असल्यामळेु मावहतीचा अथथ 

पाहताना डेटाचाही अथथ पाहण ेआवश्यक आहे. 

 

डेटा (Data): 

व्याख्या- ‘कोणत्याही वस्तु, व्यक्ती वकंवा समहुाच्या 

संदभाथतील कोणत्याही तथ्याला अथवा मावहतीला 

डेटा म्हणतात’. 

उदा. एखाद्या व्यक्तीचे नाव वस्तुचे वजन 

वकंवा वतची वकंमत, एखाद्या वगाथतील ववद्याथ्याथची 

उंची वकंवा ववद्याथ्याथने पररक्षेत प्राप्त केलेले गुण ही 

सवथ प्रिीया म्हणजेच डेटा होय. 

प्रत्यक्ष जीवनात वकंवा व्यवसायात डेटाला अत्यंत 

महत्व असते. व्यवहारात आपणास आवश्यक 

आसलेला डेटा दोन स्त्रोतांतून प्राप्त करता येतो. 

१) प्राथहमक स्त्रोत :- ( Primary Source) 

व्याख्या- ‘यात संबंवधत व्यवक्तशी प्रत्यक्ष संपकथ  

साधनू त्यांच्याकडून डेटा प्राप्त केला जातो त्या 

स्त्रोतास प्राथवमक स्त्रोत म्हणतात’. 

२) हददती्क स्त्रोत :- (Secondary Source) 

व्याख्या- ‘एखाद्या व्यक्तीने संग्रवहत केलेला डेटा जो 

मावसके, वतथमानपते्र इ. वठकाणाहून प्रकावशत 

झालेला असतो व तो आपण आपल्या कामासाठी 

वापरतो त्या स्त्रोतास वव्दतीयक स्त्रोत म्हणतात.’ 

अशा प्रकारे आपण संग्रवहत केलेला डेटा 

कोणत्या स्त्रोताव्दारे गोळा केला आहे याला महत्व 

नसते तर तो डेटा संगणकाला परुवनू त्याच्या कडून 

वनष्ट्कषथ प्राप्त केला जातो. 

माहिती :- (Information) 

व्याख्या: ‘संगणकामाफथ त डेटावर प्रविया केल्यावर 

प्राप्त होणाऱ्या वनष्ट्कषाथला मावहती (Information) 

म्हणतात.’
४
  

उदा: जेव्हा एखादा डेटा आपणास उपयुक्त 

(useful) आवण अथथपूणथ (Meaningful) असतो 

तेव्हा त्याला मावहती (Information) म्हणतात. 
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एकंदरीत मळु वस्थतीतील व प्रविया न 

झालेली मावहती म्हणजे डेटा होय डेटाला स्वताची 

ओळख नसते वशवाय त्याला काही अथथही नसतो 

परंतु डेटावर जेव्हा वववशष्ट प्रविया होते त्यातुन 

आपणास जे प्राप्त होते त्याला मावहती म्हणतात. 

उदा- गं्रथालयात जेव्हा संगणकाचा वापर केला 

जातो तेव्हा संगणकाला गं्रथासंबंधी वदली जाणारी 

माहीती म्हणजे डेटा होय आवण त्या डेटावर प्रविया 

करून आपणाला गं्रथालयीन एकूण पसु्तकांची 

संख्या वकंवा ववषयवार गं्रथाची संख्या वकंवा 

एखाद्या वववशष्ट कालावधीत खरेदी केलेल्या गं्रथाची 

संख्या इत्यादीबाबत जी मावहती वमळते त्याला 

मावहती (Information) म्हणतात. 

 

 

माहिती तंत्रज्ञान म्िणजे का्? (what is 

Information Technology)  

मावहती तंत्रज्ञान ही संकल्पना व्यापक 

स्वरूपाची आहे. यात अनेक गोष्टी समाववष्ट होत 

असल्यामळेु त्याच्या या स्वरूपावरून मावहती 

तंत्रज्ञानाचा अथथ पुढील प्रमाणे सांगता येतो. 

 

द्ाख््ा: ‘मावहती तंत्रज्ञान हा वाक्यप्रचार म्हणजे 

मावहतीची वनमाथती (Creation) एकत्रीकरण 

(Gathering)  प्रविया  (Processing)  साठवण 

(Storage) मावहतीचे ववतरण (Delivery of 

Information) प्रविया (Processes) आवण 

साधण े (Devices) या सवथ गोष्टी म्हणजे मावहती 

तंत्रज्ञान म्हणतात’.
५ 
 

मावहती तंत्रज्ञान हे एक अस े तंत्र आहे की 

जे व्यवस्थापकीय कायाथत प्रभावीपणा 

आणण्यासाठी उपयोगात येणारी महत्वाची शक्ती 

आहे. याच्या मदतीने गं्रथालयाचा सवाथगीण ववकास 

करून गुणवत्ता वाढवता येते. मावहती तंत्रज्ञानात 

संगणक व त्यांचे नेटवकथ  यांचा समावेश होतो. 

हाडथवेअर आवण सॉफ्ट्वेअर हे मावहती ही उत्पादक 

पध्दतीने उपयोग करण्यासाठी त्या पध्दतीत क्षमता 

वनमाथण करतात. 

मावहती तंत्रज्ञान हे संदशेवहन, साठवण, 

प्रविया आवण मावहतीचा दनंैवदन जीवनात उपयोगी 

अशी वनगडीत असते माहीती तंत्रज्ञानाचा उपयोग 

आपण आपल्या दनंैवदन जीवनातही करीत असतो 

उदा. एखादी मावहती टाईप करण्यासाठी पवूी टाईप 

मशीन होती आता संगणकावर काम करू शकतो. 

आपण कोठेही गेलो तरी आपणास कामाच्या 

वठकाणी मावहती तंत्रज्ञान पहावयास वमळतो. 

 

माहिती तंत्रज्ञान (IT) : 

द्ाख््ा : ‘सध्या मावहती तंत्रज्ञानाने सवाांचेच लक्ष 

वेधनू घेतलेले आहे ही एक प्रकारची मोठी लाट 

(wave) आहे. जी कीनाऱ्याला तोडत आहे म्हणून 

मावहती तंत्रज्ञानाला (Breaking wave) म्हणतात’.  



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

समाधान वसतं बेहेरे, डॉ. गर्पत रामससगं पवार 

710 

मावहती तंत्रज्ञानामध्ये संगणकीय जाळे, 

हाडथवेअर, सॉफटवेअर, इटंरनेट यासारख्या 

तंत्रज्ञानाचा अंतभाथव असतो सध्या अनेक 

कंपन्यामध्ये मावहती तंत्रज्ञानाचे स्वतंत्र ववभाग 

स्थापन केलेले आहेत. 

मावहती तंत्रज्ञानाची व्याख्या संगणकाव्दारे 

मावहतीची प्रविया करणे अशीही केली जाते. 

मावहतीवर संगणक इलेक्रॉवनक्स दरुसंचार माध्येमे 

या सारख्या तंत्रज्ञान असेही म्हटले जाते. 

मावहती तंत्रज्ञान हे सवथ समावेशक तंत्रज्ञान 

आहे मावहती तंत्रज्ञानात संगणक ई-मेल, वडथ 

संपे्रषण, वाईड, अॅवनमेशन, इटंरनेट इ. तंत्रज्ञानाचा 

अंतभाथव होतो. 

मावहती म्हणजे एखादया गोष्टी ववषयीचे 

ज्ञान म्हणजे मावहती संगणकाच्या भाषेत संगणक 

प्रणालीला एकत्र जोडणारा पलू होय. मावहती 

तंत्रज्ञान म्हणजे तांवत्रक व अतांवत्रक या गोष्टींची 

सांगड घालणारी एक प्रणाली आहे. मावहती 

संकवलत गोष्टींची अथवा सतू्रांची बांधलेली 

एकसचूी असते. त्याचा उपयोग नवीन मावहती 

प्रणाली वनमाथण करण्यास होतो. 

अतांवत्रक मावहती वेगवेगळ्या साधनातून 

वारंवार वमळत असते ही साधने म्हणजे दरूदशथन, 

आकाशवाणी वतथमानपते्र, इटंरनेट, सॅटेलाईट सवुवधा 

अशी अस ूशकते.  

मावहती तंत्रज्ञान प्रवियेमध्ये हाडथवेअर व 

सॉफटवेअरचे संच असतात. हाडथवेअर मध्ये 

कॉम््युटर, वसडी / डीव्हीडी, पेनड्राईव्ह, फॅक्स 

वमवशन, स्कॅवनंग मशीन, वसडी रॉम, टेवलफोन, 

टेवलवव्हजन, वसडी टॉवर तसेच सॉ्टवेअर मध्ये 

थोडक्यात न वदसणारे प्रणाली वकंवा हात न लावता 

येणारे ही फक्त वस्िनवरती वदसते वकंवा वतला 

हाडथवेअरच्या माध्यामाने हाताळता येते. या 

आधारभतू मावहती संच (डाटा बेस) संगणक 

ववस्ताररत यंत्रणा, दरूसंचार माध्यमे, ग्राहक, सव्हथर 

इ. ववववध साधनांनी एकवत्रत केलेली एक अखंड 

पध्दती आहे. 

 

माहिती तंत्रज्ञानाचा गं्रथाल्ात माहितीहितरण 

करण््ाकरीता त्ाचा उप्ोग: 

वडवजटल लायब्ररीच्या जमान्यात मावहतीचे 

ववतरण ह े मावहती वपं्रटरवर मवुित करून त्या 

मावहतीचे वाचकाच्या मागणी प्रमाणे ववतरण केले 

जाते काही वेळी ही माहीती एका संगणकाकडून 

दसुऱ्या संगणकाकडे म्हणजेच वाचकाच्या 

संगणकावर ववतरण केले जाते ती मावहती ई-मेल 

वकंवा वेबसाईटवर पयाथयाने मावहती वाढवली जाते. 

मावहती प्रविया व वतचे कायथ अनेक 

स्वरूपात अखंड चाल ू असते. मावहती तंत्रज्ञान 

म्हणताना आपण केवळ एकाच घटकांच्या भागाशी 

संबंधीत नसतो तर त्यातील सवथ घटक व त्याचा 

अंतगथत पद्धतीशी आपले संबंध येत असतात. 

मावहती तंत्रज्ञानाचा गं्रथालयात 

मावहतीववतरण व उपयोग करण्यात सरुूवात 

झाल्यापासनू गं्रथालयाचा कायापालट झाला आहे. 

इतर अनेक प्रकारच्या सेवा दणे्यासाठीही मावहती-

तंत्रज्ञानाचा उपयोग जसा झाला तसाच त्या 

तंत्रज्ञानाधाररत नववन सेवा व ववतरणाचा उपलब्धी 

झाल्या. गं्रथालयाच्या कायाथच े संगणकीकरण 

केल्यामळेु दवेघेवकायाथत गुणवत्ता व कायथक्षमता 

वाढली. तसेच संदभथसेवेला नवीन पररणाम लाभेल. 

वकत्येक संदभथगं्रथ संगणकाधारे वाचता येतील अशा 

स्वरूपात उपलब्ध झाल्याने त्यांचा वापर अवधक 

चांगल्या ररतीने करता येव ू लागला. ई-मेलचा 

उपयोग करता येव ू लागल्यामळेु आंतर गं्रथालयीन 

मावहती ववतरण सेवा अवधक कायथक्षम झाली आहे. 

या ररतीने जवळजवळ सवथच वनत्य सेवामध्ये 

यांवत्रकीकरणामळेु गुणवते्तत वाढ झाली. पण 
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यांवत्रकीकरणाचा खरा उपयोग झाला तो नवीन 

प्रकारच्या ववतरण सेवा उपलब्ध करून दतेा 

आल्यामळेु म्हणजेच गं्रथालयांतगथत पररसर (LAN) 

वा दशेांतगथत (WAN) संगणक जाळयावरील 

गं्रथालय तावलका (OPAC) संगणक जाळयावरील 

सीडीरॉम मावहतीसाठी (CD NETWORK) 

संगणकाच्या मदतीने वैयवक्तक संदभथसेवा, इटंरनेटचा 

उपयोग संगणक जाळयावर उपलब्ध असलेल्या 

ऑनलाईन मावहती सेवा, कॉम््युटर / ई-मेलद्वारा 

फॅक्स पाठवणे, ई-बकु (वडजीटल रूपातील पसु्तक) 

गं्रथालयात वव्हडीओच्या सहाय्याने दृश्य स्वरूपात 

मावहती दणेे, ववणवफतीद्वारे आवाज स्वरूपातील 

मावहती ववतरण केली जाते. तसेच पसु्तकांची 

तात्काळ यादी उपलब्ध करून वदली जाते त्यात 

संदभथसेवा, आंतर गं्रथालयीन दवेघेव, प्रचवलत 

जागरूकता सेवा (CAS) वनवडक प्रसारण सेवा 

(SDI) प्रवतवलपी सेवा गं्रथालयात या माध्यमातून 

मावहती ववतरणाचे काम करता येव ूशकते. 

मोठया प्रमाणात उपलब्ध होत असलेले 

साधन वाचन सावहत्य व वाचकांच्या वाढत्या गरजा 

यांचा मेळ घालणे गं्रथालयांना ज्यावेळी अवघड 

वाटू लागले त्यामळेु गं्रथालयात हळूहळू तंत्रज्ञानाचा 

वशरकाव झाला. झेरॉक्स मवशन, मायिो वफल्म 

ररडर, टेप रेकॉडथर, दरूवचत्रवाणी संच, फॅक्स मवशन 

यांचा वापर खूप झाला. वाढत्या वाचन सावहत्यामळेु 

व त्यांच्या सततच्या मागण्यामळेु गं्रथालयांना 

ऐकमेकांच्या सहाय्याची व सहकायाथची गरज वाटू 

लागली व त्यातूनच आंतर गं्रथालयीन दवेघेवीची 

संकल्पना पुढे आली या संकल्पनेचा ववकास व 

ववस्तार होवनू त्याच े रूपांतर नेटववकां गमध्ये झाले. 

इ.स. १९८० मध्ये गं्रथालयामध्ये संगणकाचा वापर 

तावलकेची मावहती साठवनू ठेवण्यासाठी केला 

संगणकात साठवनू ठेवलेल्या मावहतीवर वेगवेगळे 

संस्कार करण्यासाठी गं्रथालयानी संगणकाचा वापर 

करणे सरुू केले आहे. वाचकांसाठी गं्रथालयात 

संगणकाची सवुवधा करून वदल्यामळेु मावहती साधने 

शोधण्यासाठी वाचकांचा वेळ वाचू लागला त्यांना 

नवीन काही सेवा दजेदारपणे वमळू लागल्या. 

बारकोडच्या तंत्रज्ञानामळेु दवेघेव काउंटरवर 

वदसणारी गदी कमी होव ू लागली. हा बदल होत 

असतानाच वाचकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आवण 

त्यांना वाचन सावहत्याच्या गं्रथसचूीत 

मावहतीबरोबरच (Bibliographical details) पूणथ 

वाचनसावहत्य (full text) संगणकावर वमळावे असे 

वाटते. 

मावहती तंत्रज्ञानातील िांतीकारी शोधामळेु 

अमेररकेच्या लायबरी ऑफ कााँगे्रस मधील वाचन- 

सावहत्य वाचकाला इटंरनेटद्वारा घरच्या संगणकावर 

वकंवा गं्रथालयातील संगणकावर वदसू लागले आहे. 

इटंरनेटचा ववकास झपाटयाने झाला. सन १९९९ 

मध्ये एका सेंकदाला १९ नवीन वेबसाईट इटंरनेटवर 

जमा होव ूलागल्या. गं्रथालयामध्ये ही मावहती वमळू 

लागली व गं्रथालये ती वाचकांना ववतरण करू 

लागली. ही मावहती इलेक्रावनक्स स्वरूपात ववववध 

माध्यमाद्वारे उदा. हाडथ वडस्क, फ्लॉपी, वसडी, 

मॅगनेवटक टेप, पेनड्राईव्ह यामध्ये साठवनू ठेव ू

लागली. त्याचा पररणाम म्हणनू पारंपाररक 

गं्रथालयाचे रूपांतर हळूहळू इलेक्रॉवनक गं्रथालय 

वडवजटल व्हच्यूथअल गं्रथालय यामध्ये होव ूलागली. 

वडवजटल गं्रथालय, इलेक्रावनक गं्रथालय, 

व्हच्यूथअल गं्रथालय या वतन्ही संकल्पनामध्ये तसा 

जास्त फरक करता येत नाही. परंतु सकू्ष्म दृष्टीने 

पावहले असता त्यात थोडा फरक असलेला 

जाणवतो. तो म्हणजे या वतन्ही गं्रथालयातील समान 

अशा वाचन सावहत्य इलेक्रावनक स्वरूपात म्हणजे 

संगणक वाच ू शकेल अस े साठवनू ठेवलेले 

असतात. 
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माहिती हमळिण््ाची ि हितरणाची इंटरनेट 

िेबसाईट माध््मे: 

 इंटरनेट िल्डड िाईड िेब (ward wide 

web) चा माहिती हितरणासाठी िापर : 

इटंरनेट म्हणजे जगातील लाखो संगणकांचे 

एकमेकांना जोडलेले जाळे आहे. त्यांची खरी 

व्याख्या जाळयांचे जाळे अशी करतात. इंटरनेट ह े

दळण-वळणाचे प्रमखु साधन बनले आहे. या 

मावहती तंत्रज्ञानामळेु अत्याधवुनक मावहती सहज 

उपलब्ध होते. म्हणनूच गं्रथालयाच्या पारंपाररक 

कामात बदल होवनू गं्रथालय हे इंटरनेट व 

वेबसाईटकडे वळले आहेत. 

इटंरनेटशी जोडलेल्या संगणकामध्ये 

(Client/Server) प्रकारची रचना वापरली जाते. 

याचाच अथथ एक दणेारा (Server) व एक घेणारा 

असतो. अशीच एक www. ही एक इंटरनेटची 

सव्हथरची वसस्टीम आहे. वल्डथ वाईड वेब यायोगे 

आपल्याला एकमेकाशी ससुंवाद करणारे मजकूर 

आज उपलब्ध करून दतेात. म्हणनूच गं्रथालयात 

त्याचा वापर खूपच वाढला आहे. आधवुनक जगात 

समथथपणे तोंड दणे्यासाठी वाचक इंटरनेटचा 

वेबसाईटचा वापर करत आहेत व गं्रथालयामाफथ त 

आपल्या ज्ञानाची भकू भागवत आहे. त्यामळेु 

जगातील कोणतेही ज्ञान, कोणतीही मावहती वल्डथ 

वाईड वेबच्या सहाय्याने वाचकांच्या पायाशी 

लोळण घेत आहे. अशाच काही गं्रथालयाच्या 

बदलामध्ये भर टाकणाऱ्या वेबसाईटस पुढीलप्रमाणे 

१) ई-बुकचा िापर :- (www.e-book):
१
  

सध्या सो्या भाषते सांगायाच ेझाले तर ई-

बकु म्हणजे वडवजटल स्वरूपातील पसु्तक त्याची 

पाने वचत्ररूपाने वाचकांच्या समोर येत असते. 

त्यासाठी प्रामखु्याने (text format) वापराला 

जातो. यात आहे तो मजकर जसाचा तसा वदसतो. 

त्यावशवाय सवथ सामन्यांना साधी सोपी वाटणारी 

पध्दत म्हणजे (PDF file). अनेकदा संगणकामध्ये 

काही फॉन्ट चालत नाही त्यावठकाणी त्या 

मजकूराची (PDF file) तयार केली तर त्याची वचत्र 

प्रवतमा तयार होते. त्याच्या माध्यमातून मजकूर 

वाचता येतो. वकंडल मध्ये मात्र सवथ फॉरमॅट मध्ये 

मजकूर वाचने शक्य होते. गेल्या काही काळात ई 

बकुसची वाढती लोकवप्रयता पाहून संगणक 

मोबाईल तंत्रातील कंपन्यांनी ग्राहकांना आपल्याकडे 

खेचण्यासाठी आपल्या उपकरणामध्ये त्या दृष्टीने 

बदल करण्यास सरुूवात केली आहे. अॅपलने 

त्यांच्या आयफोन मध्ये बकु दवे ूकेला आहे. कोबोने 

कोबोई ररडर उपलब्ध करू वदला आहे. गुगल ई-

बकु उपलब्ध करून वदला आहे. एकाच उपकरणात 

तुम्हाला हवे वततकी पसु्तके डाउनलोड करून घेता 

येते. 

महाराष्ट्रातील ई-बकुचे लेखकांनी आपलेसे केले 

आहे. कोणत्याही प्रकारचे शलु्क न आकरता 

मराठीतील अनेक पोटथल्स www.e-book 

(marathipustak.org.marathi.net me) 

प्रकावशत करत आहे. 

२) http://mr.wikipedia.org/wiki. :-
१
  

या वववकपीडीया वेबसाईटचे जनक वजमी 

वेल्स याने ध्यास घेतला आहे. वववकपीडीयाच्या 

मराठी स्वरूपात सध्या ३१ हजार ७८६ लेख 

उपलब्ध करण्यात आले असनू या लेखामध्ये तुम्ही 

तुमच्या जवळील ज्ञानाच्या पुंजीची भर घाल ु

शकता. या साईटवर ववववध लेख चाल ु घडामोडी 

या अवतररक्त सोयी दणे्यात आल्या आहेत. तसेच 

वववकपीडीयावर तुम्हाला कॉमन्स, कोटस,् 

वववकस्पीवशज, वववकन्यूज, वववकबकु्स, 

वववकववद्यापीठ, वडक्शनरी, वववकस्त्रोत, मेटा-ववकी 

या सेवा ही उपलब्ध होणार आहेत. 
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३) http://www.thesaurus.com:-
१
  

एखादा शब्द आपल्याला मावहती असतो 

परंतु त्याचा अथथ मावहत नसतो. वाचक अशावेळी 

वडक्शनरी वकंवा शब्दकोश वापरतो. मात्र अथाथची 

कल्पना असते अथथ मावहत असतो. परंत ु तो अथथ 

नेमकेपणाने व्यक्त करणारा शब्द आठवत नसतो 

त्यामळेु वाचकास वथसॉरसचा वापर करणे उपयुक्त 

ठरते. वह साईट उघडल्यावर समोर येणाऱ्या पयाथयाने 

अॅटोवनम्स, बकुस्टोअर, ब्राउज बाय, हेडवडथ, 

कम्युवनटी, कुलटुल्स व वडक्शनरी डॉट कॉम ह े

पयाथय आहेत. इटंरनेटचा वापर करन सेवा दणे्याच्या 

दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे. 

४) http://www.encyclopedia.com :-
२ 
 

सतत अपडेट होत राहणारी ऑनलाईन 

ज्ञानकोशाची ही वेबसाईट आहे. या ज्ञानकोशात 

छायावचत्रासह समुारे पन्नास हजार लेख उपलब्ध 

आहेत. यातील सवथ ऑ्शन्समध्ये जाऊन मावहती 

हवी असेल तो ववषय टाईप केला व फाइडंवर 

वक्लक केले की त्या ववषयावरील मावहती क्षणाधाथत 

वमळते. ही सोय मोफत आहे. वशवाय या साईटवर 

मेंबरशीपचा पयाथयही उपलब्ध आहे. सतत अपडेट 

होत असल्याने आद्यावत मावहतीसेवा दणे्याच्या 

दृष्टीने साईट उपयुक्त आहे. 

 

सारांश / समारोप : 

सदर शोधवनबंधात मावहती तंत्रज्ञानातील 

ववववध संकल्पना, तसेच गं्रथालयात त्यांचा उपयोग 

मावहती ववतरणाची माध्यमे, याववषयी मावहती वणथन 

केली आहे. संशोधकांना अभ्यासकांना सदर मावहती 

उपयुक्त ठरणार आहे. 
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