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सारांश:  

यामध्ये अर्क हार्कप्रणाली व्यवस्थापनाची 18 सतेू्र माांडण्यात आली आहेत त्या सतू्राांशी पांचसतु्रातील 

साम्य र्से आहे ते साांगण्याचाप्रयत्न रे्ला आहे. वस्तुस्स्थतीची जाणीव, अथकशास्त्र स्सद्ाांत, व्यवस्थापनाच्या 

मयाकदा व ग्रांथालयाचे महत्व साांगणारे सूत्र र्शी आहेत याचे स्ववेचन र्रणात आले आहे. 

 

प्रस्तावना:  

प्रत्येक व्यक्ती जे काम करत असते त्या 

मध्ये थोडे फार व्यवस्थापन असतेच. व्यवस्थापन ही 

संकल्पना सवव ठिकाणी सववकाळात आठण सवव 

पररठस्थतीत लागू पडणारी असल्याने ठतचे स्वरूप 

साववठिक आहे असे म्हटले जाते. थोडक्यात 

‘व्यवस्थापन करणे म्हणजे भठवष्याचा अंदाज व 

ठनयोजन करणे, संघटन करणे, आदशे देणे, समन्वय 

करणे आठण ठनयंिण करणे होय’. या हेनरी 

फेयॉलच्या व्याखपे्रमाणे अनेकानी 

व्यवस्थापनाबद्दल ठवचार मांडले आहेत. व्यवस्थाप 

अनेक ठिकाणी केले जाते त्यानुसार गं्रथालय 

व्यवस्थापनामध्ये मागवदशवन करणारे अनेकांमध्ये डॉ. 

अकव हाटव यांचे नाव घेता येईल की, त्यांनी आज 

महाकाय संस्थेत रूपांतर झालेल्या ठिटीश लायिरी 

डाक्युमेंट सप्लल्यार सेंटर या प्रलेख संचय आठण 

प्रठतठलपी परुवणाऱ्या संस्थेचे जनक व ठतचे 

ठवस्तारक म्हणनू डॉ. अकव हाटव यांना गं्रथालय व 

माठहती सेवाके्षिांत मानाचे स्थान आहे. व 

व्यापकदृष्टीकोन भठवष्याचा वेध घेण्याची क्षमता 

असलेला उत्तम व्यवस्थापाक म्हणनू डॉ. अकव हाटव 

यांचे वणवन करावे लागेल. स्थापानेच्या वेळी 

‘नॅशनल लेंठडंग लायिरी’ असलेली ही संस्था 

प्रठतठलपी अत्यंत समके्षतने परुवली जाणारी 

जगातील नामवंत संस्था आहे. ही संस्था म्हणजे 

गं्रथालय नव्हे, तर ही ठतच्या व्यवस्थापनात गं्रथालय 

व्यवस्थेची मळेु आहेत, ठतचा उपयोग प्रमखु्याने  

गं्रथालयांनीच करावयाचा असल्याने त्या अनुषंगाने 

गं्रथपालानी व्यवस्थापनात कोणता दृष्ठीकोन 

बाळगला पाठहजे, त्यांचे मागवदशवन त्यांनी 18 सिूात 

मांडली आहेत. 

 डॉ. एस.आर.रंगनाथान यांची पंच सिूी 

आपणा सवाांच्या पररचयाची आहेत ती सूिे 

गं्रथपालांना मागवदशवन िरलेली आहेत व भठवष्यात  

ही मागवदशवक िरतील. परंतू काही सिूास मयावदा 

येतात ते म्हणजे डॉ. एस. आर. रंगनाथान यांनी दसुरे 

सिू असे सांठगतले की प्रत्येक वाचकास त्याचे 

पसु्तक ठमळाले पाठहजे जर गं्रथालयामध्ये एकच 

पसु्तक असेल व दहा वाचक असतील तर प्रत्येक 

वाचकास हवे तेव्हा पसु्तक ठमळणार नाही. 
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 अशा प्रकारे येणाऱ्या अडचणी व मयावदा 

ओळखनू डॉ. अकव हाटव यांनी गं्रथालयाची 18 सूिे 

मांडली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे- 

1. गं्रथालये वाचानकांसािी आहेत. 

2. माठहती प्रठतप्राप्तीच्या गं्रथालयीन पद्धतीचे 

अपयश हे सदवै आकलनीय असतेच असे 

नाही. 

3. परुवि्याच्या शाश्वव्तीमळेु मागणी वाढते. 

4. वाचकांना त्यांच्या आवडीचे साठहत्य 

ठनवडण्यास सोपे जावे यासािी गं्रथलयानी 

ठवठवध ठवभागदशवक, मागवदशीका 

परुठवल्या पाठहजेत. 

5. वाचकांना हव्या असलेल्या साठहत्याच्या 

उपलब्धध्येवर ठनबवध नसावेत. पण ठनयम 

आवश्वयक असावेत. 

6. गं्रथालयसेवेसािी शलु्क आकारले पाठहजे. 

7. गं्रथालयाने तसेच गं्रथालयाच्या समचु्चयाने 

ठकंवा एकाच गं्रथालयाच्या ठवठवध 

ठवभागांनी एकठित गं्रथालयावर होणारा 

खचव आठण त्यापासनू ठमळणारे फायद ेयाचे 

भान राखले पाठहजे 

8. माठहतीचे मलू्य हे सदवै आठथवक नाही. 

9. जस जसा परुविा केला जातो तस तसे 

त्याचे फायद ेकमी होतात. 

10. पणूवत्वाच्या नादात ठकमान गुणवते्तच्या 

वस्तूची ठनठमवती व कामे  राहूनच जातात. 

11. एखाद े कायव जसजसे वाढत जाते तसतसा 

त्याच्या घटकावर होणाऱ्या खचावच्या 

प्रठतघटक खचावत बचत झाली पाठहजे. 

12. गं्रथालय म्हणजे एक बोट नव्हे. 

13. गं्रथालयाच्या ठवकासाचे ठनयोजन करताना 

वाचकांच्या गरजा बद्दलची वस्तुठनष्ठ 

माठहती वापरली पाठहजे. 

14. नवीन तंिज्ञान व पद्धतीचा वापर करताना 

भठवष्याकडे लक्ष िेवावे. 

15. गं्रथालयातील सवव सेवकांनी संघ प्रवतृ्तीने 

काम केले पाठहजे. 

16. गं्रथापालाचे पद म्हणजे भरपरू पगार घेऊन 

कोणतेही उत्तरदाठयत्व न मानणारे ठवद्वानास 

प्रधान केलेले पद नव्हे तर अनेक ठवद्वानांना 

त्यांचे काम सकुर आठण सलुभ करण्याच े

काम करण्यासािी गं्रथालय पद आहे. 

17. गं्रथालय ही समाजाच्या मोलाचे योगदान 

दणेारी संस्था बनू शकते. 

18. गं्रथपालन हे प्रायोठगक शास्त्र आहे. 

वरील प्रमाणे डॉ. अकव हाटव यांनी 18 सिेू 

गं्रथालय शास्त्रामध्ये मांडली आहेत त्यामध्ये त्यांची 

काही सिेू डॉक्टर एस. आर. रंगनाथन यांच्या 

पंचसिूीशी साम्य असणारी आहेत तर काही 

अथवशास्त्रीय ठसद्धांत, व्यवस्थापनाच्या मयावदा, 

गं्रथालय सेवेचे महत्व व वस्तुठस्थतीचे भान िेवणारी 

सिेू त्यांनी काही ठनयमांना तसेच तत्तवांना छेद दऊेन 

सिेू मांडली आहेत त्या सवव सिूांचे ठवशे्लषण पुढील 

आधारे केले आहे. 

 

पंचसूत्रीतील साम्य: 

 डॉ. एस. आर. रंगनाथ यांनी गं्रथालय 

शास्त्रातील मांडलेली सूिे आठण डॉ. अकव हाटव यांनी 

मांडलेली सिेू यांच्यातील काही सिूात साम्य आह े

ती पढुील प्रमाणे सांगता येतील. 

1. डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी पठहले सिू 

मांडले की ‘गं्रथ हे उपयोगी असतात’. तर 

डॉ. अकव हाटव  यांनी त्यांच्या पठहल्या सिूात 

‘गं्रथालय वाचकांसािी आहेत’. त्यांनी डॉ. 

एस. आर. रंगनाथन यांच्या फक्त सिूाच्या 

पढेु जाऊन गं्रथ हे उपयोगी असतात तर 

संपणूव गं्रथालयेच वाचकांचे असतात असे 

मांडले आहे.  

2. प्रत्येक वाचकास त्याचे पसु्तक ठमळाले 

पाठहजे आठण वाचक व गं्रथालयाचा वेळ 
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वाचला पाठहजे यासािी प्रयत्न करून यश 

ठमळेलच असे नाही या दोन्ही सिूानुसार 

डॉ. अकव हाटव यांनी त्यांचे दसुरे सिू असे 

सांठगतले की, वाचकांच्या माठहतीच्या 

गरजा भागवण्यासािी गं्रथपालांनी योजलेले 

उपाय, कुल्प्लत्या अनेकदा फसतात त्यामळेु 

वाचक असमाधानी होतो असे डॉ. 

रंगनाथांनच्या ठतसऱ्या व चौथ्या 

सिूाप्रमाणे याही सिूात साम्य वाटते. 

3. डॉ. अकव हाटव यांनी परुवि्याच्या 

शाश्वतीमळेु मागणी वाढते असे सांठगतले 

थोडक्यात गं्रथालय सेवामळेु वाचकांचे 

जसजसे समाधान होते तसतसे त्याची 

मागणी वाढते हे त्यांचे ठतसरे सिू डॉ. एस. 

आर. रंगनाथन यांनी सांठगतल्याप्रमाणे 

प्रत्येक वाचकास व त्यांचे पसु्तक ठमळाले 

पाठहजे या सिूाप्रमाणे मांडले आहे. 

4. डॉ. अकव हाटव यांनी चौथे व पाचवे सिू 

अनुक्रमे वाचकांना त्यांच्या आवडीचे 

साठहत्य ठनवडण्यास सोपे जावे यासािी 

गं्रथालयांनी ठवठवध ठवभागदशवक 

मागवदठशवका परुवल्याच पाठहजेत व 

वाचकांना हव्या असलेल्या साठहत्याच्या 

उपलब्धधतेवर ठनबांध नसावे पण ठनयम 

आवश्वयक असावेत ही डॉ. एस. आर. 

रंगनाथन त्यांनी वाचकांचा व सेवकांचा 

वेळ वाचला पाठहजे यासािी जे उपाय 

सचुठवले जातात ते म्हणजेच या सिूाची 

मांडणी आहे. 

 

वस्तुस्स्थतीची जाणीव: 

डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या सिूास साम्य 

असलेली सिेू डॉ. अकव हाटव यांनी मांडली 

त्याचप्रमाणे त्यांनी गं्रथालयामधील गं्रथालय सेवक, 

व्यवस्थापक व वाचक यांना वस्तुठस्थतीची जाणीव 

करून दणेारी काही सिेू मांडलेली आहेत. 

1. डॉ. अकव हाटव यांनी दसुरे सिू असे म्हटले 

की वाचकास माठहती ठमळवण्यासािी 

गं्रथालयाने जे उपाय, कुल्प्लत्या केल्या 

तरीही काही वेळा वाचक असमाधानी 

राहतो. तेव्हा व्यवस्थापकांनी सदु्धा जागतृ 

राठहले पाठहजे ठकंवा वाचकांनी त्या 

गं्रथालयात माठहती ठमळेलच असे गहृीत 

धरू नये कारण माठहतीचे अजब ठमश्रण 

आहे व दररोज नवनवीन माठहती वाढत 

असते याची जाणीव त्यांच्या सिूाने करून 

ठदली आहे. 

2. गं्रथालयाने गं्रथालय सेवा वेळेवर व योग्य 

द्यावेत यासािी त्यांनी शलु्क आकारावे ह े

क्रांठतकारक सिू मांडले कारण फुकट 

ठमळालेल्या ज्ञानाचे वाचकांना महत्व 

नसते. तेव्हा शलु्क दऊेन ठमळवलेल्या 

ज्ञानास महत्तव असते. पण माठहतीचे मलू्य 

दतेो म्हणजे माठहतीसािी दतेो असे नाही 

कारण माठहतीचे मलू्य पैशांमध्ये करूच 

शकत नाही याची वस्तुठस्थतीची जाणीव 

सहाव्या व आिव्या सिूानुसार केली आहे. 

3. गं्रथालयांनी गं्रथालयावर होणाऱ्या खचावचे 

त्याच्या प्रत्येक होणाऱ्या पैशाचे मोजमाप 

करून त्याचे योग्य फायद े वाचकांना 

ठमळाले पाठहजेत याचे भान गं्रथालयांनी व 

त्यांच्या समचु्चयाने लक्षात िेवले पाठहजे 

असे सातव्या सिूात सांठगतले आहे. 

4. पणूवत्वाच्या नादात ठकमान ठकरकोळ 

गुणवते्तच्या वस्तूची ठनठमवती व कामे राहून 

जातात ते राहून जाऊ नये असे दहाव्या 

सिूात सांठगतले आहे. 

5. गं्रथालय हे सवव बाजूंनी पररपूणव असेलच 

असे नाही त्यासािी त्यांना इतर 

गं्रथालयावर अवलंबनू राहावे लागते. 

त्यावेळी त्यांनी परस्पर सहकायव वाढवावे 

असे बाराव्या सिूात सांठगतले आहे. 
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6. आज नवनवीन तंिज्ञान, पद्धती, माठहती व 

साठहत्य इत्यादी येत असते तेव्हा 

गं्रथालयात त्याचा वापर करताना ते लगेच 

कालबाह्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे 

भठवष्याचा ठवचार करून गं्रथालयात अशा 

गोष्टींची वाढ करावी असे चौथ्या सिूानुसार 

जाणीव करून ठदलेली आहे. 

7. गं्रथालयातील सवव सेवकांनी एकसंघ होऊन 

काम केले पाठहजे तरच गं्रथालयाचे यश 

संपादन करता येईल असे पंधराव्या सिूात 

सांठगतले. तसेच गं्रथालयामधील गं्रथपाल 

हे पद भरपरू पगार व ठवद्वानास ठदलेले पद 

नसनू ठवद्वानांना माठहती देणारे पद म्हणजे 

एक भषूणच असणारे पद आहे असे दोन्ही 

बाजनेू वस्तुठस्थतीची जाणीव करून देणारे 

सोळाव्या सिूात सांठगतले. 

 

अथकशास्त्रीय स्सद्ांत: 

 पंचसिूातील साम्य व वस्तुठस्थतीची 

जाणीव करून दणेारे सिेू मांडली त्याचप्रमाणे डॉ. 

अकव हाटव यांनी अथवशास्त्रीय दृठष्टकोनातून काही सिेू 

मांडली ती पढुील प्रमाणे. 

1. मागणी जसा परुविा हा अथवशास्त्रीय 

ठसद्धांतानुसार त्यांनी परुवि्याच्या 

शाश्वतीमळेु मागणी वाढते त्यानुसार 

गं्रथालय सेवा दणेारी व्यवस्था करावी असे 

ठतसऱ्या ठसद्धांतात म्हटले आहे. 

2. तसेच कोणतीही सेवा फुकट दऊे नये त्याचे 

मलू्य अल्प प्रमाणात तरी आकारावे व 

गं्रथालयांमध्ये होणाऱ्या खचावचा परेुपरू 

उपयोग झाला पाठहजे त्या पद्धतीने खचव 

करावा असे सहाव्या आठण सातव्या सिूात 

सांठगतले. 

3. अथवशास्त्रात ‘उपभोक्ता’ ठसद्धांत मांडला 

आहे त्याचप्रमाणे गं्रथालय सेवेचा जसजसा 

परुविा केला जातो तसतसा त्याचा फायदा 

कमी होतो हे सिू मांडले आहे. 

4. गं्रथालय हे उत्तम प्रकारे असले पाठहजे, 

परंतु उत्तम प्रकारे िेवण्याच्या नादात मळू 

कायावचा नाश होणार नाही असे व्यवहाररक 

व आठथवक दृष््टया दहाव्या सिूात सांठगतले 

आहे. 

5. डॉ. अकव हाटव यांनी 11 व्ये सिू हे महत्तवाचे 

सिू मांडले आहे ते म्हणजे एखादे कायव 

जसजसे वाढत जाते तसतसा त्याच्या 

घटकावर होणाऱ्या खचावत बचत झाली 

पाठहजे. 

 

व्यवस्थापनाच्या मयाकदा/ स्सद्ांत: 

 गं्रथालय व्यवस्थापन करीत असताना ते 

कशाप्रकारे केले जावे त्याचप्रमाणे 

व्यवस्थापनेत येणाऱ्या अडचणी या सवव 

गोष्टींचा ठवचार करावयास लावणारी सिेू डॉ. 

अकव हाटव यांनी मांडली. 

1. गं्रथालयांमध्ये ठकतीही सेवा ठदल्या तर 

वाचक समाधान होईलच असे नाही तेव्हा 

त्यास गं्रथपाल जबाबदार असतो असे नाही 

तर व्यवस्थापन सदु्धा असू शकते. त्यामळेु 

व्यवस्थापकांनी योग्य मागवदशवन करणे 

गरजेचे आहे. 

2. गं्रथालय वाढत जाते तेव्हा तेथील सेवक 

जेवढे काम अगोदर करत होता तेवढे काम 

गं्रथालय वाढल्यानंतर होणार नाही 

त्यासािी सेवक वगव वाढवला पाठहजे. 

3. गं्रथालय हे प्रायोठगक शास्त्र आहे म्हणजेच 

वाचकांना सेवा लवकरात लवकर 

दणे्यासािी वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. 

तेव्हा व्यवस्थापकांनी त्यांना मदत केली 

पाठहजे असे आिव्या सिूानुसार सांठगतले. 
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गं्रथालय सेवेचे महत्व: 

 आतापयांत डॉ. अकव हाटव यांनी  सिेू मांडली 

त्याचप्रमाणे गं्रथालय सेवेला ठकती महत्तव आह े

याची सिेू ही मांडली आहेत ती पुढील प्रमाणे 

1. वाचकाला व संशोधकाला ठमळणाऱ्या 

माठहतीचे मलू्य हे सदैव आठथवक दृष््टया 

करता येणार नाही उदाहरणच द्यायचे 

असल्यास संशोधक, डॉक्टर, इठंजनीयर, 

यांना ठमळणारी माठहती ही मलू्यानमध्ये 

मोजता येत नाही कारण त्याचे मलू्य 

अमलू्य असते अस े अिराव्या सिूात 

सांठगतले आहे. 

2. तसेच गं्रथालय हे प्रायोठगक शास्त्र आहे. 

वाचकांसािी सेवा दणे्यास गं्रथालयात 

वेगवेगळे प्रयोग केले जातात व सेवा योग्य 

वेळी दणे्याचा प्रयत्न केला जातो असेही 

त्यांनी मांडलेले आहे. 

 

स्नष्र्षक: 

1. डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी मांडलेली 

सिेू आठण डॉ. अकव हाटव यांनी मांडलेल्या 

काही सिूांमध्ये साम्य आहे. 

2. गं्रथालयामध्ये आठथवक सोअसव ठनमावण 

करण्याचा मागव दाखवण्यात आला आहे. 

3. गं्रथालयाचे व्यवस्थापन करताना येणाऱ्या 

गोष्टींचा ठवचार करावी लागणारी सिेू 

मांडली आहेत तसेच गं्रथालयाचे महत्तव 

वाढवणारी सिेू मांडली आहेत. 

4. गं्रथालयामधील गं्रथालय सेवक, 

व्यवस्थापक व वाचक यांना वस्तुठस्थतीची 

जाणीव करून देणारी सिेू मांडली आहेत. 

5. गं्रथल्यामध्ये नवीन तंिज्ञान व पद्धतीचा 

वापर करताना भठवष्याकडे लक्ष दऊेन ते 

कालबाह्य होणार नाही याचा ठवचार 

करावा अस ेही सूि सांठगतले आहे. 
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