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प्रस्तािना:  

सध्या सगळीकडेच मावहती साधनांमध्ये 

कमालीचे वैववध्य आलेले आहे. मावहतीचा शोध, 

मावहती प्रवतपाती, ववशे्लषण, जतन आवण संपे्रषण ही 

कौशल्य धारण करणे वकती आवश्यक आहे याची 

जाणीव प्रत्येकास होत आहे. व ववद्यार्थयाांना नवीन 

मावहती उपलब्ध करून दणे्यासाठी प्राध्यापकांनी 

सदु्धा संशोधन करणे काळाची गरज आहे. जगात दर 

पाच वमवनटाला नवीन शोध लागत आहेत या 

शोधाची मावहती इटंरनेटच्या माध्यमातून 

आपल्याला उपलब्ध होत आहे. व हीच मावहती 

प्राध्यापक संशोधकाकडून ववद्यार्थयाास देणे म्हणजेच 

मावहतीची दवेाणघेवाण करणे सलुभ होत आहे. 

प्राध्यापकाच्या संशोधन कायाासाठी गं्रथालयाची 

फार मोठी भवूमका आहे. गं्रथालयावशवाय 

प्राध्यापकांचे संशोधन काया पूणा होणे अशक्य आहे. 

म्हणनू गं्रथालय वेगवेगळ्या मावहती तंत्रज्ञानाच्या 

उपक्रमातून संशोधक प्राध्यापकांना आकवषात करत 

आहेत. संपणूा गं्रथालय ही महत्त्वाची मावहती कें द्र 

बनली आहेत व याचाच उपयोग प्राध्यापकांना 

संशोधनासाठी होऊन हेच प्राध्यापक ववद्यार्थयाांना 

नवनवीन मावहती दते आहेत. व त्यासाठीच गं्रथालय 

व गं्रथपाल हे जास्तीत जास्त आधवुनक सेवा कशी 

दतेा येईल याकडे लक्ष दते आहेत. 

 प्राध्यापक: 

ववद्याथी अध्ययन ज्ञानाजान करतात व 

प्राध्यापक अध्यापनाचे काया करतात म्हणजेच 

वशकववतात. 

 

 सांशोधन: 

संशोधन म्हणजे ज्ञानप्राप्तीसाठी घेतलेला 

शोध होय. प्राध्यापकांना संशोधन करण्यासाठी 

पसु्तके संदभा गं्रथ वनयतकावलके तसेच वेगवेगळी 

मावहती तंत्रज्ञान यावर आधाररत मावहती यांचा 

आधार घ्यावा लागतो तसेच मावहती एकवत्रत करून 

नवीन वलखाण करावे लागते. उच्च वशक्षणामध्ये तर 

संशोधनास फार महत्त्व आहे. वशक्षण जशी वनरंतर 

चालणारी प्रवक्रया आहे तसेच संशोधन प्रवक्रया 

सदु्धा चालचू असते. एखाद्या समस्येच्या 

वनराकरणासाठी संशोधनातून मागा काढावा लागतो 

व त्यानंतर त्यातील उवनवा दरू केल्या जातात. 

प्राध्यापक वनयुक्तीसाठी ववद्यापीठ अनुदान 

आयोगाने आचाया ही पदवी सगळ्यांना लागू केली 

आहे. थोडक्यात संशोधनावशवाय प्राध्यापकांच्या 

ज्ञानामध्ये भर पडू शकत नाही व ववद्यार्थयाांनाही 

त्यावशवाय ते वेगवेगळी मावहती दऊे शकत नाहीत. 
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सांशोधनाचे महत्त्ि: 

पसु्तकांची जागा आता मावहती तंत्रज्ञान 

साधनांनी घेतली आहे जगातील कोणतीही मावहती 

ही ताबडतोब डाउनलोड करून वपं्रट काढता येते 

अशावेळी प्राध्यापकांना संशोधनासाठी केवळ 

साधने असनू चालत नाहीत तर ते हाताळण्याचे 

प्रवशक्षण सदु्धा आवश्यक आहे  वशक्षण ही वनरंतर 

चालणारी प्रवक्रया असल्यामळेु वडवजटल बोडा वकंवा 

संस्कृती यांनी परंपरागत वशक्षणाची चौकट मोडून 

काढल्यामळेु प्राध्यापकांना संशोधनासाठी नवीन 

पद्धतीवर अवलंबनू राहावे लागत आहे व नवीन 

तंत्रज्ञानाचा त्यांना महाववद्यालयासाठी स्वीकार 

करावा लागेल. त्यासाठी प्राध्यापकांना 

संशोधनासाठी गं्रथालयाची भवूमका ही फार 

महत्त्वाची आहे. अध्यापकांनी त्यांच्या 

संशोधनासाठी गं्रथालयातील वाचन सावहत्याचा 

पररपणूा लाभ घेतला तर ते त्यांच्या संशोधन 

ववषयांमध्ये सक्षम होतील व त्यांचे संशोधन काया 

सदु्धा व्यववस्थत चाल ू राहील त्यासाठी गं्रथालय 

ससुज्ज व मावहतीच्या साधनाने पररपणूा असतील ह े

पहावे लागेल व त्यात गं्रथपाल व गं्रथालय यांची 

मोलाची भवूमका ठरू शकते. 

 

सांशोधनाची उविषे्ट: 

01) गं्रथालयातील प्राध्यापकांच्या संशोधक 

सद्यवस्थतीचा आढावा घेण.े 

02) करत असलेल्या संशोधन कायााची 

गं्रथालयातील मावहती घेणे 

03) संशोधक प्राध्यापक गं्रथालयाचा वापर वकती 

प्रमाणात करतो याची मावहती घेण े व त्याचे 

मलू्यमापन करणे 

04) प्राध्यापक ज्या ववषयावर संशोधन करत 

आहे त्यात वदृ्धी व्हावी म्हणनू गं्रथालयाद्वारे 

दणे्यात येणाऱ्या ववववध सेवा व उपक्रमाची 

मावहती घेण.े 

05) संशोधक प्राध्यापकांच्या कायाात गं्रथालयाचे 

योगदान व कमकुवत बाज ू यावर वशफारसी 

सचुववणे. 

 

सांशोधनात्मक ग्रांथालये : काळाची गरज: 

संशोधनात्मक गं्रथालय हे केवळ गं्रथांचा 

संग्रह करणारी वास्तू नसनू ते एक ज्ञानाचा वजवंत 

झरा  आहे. संशोधनात्मक गं्रथालय म्हणजे 

मावहतीचा प्रवास, वतच्या मळू स्रोतापासनू अंवतम 

उपयोगकत्याांपयांत त्वरेने आवण सहजगत्या 

होण्याकररता कायारत असलेली एक सक्षम आवण 

ससुज्ज अशी ज्ञान यंत्रणा होय. 

पररचयात्मक, वणानात्मक, वनदानात्मक 

आवण प्रायोवगक अस े संशोधनाच े चार प्रधान हेत ू

सांवगतले जातात. तर मलूभतू, उपयोवजत  आवण 

वक्रयात्मक ह ेसंशोधनाचे तीन मखु्य व्यवहारोपयोगी 

प्रकार मानले गेले आहेत. 

कोणत्याही दशेाच्या प्रगतीची गती ही त्या 

दशेातील वशक्षणप्रणाली आवण संशोधन 

कायाक्रमांच्या ववकासाच्या गतीवर अवलंबून 

असते. संशोधन हे एक ससुंघवटत स्वरूपाचे 

पद्धतशीररीत्या करावयाचे अभ्यासकाया असून 

नववनवमातीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. 

आज जगभर संशोधन कायाक्रमांची, 

संशोधकांची आवण संशोधन संस्थांची संख्या वनरंतर 

वाढत असनू त्यासाठी प्रत्येक दशेाचे शासन 

अवधकावधक वनधी उपलब्ध करवनू दते आहे. 

ररलायन्स इडंस्रीजसारखे काही खाजगी 

उद्योगसमहूही या बाबतीत अगे्रसर असनू त्यांनी 

स्वतंत्र संशोधन संस्था स्थापन केल्या 

आहेत.  संशोधन संस्थांवशवाय महाववद्यालये आवण 

ववद्यापीठांमधनूसदु्धा संशोधनावर आधाररत 
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अभ्यासक्रमांवर भर वदला जात असनू अशा 

संशोधन अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या 

ववद्यार्थयाांची संख्या वनरंतर वाढतच आहे. 

आज जगाच्या उंबरठय़ावर नव्याने उभ्या 

ठाकलेल्या कागदरवहत युगात तर वडवजटल 

गं्रथालय, ई-गं्रथालय आवण व्हच्र्युअल गं्रथालय या 

संकल्पनांची जोड पारंपररक गं्रथालयांना देणे 

अत्यावश्यक झाले आहे. सावाजवनक गं्रथालय, 

शैक्षवणक गं्रथालय, राष्रीय गं्रथालय आदी 

गं्रथालयांचे ववववध प्रकार असनू संशोधनात्मक 

गं्रथालय हे एक ववशेष स्वरूपाचे गं्रथालय मानले 

जाते. संशोधन संस्थांमधील ववद्याथी, प्राध्यापक, 

संशोधक, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ  हे येथील मावहतीचे 

उपयोगकते आवण वनमााते असतात. त्यांच्या वववशष्ट 

स्वरूपाच्या ज्ञान-गरजा ध्यानी ठेवनू संशोधनात्मक 

गं्रथालयांच्या सेवांची योजना, आखणी आवण 

अंमलबजावणी केली जाते. वववशष्ट ववषयामध्ये 

स्वत:ला अद्ययावत ठेवणे हे प्रत्येक प्राध्यापक 

संशोधकाचे आद्यकताव्य असनू त्यामळेु त्याला 

स्वत:ला जगाबरोबर ठेवता येते. वशवाय त्यामळेु 

प्रयोगशील राहता येते. प्राध्यापक संशोधनाच्या 

नवीन संकल्पना सचुवतात. 

 

सांशोधनात्मक ग्रांथालयाांमधील ज्ञान साधने : 

मानव्य ववद्या, समाज शासे्त्र, ववज्ञान 

तंत्रज्ञान, कायदा अशा सवाच के्षत्रांमध्ये जगभर 

संशोधनाच्या माध्यमातून इतक्या प्रचंड प्रमाणात 

मावहतीचा ओघ वाढतो आहे की, या ज्ञान-संचयाचे 

वणान ‘मावहतीचा पररस्फोट’ अशा शब्दांत केले 

जाते. जगभर ववववध माध्यमांमधनू या ज्ञानरूपी 

मावहतीचे वनयवमतपणे संकलन व प्रसारण होत 

असते. या माध्यमांचे प्राथवमक प्रलेख, वद्वतीयक 

प्रलेख आवण ततृीयक प्रलेख अस े ढोबळमानाने 

वगीकरण करता येते. 

प्राथवमक प्रलेखांमध्ये हस्तवलवखते, 

पत्रव्यवहार, अहवाल, शासकीय प्रकाशने, 

वनयतकावलकांतील लेख, शोधवनबंध, प्रबंवधका, 

प्रबंध, मोनोग्राफ्स, स्टँडडास,् पेटेटन्स आदी 

सावहत्याचा समावेश होतो. यामधील मावहती ही 

संशोधनास अवतशय आवश्यक अशी असते. 

वद्वतीयक आवण ततृीयक प्रलेख हे प्राथवमक 

प्रलेखांतील मावहतीच्या आधारे वनमााण होत 

असतात. ववववध स्वरूपात ववखरुलेल्या प्राथवमक 

प्रलेखातील मावहती संशोधकाला सहजगत्या 

संकवलत करता यावी हा वद्वतीयक आवण ततृीयक 

प्रलेखामागील मळू हेतू असतो.  वनयतकावलकांतील 

लेख, विवटश सरकारचा पत्रव्यवहार, न्यायालयीन 

कागदपते्र, शासकीय नोंदी, सरकारी गॅझेटच्या प्रती, 

तसेच या ववषयावरील अशा सवा सावहत्याची जर 

एकवत्रत यादी  उपलब्ध होऊ शकली तर त्या 

संशोधकाला ती एक पवाणीच ठरेल. कारण त्यामळेु 

प्राध्यापकाला आपले संशोधन काया नव्या जोमाने 

चाल ू करता येईल.आपल्या संस्थेमध्ये ज्या 

ववषयांवर संशोधन चालते ते वववशष्ट ववषय आवण 

त्यांच्या उपववषयांवरील ज्ञान साधनांचा येथ े एक 

बहुआयामी ज्ञान खवजनाच उपलब्ध असतो. अशा 

गं्रथालयातील ज्ञान सावहत्य तीन गटांत ववभागता 

येते. सवासाधारण सावहत्य, ववशेष सावहत्य आवण 

संदभा सावहत्य. आजकाल इटंरनेटवरील ऑनलाइन 

ज्ञान साधनांचाही मोठय़ा संख्येने समावेश केला 

जातो. संशोधनात्मक गं्रथालयात गं्रथांच्या तुलनेत 

वनयतकावलके, ई-बकु्स, ई-जनाल्स आवण ववववध 

डेटाबेसेसवर अवधक खचा केला जातो. 

संदभा सावहत्यात ववववध संदभा-गं्रथ तसेच 

दवुमाळ गं्रथ, हस्तवलवखते, मौल्यवान सावहत्य 

आदींचा समावेश असतो. संदभा-गं्रथ वववशष्ट 

मावहती वमळववण्यासाठी वारंवार मावगतले जातात. 
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उपलब्ध ज्ञानसंग्रह आवण 

प्राध्यापक  संशोधक यांना एकत्र आणण्याचे 

कौशल्यपणूा काया येथील गं्रथपाल वगा करीत 

असतो. ज्ञानसंग्रहाची उपयुक्तता आवण उपयोग 

वाढववण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. वववशष्ट 

ववषय आवण त्याच्या उपशाखांशी वनगवडत सावहत्य 

संकवलत करणे, त्यांचे योग्य प्रकारे वगीकरण, 

तावलकीकरण करून ते उपयोगासाठी वसद्ध करणे, 

सावहत्याचे जतन करणे, तसेच संशोधकांसाठी 

अद्ययावत मावहती सेवा, वनवडक- मावहती प्रसारण, 

प्रलेख आदान-प्रदान सेवा, वनदशे आवण लेखांश 

सेवा, संदभा सेवा, अनुवाद सेवा, प्रवतवलपी सेवा 

अशा ववशेष सेवांचे आयोजन येथ ेकेले जाते. 

संशोधनात्मक गं्रथालयात संशोधकांच्या 

दृवष्टकोनातून सकू्ष्म आवण सखोल वगीकरण करणे 

आवश्यक असते. ववशे्लषणात्मक वगीकरणाद्वारे 

एरवी दलुावक्षली जाऊ शकणारी गं्रथांमधील 

महत्त्वपणूा प्रकरणे प्राध्यापक संशोधकांच्या नजरेस 

आणता येतात. नव्या ववषयांचा समावेश करता 

येण्यासाठी वगीकरण पद्धतीमध्ये योग्य समावेशक 

वचन्हांकनाची सोय असणेदखेील महत्त्वाच े आहे. 

संशोधनात्मक गं्रथालयांमध्ये वगीकरणाप्रमाणे 

तावलकीकरणदखेील सकू्ष्म आवण सखोल पद्धतीने 

केले जाते. काही गं्रथांना लाभलेल्या वैवशष्टय़पूणा 

प्रस्तावनांची दखलदखेील तावलकेमध्ये घेता येते. 

संशोधनात्मक गं्रथालयांना धन, वेळ, जागा आवण 

श्रम यांच्यामध्ये मोठी बचत साधण े शक्य झाले 

आहे. 

काही संशोधनात्मक गं्रथालयांतून स्वतंत्र 

मावहती व प्रलेखन ववभाग कायारत असनू त्याद्वारे 

संशोधकांना त्यांच्या ववषयावरील अद्ययावत 

मावहती वनरंतर वमळत राहील याची दक्षता घेतली 

जाते. राष्रीय आवण आंतरराष्रीय 

पातळ्यांवरदखेील अशी मावहती व प्रलेखन कें द्र े

अवस्तत्वात आली असनू त्यांच्या सेवांचा लाभ 

प्राध्यापक संशोधकांना स्वतंत्ररीत्या घेता येतो.  

कोणतेही गं्रथालय ज्ञानसाधनांच्या बाबतीत 

कधीही स्वयंपणूा होऊ शकत नाही. हे वास्तव 

लक्षात ठेवनू इतर गं्रथालयांशी सौहादापणूा संबंध 

प्रस्थावपत करून आपल्या गं्रथालयातील वाचन 

सावहत्य व सेवा तेथील प्राध्यापक संशोधकांना 

उपलब्ध करून वदल्यास आपल्या संशोधकांना 

कधी एखाद े सावहत्य तातडीने हवे असेल तर 

त्यांच्याकडून ते ववनासायास वमळववता येऊ शकते. 

 

समारोप: 

संशोधनात्मक गं्रथालय हे केवळ गं्रथांचा 

संग्रह करणारी वास्तू नसनू ते एक ज्ञानाचा एक 

वजवंत झरा असते. संशोधनामध्ये प्राध्यापकांना 

लागणाऱ्या वववशष्ट ववषयावरील अद्ययावत 

ज्ञानसाधने असणारे ते एक मावहती कें द्र असते. 

प्राध्यापक संशोधकांना लागणाऱ्या वववशष्ट 

ववषयावरील मावहतीचे स्वरूप जाणनू घेऊन 

त्याप्रमाणे येथ े गं्रथालयप्रणाली तसेच द्यावयाच्या 

सेवा आवण कायापद्धतींची आखणी केली जाते. 

प्राध्यापकांच्या संशोधनात्मक कायाासाठी गं्रथालय 

म्हणजे मावहतीचा प्रवास, वतच्या मळू स्रोतापासून 

अंवतम उपयोगकत्याांपयांत त्वरेने आवण सहजगत्या 

होण्याकररता कायारत असलेली एक सक्षम आवण 

ससुज्ज अशी ज्ञान यंत्रणा होय. दशेाच्या ववकास 

आवण प्रगती कायाक्रमांमध्ये संशोधनात्मक 

गं्रथालयांचे फार मोठें  योगदान आहे, अस ेम्हटल्यास 

ती अवतशयोक्ती ठरू नये. 
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