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सार:  

हा पेपर प्रामखु्याने शैक्षणिक गं्रथालयाद्वारे णिल्या जािार् या णिणिस ्ि्तम म पधतींवरिर कद् ण ं ेहे  

शैक्षणिक गं्रथालयामध्ये त्याची प्रणिया ेणि णियाकलाप ्सुारण्या्ाठी, ्ं्ासनांचा िापर अणसकाणसक 

करण्या्ाठी ेणि गं्रथालय िापरकत्याांना उच्च िजााच्या, कायाक्षम ्ेिा प्रिान करण्या्ाठी ्क्षम करण्या्ाठी 

उत्कृष्ट पधतींवरचा पररचय करून िणे्याच्या महत्त्िािर चचाा केली ेहे  या पेपरमध्ये पारंपाररक ्ि्तम म पधतींी, 

माणहंी ंंत्रज्ञान (IT) ेसाररं ्ि्तम म पधतींी ज्े की िेब पषृ्ठ, ्ंस्थात्मक भांडार, ई-मेल अलणटांग ्ेिा, 

णिस्ंार ्ेिा ेणि ्ामान्य ्ि्तम म पधतींवरचा ्मािेश ेहे  हा लेख इंर शैक्षणिक गं्रथालयांना त्यांच्या ्ेिा 

प्रभािी रींीने प्रिान करण्या्ाठी त्यांच्या ्ंबंणसं गं्रथालयांमध्ये अिलंबल्या जाऊ शकंां अशा णिणिस 

पधतींवरबद्दल कल्पना णमळणिण्या्ाठी उपयुक्त मागािशाक ठरेल  

सुचनक शब्द : शैक्षणिक लायब्ररी, ICT, माणहंी ्ाक्षरंा, गं्रथालय ्ेिा, NAAC 

 

प्रस्तावना:  

सध्याच्या पररवथथतीत गं्रथालय अवण 

मावहती कें द्रांच्या एकूण कायाांचे सतत पनुरािलोकन 

अवण सधुारणा करण्यासाठी िेगिान शैक्षवणक 

निकल्पना अिश्यक अहेत. सध्याच्या 

मावहतीच्या थफोटाच्या युगात गं्रथालये अवण 

मावहती संसाधन कें द्र हे केिळ महत्त्िाचे अह,े परंत ु

गं्रथालय थितःच वशकण्याचे वठकाण म्हणनू ईदयास 

येत अह,े काहीिेळा िगग-खोलीपेक्षाही ऄवधक 

महत्त्िाचे अहे. मावहती अवण संपे्रषण तंत्रज्ञान 

(ICT) ने शैक्षवणक गं्रथालये अवण ज्ञान संसाधन 

कें द्राच्या कायागिर जबरदथत प्रभाि टाकला अहे. 

ICT मधील घडामोडी अवण बदलांमळेु 

िापरकर्तयागच्या शैक्षवणक गं्रथालयाकडून ऄसलेल्या 

ऄपेक्षा िेगिेगळ्या प्रकारे बदलल्या अहेत. 

गं्रथालय संग्रह तयार करण्याचे अवण ऄंवतम 

िापरकर्तयाांना सेिा ऑफर करण्याचे मागग 

ऄलीकडील ते भतूकाळातील व्यायाम वभन्न 

ऄसतात. 

 

व्याख्या :  

ODLIS (ऑनलाइन णिक्शनरी ऑफ 

लायब्ररी अँि इन्फॉमेशन सायन्स) 

खालीलप्रमाणे सिोत्तम पद्धतींचे िणगन करते: 

“िाथतविक जीिनातील पररवथथतींमध्ये वसद्धांताचा 

िापर करताना, कायगपद्धती, ज्या योग्यररर्तया लाग ू
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केल्या जातात, सातर्तयाने ईर्तकृष्ट पररणाम दतेात 

अवण र्तयामळेु पररणामकारकतेचे मलू्यमापन 

करण्यासाठी संदभग वबंद ूसमान कायग पणूग करण्याच्या 

पयागयी पद्धती म्हणनू िापरले जातात ि यशाच्या 

ऄनुभिजन्य परुाव्याचे परीक्षण करून सिोत्तम 

पद्धती ओळखल्या जातात.” 

 ऑक्सफिड इंणललश णिक्शनरी 'सिोर्तकृष्ट 

वकंिा आष्ट प्रकारची गुणित्ता वकंिा सिागत योग्य, 

फायदशेीर, ईच्च सधुाररत, ईर्तकृष्ट, ईर्तकृष्ट सेिा 

वकंिा एखाद्या विवशष्ट संथथेमध्ये नेहमीच्या वकंिा 

ऄपेवक्षत मागागने काहीतरी करण्याची प्रथा वकंिा 

ऄपेवक्षत प्रविया वकंिा मागग म्हणनू सिोत्तम 

पद्धतींचे िणगन करते. वकंिा पररवथथती, चांगल्या 

पद्धतींसाठी मागगदशगक तत्त्िे. सिोत्तम पद्धती 

विकवसत करण्याच्या या प्रवियेत अम्ही चांगल्या 

कल्पनांऐिजी कृती करतो अवण अम्ही अमची 

कौशल्ये सधुारतो.’ 

 नॅशनल बोिड ऑफ अॅके्रणिटेशन अँि 

असेसमेंट (NAAC) च्या मते, “सिोत्तम सराि 

नाविन्यपणूग ऄसू शकतो अवण तत्त्िज्ञान, धोरण, 

धोरण, कायगिम, प्रविया वकंिा सराि ऄस ूशकतो 

जो समथया सोडितो वकंिा निीन संधी वनमागण 

करतो अवण संथथांिर सकारार्तमक पररणाम करतो. 

संथथार्तमक ईर्तकृष्टता म्हणजे संथथार्तमक 

वियाकलापांच्या विविध के्षत्रांमध्ये ऄिलंबल्या 

जाणार् या सिोर्तकृष्ट पद्धतींचा एकवत्रत समािेश 

होय.” 

 

NAAC ने णशफारस केलेल्या सवोत्तम पद्धती: 

सिोत्तम पद्धती NAAC िेबसाआटिर 

ईपलब्ध अहेत अवण ते अश्वासन दतेात की 

योगदान दणेार्या संथथांशी सल्लामसलत करून 

वनयवमत ऄपडेट केले जातील. कॉलेज अवण 

युवनव्हवसगटी लायब्ररीसाठी NAAC ने खाली 

सचूीबद्ध केलेल्या काही ईत्तम पद्धती अहेत ज्या 

शैक्षवणक मावहतीचे िातािरण अवण ईपयोवगता 

िाढि ूशकतात. 

 मानक सॉफ्टिेऄरसह गं्रथालयाचे 

संगणकीकरण. 

 महाविद्यालय/विद्यापीठाच्या 

मवहतीपत्रकामध्ये गं्रथालयाविषयी परेुशी 

मावहती समाविष्ट करणे. 

 विद्याथी/वशक्षकांच्या ईपवथथतीची 

अकडेिारी संकवलत करणे अवण ती 

सचूना फलकािर लािणे. 

 िेळोिेळी सचूना फलकािर 

ितगमानपत्राच्या कात्रण प्रदवशगत करणे. 

 कररऄर/रोजगार मावहती/सेिा. 

 विविध िापरकताग गटांना आंटरनेट सवुिधा. 

 मावहती साक्षरता कायगिम. 

 सचूना पेटी अवण िेळेिर प्रवतसाद. 

 निीन अलेली पथुतके प्रदवशगत करणे 

अवण र्तयांची यादी शैक्षवणक विभागांना 

पाठिणे. 

 िेगिेगळ्या प्रसंगी पथुतक प्रदशगने भरिणे. 

 पथुतक चचाग अयोवजत करणे. 

 विद्यार्थयाांसाठी िावषगक सिोर्तकृष्ट िापरकताग 

परुथकाराची थथापना करणे. 

 दरिषी थपधाग अयोवजत करणे. 

 िेळोिेळी िापरकताग सिेक्षणे अयोवजत 

करणे. 

िापरकर्तयाांना सिोर्तकृष्ट सेिा प्रदान करण्यात 

सक्षम होण्यासाठी, गं्रथालय ऄशा प्रविया 

अवण पद्धती ऄिलंबते ज्या केिळ सिोत्तम 

मानल्या जात नाहीत तर बाजारातील सिोर्तकृष्ट 

सेिांशी तुलना करता येतात. सिोर्तकृष्ट पद्धती 
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मखु्यर्तिे खालील विथततृ के्षत्रांमध्ये िगीकृत केल्या अहेत: 

      

 

 

पारंपररक सवोत्तम 

पध्दती    

ICT वर आधाररत 

सवोत्तम पध्दती     

लायब्ररी णवस्तार सेवा     सामान्य सवोत्तम 

पध्दती   

 

पारंपररक सवोत्तम पध्दती :  

i) पुस्तक प्रदशडन: िेगिेगळ्या प्रसंगी पथुतक 

प्रदशगन अयोवजत करणे (म्हणजे राष्ट्रीय गं्रथालय 

सप्ताह, गं्रथपाल वदन, जागवतक कॉपीराआट वदन, 

थिातंत्र्य वदन आ.) दवुमगळ पथुतके, निीन अलेली 

पथुतके वकंिा गं्रथालयात ईपलब्ध ऄसलेल्या 

विवशष्ट विषयाची पथुतके प्रदवशगत करणे. यामळेु 

गं्रथालयाकडे ऄसलेल्या ज्ञानसंपत्तीबद्दल 

िाचकांमध्ये जागरुकता िाढेल ते र्तयानुसार 

पथुतकांची मागणी करू शकतात. 

ii) गं्रथालय तास: गं्रथालयाने विद्यार्थयाांसाठी 

गं्रथालय तास सरुू करणे, तो सिग विद्यार्थयाांसाठी 

र्तयांच्या दनंैवदन िगागच्या िेळापत्रकात समाविष्ट 

करून ऄवनिायग करणे. गं्रथालय तासात विद्यार्थयाांनी 

गं्रथालयात येउन िाचन करािे. िाचन 

सावहर्तयासाठी िाचनालयात एक तास 

घालिण्यासाठी गं्रथालयाला भेट दणेे . विद्याथी 

र्तयांच्या िेळापत्रकात एक तास िाचनालयात 

घालितील तर ते िाचन सावहर्तयाच्या जिळ येतील 

, र्तयामळेु ऄप्रर्तयक्षपणे विद्यार्थयाांना िाचनाची सिय 

िाढण्यास मदत होते. 

iii) अणभमुखता कायडक्रम: विद्यार्थयाांमध्ये 

गं्रथालय संसाधने, सेिा चांगल्या िाचनाच्या सियी 

अवण गं्रथालयाचा जाथतीत जाथत िापर 

करण्यासाठी ईपिम याबद्दल जागरूकता वनमागण 

करण्यासाठी ऄवभमखुता ही एक ईत्तम पद्धती अह.े 

प्रर्तयेक शैक्षवणक िषागच्या सरुुिातीला निीन 

विद्यार्थयाांना गं्रथालयाच्या महत्त्िाविषयी ऄवभमखुता 

मदत करते अवण ईपयुक्त ठरते, विद्यार्थयाांना र्तयाच्या 

विविध गं्रथालय सेिांबद्दल मावहती वमळते. 

iv) नवीन उपलब्ध असलेले वाचन साणहत्य: 

निीन येणारे निीन ईपलब्ध पथुतकांची यादी नोटीस 

बोडगिर टाकल्याने िाचकाला निीन िाचन 

सावहर्तयाची जाणीि होइल जेणेकरून तो र्तया निीन 

पथुतकांची मागणी करू शकेल अवण वमळि ू

शकेल. 

v) गं्रथालय माणहतीपत्रक: गं्रथालयातील 

िातािरण, सेिा अवण गं्रथालयातील विद्यार्थयाांच्या 

संग्रहाविषयी ऄचकूता वनमागण करण्यासाठी हा एक 

महत्त्िाचा स्त्रोत अहे, प्रिेशाच्या िेळी मावहती 

मवहतीपत्रक प्रदान केला जाउ शकते मावहती 

पवुथतकेमध्ये गं्रथालय सवुिधांविषयी मावहती 

समाविष्ट अहे, जसे की झेरॉक्स, आटंरनेट आ., 

निीनतम प्रकाशने, गं्रथालयाच्या निीनतम 

अितृ्त्या, सीडी/डीव्हीडी यादी, बकु बँक सवुिधा, 

गं्रथालयाचे वनयम ि वनयम, आलेक्रॉवनक संसाधने 

अवण ऑनलाआन मावहती सेिा आ. 

vi) पुस्तक पुनरावलोकन: िापरकर्तयागला सिग 

पथुतक िाचण्यास सांवगतले पावहजे अवण र्तयाचे 

पनुरािलोकन पथुतकािर द्यािे. शेिटी गं्रथपालाने ते 

गोळा करािे अवण समीक्षकाच्या नािाखाली 

नोटीस बोडगिर प्रदवशगत करािे. 

vii) वाचक संघ (रीिसड क्लब): गं्रथालयाने 

अपली सुविधा बाहेरील िाचकांना ही द्यािी. 

सवोत्तम पध्दती  
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िाचनालयाने िाचक संघही थथापन केला पावहजे . 

हा क्लब गं्रथालय अवण बाहेरील िापरकर्तयाांमध्ये 

चांगला संबंध ठेिता येतो.  

viii) लायब्ररी शॉटड टमड कोसड: या कोसग चे ईद्देश 

गं्रथालयाबद्दल मावहती ि कामकाज वशकणे, 

गं्रथालयातील अयसीटी ईपकरणांचा िापर अवण 

गं्रथालयाचे यांवत्रकी जाणनू घेणे अहे. यासाठी 

िाचनालयाने िापरकताग समदुायाच्या वहतासाठी 

दोन ते तीन मवहन्यांचा ऄभ्यासिम अयोवजत 

करािा. या कोसगमध्ये पथुतकांसाठी डेटा एंरी फीड 

करणे, िाचक प्रोफाआल तयार करणे, बारकोड 

वपं्रवटंग तयार करणे अवण फोटो थकॅन करणे आर्तयादी 

प्रवशक्षण वदले पावहजे. 

ix) ई-संसाधनांचा वापर करण्याचे प्रणशक्षि: 

विद्याथी, वशक्षक यांच्यासाठी दरिषी र्तयांच्या 

गरजेनुसार दोन ते तीन वदिस प्रवशक्षण कायगिम 

अयोवजत केले जािेत. या कायगिमात लायब्ररी 

OPAC चा िापर करून गं्रथालयातील पथुतके 

कशी शोधायची, लायब्ररी कंसोवटगयमचा िापर, 

मोफत ऑनलाआन जनगल्स (DOAJ), विविध 

ईपयुक्त िेबसाआट्सची वलंक आर्तयादी प्रवशक्षण वदले 

पावहजे जेणेकरून गं्रथालय संसाधने, सेिा ऄवधक 

प्रभािीपणे अवण कायगक्षमतेने िापरता येतील. 

x) सूची आणि संणक्षप्तीकरि सणव्हडसेस: सचूी 

अवण संवक्षप्तीकरण सवव्हगस ही एक सेिा अहे जी 

विवशष्ट दथतऐिजांचे संवक्षप्तीकरण वकंिा सारांश 

प्रदान करते अवण संदभग दथतऐिजांसाठी िणगनकताग 

वनयुक्त करते. 

xi) कमडचारी वापरकताड सभा: गं्रथालय कमगचारी 

िापरकर्तयाांसाठी वियाकलाप अयोवजत करू 

शकतात, ज्यामध्ये निीन मावहती सेिा अवण 

र्तयांच्या अिश्यकतांशी संबंवधत र्तयांच्या कल्पना 

एकमेकांशी कायग करणे अवण सामावयक करणे 

समाविष्ट अहे. हे कमगचारी अवण िापरकर्तयाांना 

गं्रथालय तत्त्िे अवण पद्धतींमधील निीनतम 

घडामोडी अवण रेंडची मावहती ठेिण्यास मदत 

करते, तेथे कमगचारी अवण िापरकते यांच्यातील दरी 

कमी करून कायगशाळा, सेवमनार अवण ऄवतथी 

व्याख्याने ऄशा विविध ईपिमांची व्यिथथा करता 

येते. 

xii) सवोत्कृष्ट गं्रथालय वापरकताड पुरस्कार: या 

सरािाने विद्यार्थयाांना/कमगचार्यांना प्रर्तयेक शैक्षवणक 

िषागसाठी गं्रथालय संसाधने अवण सेिांचा जाथतीत 

जाथत िापर करण्यास प्रोर्तसावहत केले पावहजे. 

xiii) कररयर मागडदशडन कक्ष: िापरकताग र्तयांच्या 

कररयर वकंिा शैक्षवणक विकासासंबंधी मावहती 

शोधण्यासाठी गं्रथालयामध्ये येतो. अज ईच्च 

पातळीिर थपधाग सरुू अहे, विद्यार्थयाांनी या 

पररवथथतीचे भान राखले पावहजे. या संदभागत 

गं्रथालय अवण गं्रथपाल यांनी र्तयांच्या समथया 

सोडिण्यासाठी महत्त्िाची भूवमका बजािली पावहजे. 

लायब्ररीमध्ये थपधाग परीके्षचा भरपरू संग्रह ऄसािा. 

ईज्ज्िल कररयर  िापरकर्तयाांना मागगदशगन 

करण्यासाठी गं्रथालयाने ऄवतथी व्याख्याताला 

अमंवत्रत केले पावहजे. 

 

ICT वर आधाररत सवोत्तम पध्दती:  

i) लायब्ररी सॉफ्टवेअरसह संगिकीकृत 

लायब्ररी: सॉफ्टिेऄरमध्ये ज्या सचूना ऄसतात 

ज्या संगणकाला काय करािे हे सांगतात. 

युवनव्हवसगटी लायब्ररीमध्ये, लायब्ररी ऑटोमेशन 

सॉफ्टिेऄर, डेटाबेस मॅनेजमेंट सॉफ्टिेऄर, 

ऄँटीव्हायरस सॉफ्टिेऄर अवण ऄॅवललकेशन 

सॉफ्टिेऄर हे सिागत सामान्य संगणक सॉफ्टिेऄर 

िापरले जातात. लायब्ररी अवण मावहती सेिा अवण 

व्यिथथापन के्षत्रातील विविध ऄनुप्रयोगांसाठी 

ऄनेक सॉफ्टिेऄर पॅकेजेस म्हणजे न्यू जनरल वलब, 
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ऑटोवलब, सोल, वलबवसस, कोहा आ. ईपलब्ध 

अहेत.  

ii) लायब्ररी वेबपेज: गं्रथालय िेबसाआट 

िेबसाआटसह वतच्या सेिा प्रदान करते अवण वतचे 

कलेक्शन र्तयाच्या समदुायाला सांगते. बहुतेक 

गं्रथालय िेबसाआटमध्ये ऑनलाआन कॅटलॉग 

समाविष्ट अहे. गं्रथालय िेब पषृ्ठ वकंिा युवनव्हसगल 

ररसोसग लोकेटर (URL) विविध िेब सक्षम लायब्ररी 

सेिांमध्ये वसंगल विंडोमध्ये प्रिेश सलुभ करते. 

iii) ऑनलाइन पणब्लक ऍक्सेस कॅटलॉग 

(OPAC): हे लायब्ररीमधील सावहर्तय ऍक्सेस 

करण्यासाठी लायब्ररी कॅटलॉगचे संगणक थिरूप 

अहे. हा गं्रथालय वकंिा गं्रथालयाच्या गटाने 

ठेिलेल्या सामग्रीचा ऑनलाआन डेटाबेस अहे. ह े

लोकांसाठी ईपलब्ध संगणकीकृत लायब्ररी कॅटलॉग 

अहे. बहुतेक OPAC जगभरातील 

िापरकर्तयाांसाठी आटंरनेटिर प्रिेश करण्यायोग्य 

अहेत. 

iv) इलेक्रॉणनक दस्तऐवज णवतरि सेवा: सध्या, 

दथतऐिज वितरण सेिेमध्ये सामान्यत: कागद, 

वडवजटल अवण आलेक्रॉवनक माध्यमांचा समािेश 

ऄसतो; दथतऐिज वितरण हे एक "हायवब्रड" 

माध्यम अहे. जनगल लेख अवण आतर 

दथतऐिजांच्या प्रती वडवजटल थिरूपात [प्रामखु्याने 

पोटेबल डॉक्युमेंट फॉरमॅट (PDF) मध्ये] लायब्ररी 

िापरकर्तयाांच्या डेथकटॉपिर वितरीत करण्यासाठी 

लायब्ररी आलेक्रॉवनक नेटिकग  िापरून ICT 

अधाररत आटंरलायब्ररी लोन प्रणाली लागू करता 

येइल. 

v) CAS आणि SDI सेवा: सामग्री सारणी 

(TOC) ऄलटगच्या थिरूपात ितगमान-जागरूकता 

सेिांची वनिड, जनगल्स अवण पथुतकांच्या निीन 

अगमनांची यादी, पे्रस वक्लवपंग्स, ररसचग डायजेथट 

यासह ऄॅब्थरॅवक्टंग अवण आडेंवक्संग सेिा सरुू केल्या 

अहेत. गं्रथालय मावहतीचा वनिडक प्रसार म्हणजे 

विवशष्ट विषयांिर िापरकर्तयागला निीन संसाधनांची 

मावहती दणे्यासाठी िापरल्या जाणार् या साधनांचा 

अवण संसाधनांचा संदभग होय. 

vi) इलेक्रॉणनक मेल (ई-मेल): या माध्यमाचा 

िापर मेल पाठिण्यासाठी अवण प्राप्त करण्यासाठी 

दखेील केला जाउ शकतो. हे आंटरनेट सवुिधांसह 

सामान्यपणे अवण मोठ्या प्रमाणािर िापरले जाते. 

इ-मेल िवधगत नेटिकग सह दगुगम भागात संदेश 

पाठिण्यासाठी खूप ईपयुक्त अहे. वशिाय, गं्रथालय 

पयागिरणाच्या विविध पैलूंमध्ये दखेील ते ईपयुक्त 

अहे. ऄशा प्रकारे, मावहती प्रसार सेिांमध्ये इ-मेल 

महत्त्िपणूग भवूमका बजाि ूशकते.  

vii) इलेक्रॉणनक संसाधने: चुंबकीय अवण 

ऑवलटकल मीवडयािरील इ-संसाधनांचा 

विद्यापीठाच्या गं्रथालयांच्या संग्रहािर मोठा प्रभाि 

पडतो. सामान्यतः ईपलब्ध आलेक्रॉवनक संसाधने 

CDROM सारख्या पारंपाररक माध्यमांद्वारे वकंिा 

आटंरनेटद्वारे आलेक्रॉवनक जनगल, ऑनलाआन डेटाबेस 

डेटाबेस, इबकु, वकंिा , OPAC ब्लॉग, विकी, 

पॉडकाथट आर्तयादींच्या रूपात आलेक्रॉवनक पद्धतीने 

प्रिेश करता येतो. 

viii) संस्थात्मक भांिार: संथथार्तमक भांडार ह े

संथथेच्या बौवद्धक ईर्तपादनाच्या वडवजटल प्रती 

एकवत्रत करण्यासाठी, जतन करण्यासाठी अवण 

प्रसाररत करण्यासाठी एक ऑनलाआन संग्रह अहे. 

िाचनालयाने प्रश्नपवत्रका, ऄभ्यासिम, शोधवनबंध, 

नोट्स, िाहक मागगदशगन आर्तयादींचे संथथार्तमक 

भांडार विकवसत केले पावहजे. 

ix) ऑनलाइन पूिड मजकूर सेवा: पणूग-मजकूर 

डेटाबेस म्हणजे डेटाबेसच्या थिरूपात दथतऐिजांचे 

वकंिा आतर मावहतीचे संकलन अहे ज्यामध्ये प्रर्तयेक 

संदवभगत दथतऐिजाचा संपणूग मजकूर ऑनलाआन 
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पाहण्यासाठी, छपाइसाठी वकंिा डाईनलोड 

करण्यासाठी ईपलब्ध ऄसतो. 

x) ऑनलाइन वाचक सल्लागार सेवा: गं्रथालय 

िाचकांच्या सल्लागार सेिा अवण संदभग सेिांच्या 

िेब अधाररत अितृ्त्या लागू करत अहेत. हे योग्य 

व्यक्तीसाठी योग्य िेळी योग्य मावहती/िाचन सामग्री 

शोधण्यात अवण र्तयांच्या गरजा, अिडी अवण 

िाचन पातळीशी जळुणारी सिोत्तम मावहती प्रदान 

करण्यात मदत करते. 

 

लायब्ररी णवस्तार सेवा: 

i) बाह्य सभासदत्व सुणवधा:- सोसायटीला सेिा 

दणे्यासाठी ही सवुिधा ईपयुक्त अहे, ज्यामध्ये 

सामान्य िापरकर्तयाांसाठी सदथयर्तिाची सवुिधा 

काही नाममात्र सािधवगरीच्या ठेिीिर वदली जाउ 

शकते.  

ii) इंटर लायब्ररी लोन (ILL): ILL ही एक सेिा 

अहे ज्याद्वारे एका गं्रथालयाचा िापरकताग पथुतके 

घेउ शकतो वकंिा दसुर् या लायब्ररीच्या मालकीच्या 

कागदपत्रांच्या छायाप्रत वमळि ू शकतो. िापरकताग 

र्तयांच्या थथावनक गं्रथालयास विनंती करतो, जो 

मध्यथथ म्हणनू काम करतो, आवच्छत मालकांना 

ओळखतो, विनंती करतो, मटेररयल प्राप्त करतो, 

िापरकर्तयागला ती ईपलब्ध करून दतेो अवण 

र्तयाच्या परतीची व्यिथथा करतो.  

iii) दस्तऐवज णवतरि सेवा (DDS): डीडीएस 

िापरकर्तयाांच्या मालकीच्या जनगल लेखांच्या अवण 

पथुतकांच्या ऄध्यायांच्या प्रती या मटेररयल विनंती 

करण्यासाठी अवण र्तया र्तयांच्या डेथकटॉपिर 

आलेक्रॉवनक पद्धतीने वितररत करतात. ऄनेक कॅम्पस 

िापरकर्तयाांसाठी ही एक विनामलू्य सेिा अहे. 

iv) णशका आणि कमवा योजना: ह्या योजने 

ऄंतगगत मलुांना (आटंनगवशप म्हणजे निीन पथुतक 

प्रविया, थटॉक व्हेररवफकेशन आ.) या गोष्टी वशकता 

येतात. अवण र्तया मोबदल्यात र्तयांना काही पैसे ही 

कमािता येतात.  

v) बुक बँक सुणवधा: ह्या योजने ऄंतगगत मलुांना 

र्तयाच्या ऄभ्यासिमासाठीची सिग पथुतके िाजिी 

दरात ईपलब्ध करून देणे. जेणे करून गरीब मलुांना 

र्तयाचा विशेष फायदा होउ शकेल.   

vi) प्रणतरूपलेखन: ररप्रोग्राफी म्हणजे छायावचत्रण 

वकंिा झेरोग्राफी यांसारख्या यांवत्रक वकंिा विद्युत 

माध्यमांद्वारे ग्रावफक्सचे पनुरुर्तपादन. रेप्रोग्राफीचा 

िापर सामान्यतः कॅटलॉग अवण संग्रहणांमध्ये तसेच 

िाथतुशास्त्र, ऄवभयांवत्रकी अवण बांधकाम 

ईद्योगांमध्ये केला जातो. 

vii) सूचना पेटी: गं्रथालय िापरकते गं्रथालयाची 

दखेभाल, सेिा आर्तयादींबाबत र्तयांच्या 

कल्पना/विचार व्यक्त करू शकतात. ते र्तयांच्या 

मौल्यिान सचूना या बॉक्समध्ये टाकू शकतात. 

viii) वृत्तपत्र कात्रि सेवा: ितृपत्रामध्ये अलेली 

मावहती जतन करणे अवण सेिा दणेे.  

ix) कररअर सूचना: िेगिेगळ्या कररयर च्या संवध 

कुठे कुठे अहेत र्तया सचूना ही मलुांना कळाव्यात. 

या साथी खूप ईपयोगी सेिा अहे. 

x) अणभप्राय नोंदवही: गं्रथालयातील 

ईपिमांसाठी हे ऄवतशय ईपयुक्त नोंदणी अहे. यात 

गं्रथालय संग्रह, गं्रथालय सेिा आर्तयादींचा समािेश 

अहे, गं्रथालय िापरकते र्तयांचे मत या नोंदिहीमध्ये 

वलहू शकतात. 

xi) लायब्ररी हेल्प िेस्क: िापरकर्तयाांना लायब्ररी 

संसाधनांबद्दल मागगदशगन करण्यासाठी. May I 

Help you बोडग लािािा. 

xii) लायब्ररी सुरक्षा: सीसीटीव्ही कॅमेरा, एंरी 

गेटिर अरएफअयडी तंत्रज्ञान, थितंत्र प्रॉपटी 

काईंटर ऄसािे.  
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सामान्य सवोत्तम पध्दती:   

i) वनयवमत गं्रथालय सल्लागार सवमतीची बैठक 

घ्यािी. 

ii) पथुतके अवण वनयतकावलक खंडांचे संकलन 

करािे. 

iii) मावहतीपत्रक अवण कॉलेज िेबसाआट्समध्ये 

गं्रथालय मावहतीचा समािेश करािा. 

iv) विविध विभागांमध्ये सहज संिाद 

साधण्यासाठी आटंरकॉम सवुिधा ऄसािी. 

v) पथुतकांिर वनवित वठकाणी बारकोड, थपाआन 

लेबल अवण थटॅवम्पंग वचकटविणे. 

vi) मागील परीक्षांचे प्रश्नपवत्रका संच ईपलब्ध 

करून मलुांना द्यािे. 

vii) वियाकलाप अवण कायगिमांचे लायब्ररी 

कॅलेंडर बनिािे. 

viii) पथुतकांचे नुकसान करणारे वकडे दरू 

ठेिण्यासाठी कीटकनाशकांचा िापर करािा. 

ix) विविध गं्रथालय सारणी प्रदशगन भरिािे. 

x) गं्रथालय पररसर थिच्छ ऄसािा. 

 

णनष्कषड:  

गं्रथालय सेिांचा दजाग सधुारण्यासाठी 

सिोत्तम पद्धती मदत करतात. शैक्षवणक संथथांमध्ये 

ऄिलंबल्या जाणार्या सिोत्तम पद्धतींनी 

संसाधनांचा जाथतीत जाथत िापर करण्यासाठी 

गं्रथालय संग्रह अवण िापरकताग समदुाय यांच्यातील 

ऄंतर कमी केले पावहजे. गं्रथालयाने र्तयाचे प्रशासन, 

व्यिथथापन, संकलन अवण सेिा, सेिांचा िापर 

अवण तंत्रज्ञानाचा िापर यामध्ये विविध सिोत्तम 

पद्धतींचा ऄिलंब केला पावहजे. िापरकताग 

समदुायाला ऄद्ययाित मावहती दणे्यासाठी तंत्रज्ञान 

अधाररत सेिा अिश्यक अहेत. मावहती 

स्त्रोत/सेिांचा प्रभािी िापर अवण ऄंमलबजािणी 

िापरकर्तयाांच्या समाधानाची पातळी िाढिण्यात 

महत्त्िपणूग बदल घडिनू अणते. प्रर्तयेक शैक्षवणक 

संथथेच्या गं्रथालयाच्या िरील सिोत्तम पद्धती 

विद्यार्थयाांच्या, वशक्षकांच्या अवण समाजाच्या मनात 

थितःची प्रवतमा वनमागण करतात.  
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