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सार : 

आजच्या माहहती तंत्रज्ञानाच्या युगात अद्ययावत माहहतीला खपू महत्त्व आहे. आजची गं्रथालये ही 

माहहती कें द्रात रूपांतररत होत आहेत. प्रत्येक हवषयातच संशोधन वाढले आहे, त्यामळु े सकू्ष्म अद्ययावत 

हवचारांची भर  पडत आहे.  त्यामळु ेमाहहती संकहलत, संग्रहहत करून ती प्रसारणांचे कायय करणे खपू जबाबदारीचे 

झाले आहे. गं्रथपालनाला सामाहजक दाहयत्वाची बांहधलकी असलेल्या व्यावसाहयकाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 

त्यामळु ेत्यानुसार झालेला बदल गं्रथपालांना स्वीकारणे गरजेचे झाले आहे. गं्रथपालनाचे के्षत्र सतत व्यापक होत 

आहे. त्यामळु ेहवहवध बाजनेू हवकास होत असनू माहहती संपे्रषण  तंत्रज्ञानाच्या हवकासामळु ेया के्षत्रात आव्हान 

आहण सहुवधाही ही हनमायण झाली आहे.  गं्रथपालनाच्या व्यापकतेचा, हवकासाचा हवचार केला तर औद्योहगक 

गं्रथपालन व माहहती पद्धती, कृषी गं्रथपालन, वैद्यकीय गं्रथपालन इत्यादी नवनवीन शाखा हवकहसत होत आहेत. 

ज्ञानाहधहित समाज हनहमयतीस परुक कायय म्हणनू माहहती साक्षरतेचा प्रसार गं्रथालये करत आहेत. वरील सवय 

बदलाबरोबरच इटंरनेट व इतर हडहजटल माहहती साधनांच्या सहज उपलब्धतेमळु ेप्रत्यक्ष गं्रथालयातील माहहती 

साधनांचा वापर कमी होत आहे का याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच होत असेल तर माहहती व संपे्रषण 

तंत्रज्ञानाचा वापर करून गं्रथालयांनी आपल्या सेवा आणखी सक्षम केल्या पाहहजेत. अथायत माहहती तंत्रज्ञानाचा 

वापर करीत असताना गं्रथालयांनी मलूभतू गं्रथपालनाकडे दलुयक्ष करता कामा नये. मलूभतू गं्रथपालन यालाच 

कदाहचत पारंपाररक गं्रथपालन असेही म्हणता येईल. दवे-घेव सेवा, वगीकरण, ताहलकीकरण,  संदभय सेवा या 

मलूभतू सेवा  आहेत, या सेवा अहधक सक्षम करूनच गं्रथपालन व्यवसायास हस्थरत्व दतेा येव ूशकेल. यासाठी 

गं्रथपालांच्या अंगी आवश्यक अशी कौशल्ये आहण क्षमता असणे आवश्यक आहे. या शोधलेखामध्ये 

गं्रथपालांच्याकडे कोणती कौशल्ये व क्षमता असाव्यात याची चचाय करण्यात आली आहे. संवाद, नेततृ्व आहण 

सादरीकरण कौशल्ये प्रभावी गं्रथालय सेवा दणे्यासाठी आवश्यक आहे. आधहुनक तंत्रज्ञानाच्या युगात माहहतीचे 

स्त्रोत बदलतात आहण गं्रथालये ही माहहती संकलन व हवतरणाचा मखु्य आधार आहे.  

शोध संज्ञा: गं्रथपालन, क्षमता (Competencies), soft skills, Communication Skills, Leadership 

Skills.    
 

प्रस्तावना: 

गं्रथपालन हे विविध स्िरुपात ज्ञान 

अयोवित करण्याचे कला अवण शास्त्र अहे. 

िेणेकरुन िेव्हा मागणी ऄसेल तेव्हा ते पनु्हा 

वमळिता येइल. मावहती तंत्रज्ञानाने ऄंतराची 

संकल्पना दरू करुन िग हे एक खेडे बनविले अहे. 

वडिीटल तंत्रज्ञानातील ईदयोन्मखु कल अवण 

मावहती हाताळणीसाठी लागणारे ज्ञान वमळविण्याची 
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क्षमता वनमााण करण्याची अव्हाने वनमााण केली 

अहेत. िगातील कोणत्याही कोप-यातील मावहती 

िाचक घरी बसनू सहिरीत्या वमळि ूलागला अहे. 

त्यामळेु गं्रथालय व्यािसावयकांना मावहतीचे ितन, 

ज्ञान अवण कौशल्ये ऄद्ययाित करणे अिश्यक 

अहे. समकालीन ज्ञान समाि अवण पुढील 

वपढीतील गं्रथालये गं्रथपालपदािर परीणाम करणारे 

घटक अहेत. त्यामळेु काळानुसार झालेला बदल 

गं्रथपालांनी स्िीकारुन अचरणात अणणे गरिेचे 

अहे. 

 

गं्रथपालनः 

डी.िे. फॉस्केट यांच्या मते, गं्रथपालनाचे 

तत्िज्ञान हे डॉ. रंगनाथन यांच्या गं्रथालयाची पाच 

सतेू्र या ऄंतभूात अहे. गं्रथपालन हे स्िवनयंवत्रत काया 

अहे. अचारसंवहता सिा व्यािसावयकांना 

सांवधकररत्या त्यांची भवूमका कशी राहील याचे 

मागादशाक अहे. प्रत्येकाने अपल्या अचारसंवहतेचे 

गांभीयााने पालन करािे ि त्याचे पालन न करणा-

यािर कायािाहीद्वारे ऄंकुश ठेिते. गं्रथपालन ही 

नोकरी नसनू ते एक समािकाया अहे ऄसे समिून 

काम करािे. डॉ. सिापल्ली राधाकृष्णन यांनी 

गं्रथपाल हा वशक्षकाचा वशक्षक अहे ऄसे म्हटले 

अहे. त्यामळेु समािात गं्रथपालांच्या बाबतच्या 

ऄपेक्षा िाढल्या अहेत, म्हणनू गं्रथपालांनी अपली 

िबाबदारी ओळखनू मावहतीचा मकु्त प्रिाह 

समािापयंत पोचविला पावहिे. 

या पार्श्ाभमूीिर गं्रथपालनाचे काया करीत 

ऄसताना गं्रथपालांच्या ऄंगी पुढील क्षमता अवण 

कौशल्य ऄसणे अिश्यक अहे ऄसे िाटते. 

गं्रथपालांना प्रयत्नाऄंती अवण ऄनुभिातून मावहती-

तंत्रज्ञान कौशल्ये प्राप्त करता येउ शकतात. 

वनितृ्तीनंतरही गं्रथपाल सल्लागार म्हणनू नेमणकुीची 

संधी प्राप्त होउन, गं्रथपालांना प्रवशक्षण देणे ि सिा 

गं्रथालयांमध्ये अधवुनकीकरण करणे ऄशी दहुेरी 

िबाबदारी त्यांना पेलता येउ शकते. 

त्याचबरोबर  गं्रथपालांना गं्रथालय संगणकीकरण 

(ओपनसोसा अज्ञािली अधारे) प्रवशक्षण 

कायाक्रमाचे अयोिन करणे, गं्रथालयांच्या संकेत 

स्थळांची वनवमाती करणे, वडविटल गं्रथालयाची 

वनवमाती, गं्रथालयांकडे ऄसलेले सिा वडविटल 

सावहत्य आटंरनेटिर ईपलब्ध करून दणेे, मोबाइल 

गं्रथालय िेबसाइटची वनवमाती ऄशा महत्त्िाकांक्षी 

ईपक्रमांमध्ये सहभागी होता येइल. िर ईल्लेख 

केलेल्या कामांमध्येच अिघडीस गं्रथालयशास्त्र 

व्यािसावयकाकडे ऄपेवक्षत सिा कौशल्यांची 

ईदाहरणे दडलेली अहेत. गं्रथालय 

व्यािसावयकांसाठी िोड पद्धतीने अयोवित करता 

येतील, ऄशा प्रवशक्षणक्रमामध्ये पढुील गोष्टी 

ऄसाव्यात- त्यातील ऄनेक गोष्टी वदसतात वततक्या 

सोप्या नाहीत, पण प्रयत्नांनी त्या वनवित साध्य 

होतील. 

१)    मावहती तंत्रज्ञान कौशल्ये : प्रगत गं्रथालय 

संगणकीकरणाचे ज्ञान विशेषत: ओपनसोसा पद्धती 

प्रणालींचा  िापर करून गं्रथालय नेटिवकंग, क्लाउड 

कॉम्प्युवटंग, पायाभतू अज्ञािली- Linux  अवण 

Unix चे ज्ञान, प्रगट आटंरनेट तंत्रज्ञान (िेब २.०) 

पद्धतींचा िापर. 

२)     गं्रथालय संकेतस्थळवनवमाती : पी.एच.पी.माय. 

एसक्यू.एल., घ्रपुलसारखी साधने हाताळण्याचे 

कौशल्य, मोबाआल गं्रथालय िेबसाइटची वनवमाती 

करणे. 

३)     वडविटल गं्रथालयवनवमाती : डी. स्पेस तसेच 

ग्रीनस्टोनसारख्या ओपन सोसा अज्ञािली अधारे  

गं्रथालयात स्थावनक वठकाणी वडविटल ऄकााइव्हि ्

तयार करणे, सी. डी. डीव्हीडीसाठी वमरर सव्  हार तयार 

करणे ि इ-लवनागसाठी वडविटल साधने ईपलब्ध 

करणे. 
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४)     वडविटल सावहत्य स्रोत हाताळणे : इ-बकु्स, इ-

िनाल अवण इ-डेरालेसेससारख्या निीन सावहत्यांचा  

संग्रह विकास करणे, ती हाताळणे ि िाचकांना 

प्रवशक्षण देणे. 

५)     मावहती साक्षरता कायाक्रम तयार करून 

राबिणे. गं्रथालयाने स्ित: मावहती साक्षरतेिर 

अधाररत   संशोधन तंत्र/ पद्धती अत्मसात करणे. 

६)  गं्रथालय आलेक्रॉवनक सरुवक्षतता पद्धतींचा िापर. 

७)    आगं्रिीतून संभाषणकौशल्य प्राप्त करून िाचकांशी 

संबंध साधणे. मावहती साधने बनिनू माकेवटंग करणे.  

गं्रथालयशास्त्रातील सिासाधारण 

ऄभ्यासक्रमातून गं्रथालय संघटन, व्यिस्थापन, 

अवथाक व्यिस्थापन,  िगीकरण, तावलकीकरण, 

दिेघेि, वनयतकावलकांचे व्यिस्थापन अवण 

संदभासेिा याबद्दलचे वशक्षण विद्यार्थयांना प्राप्त होते, 

पण त्यामध्येही अधवुनकपणा अणायला हिा. 

ईदा. व्हच्र्युऄल संदभासेिा/ आन्स्टंट मेसेविंग. तेव्हा 

सिासाधारण ऄभ्यासक्रमानंतर वकंिा ऄभ्यासक्रम 

वशकतानाच या कौशल्यांचे प्रवशक्षण निोवदतांना 

प्राप्त झाल्यास ते कोणत्याही प्रकारच्या 

गं्रथालयातील अधवुनकीकरणाचे काम समथापणे 

सांभाळू शकतील. 

 

क्षमता आयि कौशल्ये (Competencies 

and soft skills):  

गं्रथालय अवण गं्रथपालांची भवूमका 

मावहतीच्या भांडाराची काळिी  घेण्यापासनू ते  

प्रत्यक्ष वशक्षण कें द्र अवण मावहती मॅनेिरमध्ये 

बदलली. त्याच िेळी मावहती अवण दळणिळण 

तंत्रज्ञानातील प्रगतीमळेु मावहतीचे स्िरूप अवण 

वितरण दखेील निीन अकारात समोर येि ूलागले. 

या बदलामळेु, गं्रथालय व्यािसावयकांच्या 

नोकरीसाठी गं्रथपालपदाच्या मूलभतू कौशल्ये 

अवण पद्धतींव्यवतररक्त काही विशेष कौशल्ये अवण 

क्षमता अिश्यक अहेत. गं्रथालयांमध्ये प्रचंड बदल 

होत अहेत, आलेक्रॉवनक मावहतीने सध्याच्या 

काळात प्रकाशन ईद्योगात मोठे स्थान व्यापले अहे. 

सरााफिादहे (2005) च्या मते, िर 

गं्रथालय अवण मावहतीशास्त्र व्यािसावयक निीन 

कौशल्ये वमळविण्यास नाखषू रावहल्यास, ते त्यांच्या 

संस्थेशी ऄप्रासंवगक होतील अवण कदावचत 

स्पधेमध्ये पराभतू होतील. शास्त्रज्ञ, ऄवभयंते अवण 

अयटी व्यािसावयकांसारख्या आतर के्षत्रातील 

लोकांना गं्रथपालन के्षत्रात रोिगार प्राप्त होइल. 

ऄशाप्रकारे, एलअयएस व्यािसावयकांना िेगाने 

बदलणा-या िातािरणाचा सामना करािा लागतो. 

ज्यासाठी विविध कौशल्ये, निीन विचार अवण 

व्यापक दृष्टीकोन अिश्यक ऄसतात.  

ज्ञान वमळिणे, प्रवक्रया करणे अवण 

सामावयक करणे याकररता नाविन्यपणूा कल्पना 

विकवसत करण्यासाठी तयार ऄसणे अिश्यक 

अहे. िर त्यांना ईदयोन्मखु ज्ञानयुगात पररवस्थतीत 

संबंवधत राहायचे ऄसेल, तर चांगल्या व्यिस्थापन 

पद्धतींचे प्रदशान करणे अिश्यक अहे. (वस्मथ, 

1999). 

म्हणनूच, सध्याच्या गं्रथालय 

व्यािसावयकांना त्यांच्या शैक्षवणक अधाररत 

पद्धतींव्यवतररक्त, योग्य िाचकांना योग्य िेळी योग्य 

मावहती दणे्यासाठी विविध प्रकारचे सॉफ्ट वस्कल्स 

अवण योग्यता अिश्यक अहे. 

  21 व्या शतकात गं्रथालयांची 

पररणामकारकता िाढिण्यासाठी गं्रथालय 

व्यािसावयकांना अिश्यक ऄसलेली सॉफ्ट वस्कल्स 

अवण कौशल्ये पुढीलप्रमाणे: 

मावहती तंत्रज्ञान, ऄवभयांवत्रकी, 

अवका टेक्चर, संशोधन अवण विकास यासारख्या 

विविध शाखांमधील तांवत्रक व्यािसावयकांना सॉफ्ट 

वस्कल्समध्ये प्रभतु्ि वमळिण्यासाठी त्यांच्या 



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

सौ. आशा चंद्रशोक जिरगे   

751 

कौशल्याचा संच िाढिणे अिश्यक अहे. सॉफ्ट 

वस्कल्स हाडा वस्कल्सला परूक ऄसतात, िी 

नोकरीच्या तांवत्रक गरिा ऄसतात.  अिच्या 

गं्रथपालांना गं्रथालय अवण मावहती शास्त्रात 

व्यािसावयक पदिी ऄसणे हे पिूीच्या तुलनेत परेुसे 

नाही. तांवत्रक काया, प्रशासकीय काया अवण सॉफ्ट 

वस्कल्ससह िाचकावभमखु सेिा प्रदान करण्यात 

बहुअयामी योग्यता ऄसलेल्या गं्रथपालांची अि 

मागणी अहे. आतर कोणत्याही व्यिसायाप्रमाणे, 

दनंैवदन कामात सॉफ्ट वस्कल्सची अिश्यकता 

ऄसते. िेणेकरुन वनयवमत कामे ऄवधक प्रभािीपणे 

पार पाडता येतील. गं्रथालय अवण मावहती कें द्रांचे 

मखु्य ईवद्दष्ट पूणा करण्यासाठी गं्रथालय 

व्यािसावयकांना अिश्यक ऄसलेली काही सॉफ्ट 

वस्कल्स अवण क्षमतांची खाली चचाा केली अहे. 

 

कौशल्यांची व्याख्या: 

The Collins English Dictionary 

defines the term “soft skills” as “desirable 

qualities for certain forms of employment 

that do not depend on acquired 

knowledge: they include common sense, 

the ability to deal with people, and a 

positive flexible attitude.” 

Todd & Southon defines the term," 

Competencies are defined as the 

descriptions of skills; know-how, abilities 

and personal qualities acquired through 

deliberate, systematic and sustained 

efforts to smoothly and adaptively 

perform a particular role and carry out 

complex activities or job functions 

successfully" ( 2001). 

मावमायन (1998) यांनी ऄसेही म्हटले 

अहे की, अि गं्रथालय व्यिसायासमोरील सिाात 

मोठे अव्हान म्हणिे तंत्रज्ञानाचा प्रभािीपणे िापर 

करण्यासाठी कमाचाऱयांना तयार करणे. म्हणनू, 

गं्रथालय व्यािसावयकांनी बदल स्िीकारण्यास 

सक्षम ऄसणे अिश्यक अहे.  

ऄॅश्रॉफ्ट (2004) ने तंत्रज्ञानातील 

बदलाचा सामना करण्यासाठी एलअयएस 

व्यािसावयकांची कौशल्ये, भवूमका अवण 

िैवशष््टये बदलण्याची गरि व्यक्त केली. गं्रथालय 

व्यािसावयकांना निीन तंत्रज्ञान वशकता अले 

पावहिे, िे सेिा प्रभािीपणे सादर करण्यासाठी 

खपू ईपयुक्त ठरेल. 

 

वैययिक आयि परस्पर क्षमता:   

गं्रथालय व्यािसावयकांना सहकारी अवण 

िापरकत्यांशी चांगले संबंध वनमााण करण्यास मदत 

करण्यासाठी 'चांगली संिाद कौशल्ये विकवसत 

करािी लागतात. गं्रथपालाने िापरकत्यांच्या 

सिेक्षण, तक्रार नोंदी अवण आतर माध्यमांद्वारे 

िापरकत्यांच्या गरिा अवण आच््ांबद्दल 

िागरूकता राखणे अिश्यक अहे. अंतरिैयवक्तक 

क्षमता विकवसत केल्याने गं्रथालयातील आतर 

कमाचाऱ यांशी प्रभािी संबंध राखण्यात अवण 

सामान्य ईवद्दष्ट ेसाध्य करण्यात मदत होते. गं्रथालय 

व्यािसावयकांनी सिा स्तरािरील गं्रथालय 

कायाासाठी अिीिन वशक्षणाचे महत्त्ि समिनू 

घेतले पावहिे अवण सतत वशक्षणाद्वारे िैयवक्तक 

अवण व्यािसावयक िाढीचा सवक्रयपणे पाठपरुािा 

केला पावहिे. शैक्षवणक गं्रथालयाच्या िातािरणात 

गं्रथपालाने ईच्च वशक्षणाच्या संदभाात गं्रथालयाचे 

महत्त्ि त्याचे ईवद्दष्ट, विद्याथी, प्राध्यापक अवण 

संशोधकांच्या गरिा याविषयी िागरुक ऄसले 

पावहिे अवण या प्रयत्नांना बळ दणेाऱया सेिा प्रदान 

करण्याचा प्रयत्न केला पावहिे. गं्रथपालांना मावहती 

संसाधनांची रचना, संस्था, वनवमाती, व्यिस्थापन, 

प्रसार, िापर, ितन, निीन अवण विद्यमान, सिा 

स्िरूपांमध्ये पररवचत ऄसणे अिश्यक अहे. 
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गं्रथालयातील संकलन विकासास समथान दणेारे 

विषय, ज्ञान अवण विद्यापीठातील संशोधन 

ऄध्यापन हे तांवत्रक सेिांच्या सक्षमतेच्या कके्षत 

येत अहेत.  अता मावहतीच्या िगात 

इ.संसाधनांच्या संकलन विकासाला खूप महत्त्ि 

प्राप्त झाले अहे शैक्षवणक गं्रथालये केिळ 

िापरकत्यांना तंत्रज्ञान प्रदान करण्यातच नव्ह,े तर 

स्िरूपाची पिाा न करता मावहती व्यिस्थावपत , 

प्रसाररत अवण ितन करण्यासाठी निीन मावहती 

प्रणाली तयार करण्यात महत्त्िपणूा भवूमका बिाित 

राहतील. त्याच िेळी पारंपाररक गं्रथालय संग्रवहत 

पसु्तके, मावलका, ध्िनी रेकॉवडंग, नकाश,े 

वव्हवडओ, वचत्रपट, ्ायावचते्र, संग्रहण, 

हस्तवलवखते, आ. ऄद्याप प्राप्त, प्रिेश योग्य  अवण 

ितन करणे अिश्यक अहे. (Shaping The 

Future: ASERL's Competencies For 

Research Librarians). 

 

तंत्रज्ञान क्षमता:  

तंत्रज्ञानाने गं्रथालयाच्या ऑपरेशन्स अवण 

सेिांच्या सिा स्तर व्यापल्यामळेु,  शैक्षवणक 

संस्थेतील गं्रथालय व्यािसावयकांना िापरकत्यांच्या 

बदलत्या ऄपेक्षांचा ऄंदाि लािािा लागतो अवण 

निीन कौशल्ये अवण िागरुकतेचे स्तर 

स्िीकारण्यात  लिवचक ऄसािे लागते.  शैक्षवणक 

गं्रथपालासाठी काही मूलभतू तंत्रज्ञान क्षमता 

खालीलप्रमाणे: 

(a) इ-मेल, आटंरनेट, web search धोरणांसारख्या 

मावहती तंत्रज्ञानातील संबंवधत घडामोडींची मावहती. 

(b) मलूभतू संगणक हाडािेऄर, समस्यावनिारण 

अवण नेटिवकंगमधील कौशल्ये. 

(c) सॉफ्टिेऄर ऍवप्लकेशन्स ऑपरेवटंग 

वसस्टीमबद्दलचे ज्ञान. 

(d) गं्रथालय सेिांचे ऑटोमेशन अवण त्याचे 

व्यिस्थापन. 

(e) ब्लॉग, सोशल नेटिवकंग RSS फीड आत्यादी 

िेब टूल्सशी पररवचत.' 

मखु्य तंत्रज्ञान क्षमतांव्यवतररक्त आतर 

तंत्रज्ञान प्रणाली अहेत, िी गं्रथालयातील 

ऑपरेशन्स वनयंवत्रत करतात ज्याबद्दल गं्रथपालाकडे 

परेुशी मावहती ऄसणे अिश्यक अहे. गं्रथालयाची 

बरीच संसाधने वडविटल स्िरूपात ऄस ू शकतात. 

विशेषत: मोठ्या शैक्षवणक गं्रथालयांमध्ये या 

वडविटल संसाधनांची वनवमाती, वनिड, अयोिन, 

व्यिस्थापन अवण प्रिेश प्रदान करण्यात ऄनेक 

निीन कौशल्ये अवण ज्ञान गुंतलेले ऄसतात. 

ऑनलाआन िापरासाठी िेबअधाररत सावहत्य 

,दस्तऐिि वडझाआन अवण विकवसत करण्यासाठी 

शैक्षवणक गं्रथपालांची कौशल्ये विकवसत करणे 

अिश्यक अहे. ओपन ऍक्सेस ररपॉवझटसामध्ये 

सेल्फ ऄकााआवव्हंग, मेटाडेटा हािेवस्टंग, आलेक्रॉवनक 

दस्तऐिि व्यिस्थापन आ. मावहतीच्या संपणूा निीन 

पररमाण सादर करत अहेत. 

थोडक्यात िेबपेिचे वडझाइन अवण 

विकास समिनू घेणे. इ.ररसोसा मॅनेिमेंट, प्रोग्रावमंग 

भाषांचे काया ज्ञान, नेटिका  सरुक्षा, बौवद्धक संपदा 

ऄवधकार अवण कॉपीराआट समस्या आ. सध्याच्या 

वडविटल युगात गं्रथालय व्यािसावयकांसाठी 

अिश्यक ऄसलेल्या काही आतर कौशल्ये अहेत. 

गं्रथपालांना निीन अवण ईदयोन्मखु कौशल्यांसाठी 

अव्हाने भेडसाित ऄसली तरी, या बदलाचा 

सिाात महत्त्िाचा पैलू म्हणिे सध्याची ऄनेक 

पारंपाररक गं्रथपालन कौशल्ये अवण सतत बदलत 

ऄसलेल्या कामकािाच्या िातािरणात लिवचक 

राहण्याची क्षमता कौशल्ये ऄंगीकारणे. शैक्षवणक 

गं्रथालयांच्या झपाट्याने बदलणाऱया 

िातािरणाकडे दशेातील गं्रथालय अवण 
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मावहतीशास्त्र वशक्षण तयार करणाऱया तज्ञांनी 

ऄभ्यासक्रमात बहुतेक संस्थांद्वारे मागणी केलेल्या 

मावहती तंत्रज्ञान क्षमतांिर विशेष भर  दणे्याची गरि 

अहे. 

िापरकत्यांपयंत मावहतीचा प्रसार करण्यात 

गं्रथालयांची मोठी भवूमका अहे, मावहती तंत्रज्ञान 

अवण व्यिस्थापन तंत्राचा ईदय झाल्यामुळे 

गं्रथपालांनाही अव्हानांचा सामना करािा लागत 

अहे. पररवस्थतीचा सामना ,पररवस्थती व्यिस्थावपत 

करण्यासाठी, गं्रथपाल व्यािसावयकांकडे काही 

महत्त्िाची कौशल्ये अवण सॉफ्ट वस्कल्स ऄसायला 

हिी िी िापरकत्यााच्या समदुायाला संतुष्ट 

करण्यासाठी ऄत्यंत अिश्यक अहते.   

गं्रथपाल व्यािसावयकांकडे काही महत्त्िाची 

कौशल्ये अवण सॉफ्ट वस्कल्स खालीलप्रमाणे: 

 मायहतीच्या गरिा: गं्रथालय 

व्यािसावयकांनी िापरकत्यांच्या मावहतीच्या 

गरिा समिनू घेतल्या पावहिेत अवण गरिा 

कशा पणूा करायच्या हे योिना अखताना 

दखेील मावहत ऄसणे अिश्यक अहे. निीन 

सेिा, समदुाय सेिा अवण िाचक समतोल 

राखण्यासाठी सक्षम ऄसािे. परंतु 

िापरकत्यांच्या गरिा बदलत राहतात, 

त्यामळेु गं्रथपालांनी पररवस्थतीचा सामना 

करण्यास सक्षम ऄसणे अिश्यक अहे.  

 पारंपाररक सेवांचे वेब आधाररत: संपे्रषण 

तंत्रज्ञानातील प्रगती, मावहती हस्तांतरण अवण 

संपे्रषणाचा निीन मागा समोर अला अहे. 

त्यामळेु गं्रथालय व्यािसावयकांनी ईपलब्ध 

ऄसलेल्या अवण त्यासाठी विकवसत केलेल्या 

निीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारंपाररक 

गं्रथालय सेिा प्रभािीपणे प्रदान करणे अवण 

ऑनलाआन िापरासाठी िेब-अधाररत सामग्री 

वडझाआन अवण विकवसत करण्याची क्षमता 

अवण वडविटल गं्रथालय डेटाबेस तयार करणे, 

विकवसत करणे अवण व्यिस्थावपत करण्याची 

क्षमता ऄसणे अिश्यक अहे.  

 यपं्रट आयि नॉन-यपं्रट संग्रह तयार करिे: 

पिूीच्या काळी गं्रथालये केिळ ्ापील 

सावहत्यानेच भरलेली ऄसायची, परंतु अता 

अधवुनक तंत्रज्ञानामळेु, निीन प्रकारचे संिाद 

माध्यम िसे की इ-पसु्तके, इ िनाल्स आ. तयार 

झाले अहेत, त्यामळेु गं्रथपालांनी गं्रथालयचे 

काम केले पावहिे. चांगले संतुवलत वपं्रट अवण 

नॉन-वपं्रट संग्रह विकवसत करण्यास सक्षम, 

िेणेकरून िापरकते कायाक्षम पद्धतीने 

समाधानी होउ शकतील. 

 ऐकण्याची कौशल्ये: ऐकणे ही सिा प्रभािी 

संपे्रषणाची गुरुवकल्ली अहे, प्रभािीपणे 

ऐकण्याच्या क्षमतेवशिाय संदशेांचा सहि 

गैरसमि होतो - संिाद खंवडत होतो अवण 

संदशे पाठिणारा सहिपणे वनराश वकंिा 

वचडवचड होउ शकतो. म्हणनू, गं्रथपालांकडे 

चांगले ऐकण्याचे कौशल्य ऄसणे अिश्यक 

अहे, सेिा प्रदान करताना अवण 

िापरकत्यााच्या समदुायाने ईपवस्थत केलेल्या 

प्रश्ांची ईत्तरे दतेाना हे खपू अिश्यक अहे. 

 संपे्रषि कौशल्ये: संपे्रषण ही केिळ मावहती 

एका वठकाणाहून दसुऱ  या वठकाणी हस्तांतररत 

करण्याची वक्रया अह,े मग ती शब्दशः 

(अिाि िापरून), वलवखत (मवुद्रत वकंिा 

वडविटल माध्यम िसे की पसु्तके, मावसके, 

िेबसाआट वकंिा इमेल िापरून), दृश्यमान 

(लोगो, नकाशे िापरून) , तके्त वकंिा 

अलेख) वकंिा गैर-मौवखकपणे (शरीर भाषा, 

िेिर अवण अिािाचा टोन अवण वपच 
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िापरून). गं्रथालय व्यािसावयकांकडे चांगले 

संिाद कौशल्य ऄसणे अिश्यक अहे; तेव्हा 

त्याची खपू गरि अहे. िापरकते, 

व्यिस्थापन, विके्रते, प्रकाशक अवण 

परुिठादार यांच्याशी संिाद साधणे. 

 आंतरवैययिक कौशल्ये: अंतरिैयवक्तक 

कौशल्ये ही घरी, शाळेत, कामािर अवण 

सामाविकररत्या यशस्िी संबंधांसाठी मलूभतू 

अहेत. ही अंतरिैयवक्तक कौशल्ये स्ि-

मलू्यांकन प्रश्ािली तुम्हाला तुमची परस्पर 

कौशल्ये वकती चांगल्या प्रकारे विकवसत 

झाली अहेत हे समिनू घेण्यास अवण तुम्ही 

सराि करू शकता अवण सधुारू शकता ऄशी 

के्षते्र ओळखण्यात मदत करेल. गं्रथालय 

व्यािसावयक सहकारी कामगार, िापरकते 

अवण आतर ज्यांच्याशी ते ििळून काम 

करतात त्यांच्यामध्ये चांगली परस्पर कौशल्ये 

वनमााण करण्यास सक्षम ऄसणे अिश्यक 

अहे. 

 सादरीकरि कौशल्य: तुमचा संदशे वकंिा 

मत सिांपयंत पोहोचिण्यासाठी मावहती 

स्पष्टपणे अवण प्रभािीपणे सादर करणे ह ेएक 

प्रमखु कौशल्य अहे अवण अि, 

ििळििळ प्रत्येक क्षेत्रात सादरीकरण 

कौशल्ये अिश्यक अहेत. गं्रथालय 

व्यािसावयकांचे िापरकते, व्यिस्थापन, 

प्रकाशक अवण विके्रता आत्यादींशी संिाद 

साधताना सादरीकरण कौशल्ये ईपयुक्त 

ठरतील. 

 नेतृत्व कौशल्ये: प्रभािीपणे नेततृ्ि करण्याची 

क्षमता ऄनेक प्रमखु कौशल्यांिर अधाररत 

ऄसते. ही कौशल्ये वनयोक्त्यांद्वारे खपू 

शोधली िातात, कारण त्यामध्ये लोकांशी 

ऄशा प्रकारे व्यिहार करणे समाविष्ट ऄसते 

की त्यांना पे्ररणा, ईत्साह अवण अदर वनमााण 

करणे. म्हणनू, गं्रथालय व्यािसावयकांकडे 

नेततृ्ि कौशल्य ऄसणे अिश्यक अहे. 

 लेखन कौशल्य: लेखन कौशल्य संिादाचा 

एक महत्त्िाचा भाग अहे. चांगली लेखन 

कौशल्ये तुम्हाला तुमचा संदशे समोरासमोर 

वकंिा दरूध्िनी संभाषणांपेक्षा वकतीतरी मोठ्या 

पे्रक्षकांपयंत स्पष्टतेने अवण सहितेने संपे्रषण 

करण्यास ऄनुमती दतेात. गं्रथालय 

व्यािसावयकांसाठी िापरकते, व्यिस्थापन, 

प्रकाशक अवण परुिठादार यांच्याशी वलवखत 

संपे्रषण करताना, लेखन कौशल्य खपू 

महत्त्िाची भवूमका बिािते. 

 यवपिन कौशल्ये: िी (2003) ने सांवगतले 

की या मावहतीच्या युगात, अमच्या सेिांचे 

विपणन अवण िावहरात अमच्या 

ऄवस्तत्िासाठी वनणाायक अहे अवण माटे 

(2000) ने ऄसे सचुिले की गं्रथालये वटकून 

राहणे अवण भरभराट होणे अिश्यक अहे, 

कारण त्यांना ऄिनूही समािात भवूमका 

बिािायची अहे. आतर सिा 

व्यािसावयकांप्रमाणे गं्रथपालांनी ते ज्या 

िातािरणात काम करतात त्या िातािरणात 

होत ऄसलेल्या बदलांशी िळुिनू घेतले 

पावहिे. म्हणनू, गं्रथालय व्यािसावयकांकडे 

विपणन कौशल्ये ऄसणे अिश्यक अहे, 

ज्यामळेु गं्रथालय अवण मावहती कें द्रांची 

प्रवतमा िाढण्यास अवण िापरकत्यांना 

प्रभािीपणे सेिा दणे्यास मदत होइल. 
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यनष्कषष: 

िापरकत्यांपयंत मावहतीचा प्रसार करण्यात 

गं्रथालयांची मोठी भवूमका अहे, मावहती तंत्रज्ञान 

अवण व्यिस्थापन तंत्राचा ईदय झाल्यामुळे 

गं्रथपालांनाही अव्हानांचा सामना करािा लागत 

अहे. पररवस्थतीचा सामना करण्यासाठी, पररवस्थती 

व्यिस्थावपत करण्यासाठी, गं्रथपाल 

व्यािसावयकांकडे काही महत्त्िाची कौशल्ये अवण 

सॉफ्ट वस्कल्स ऄसायला हिी िी िापरकत्यााच्या 

समदुायाला संतुष्ट करण्यासाठी ऄत्यंत अिश्यक 

अहेत. 
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