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सार: 

परूातणकाळापासनू ते आजच्या आधनुनक युगात कोणत्याही प्रकारची गं्रथालये ही मानहती व ज्ञानाची 

भांडारे मानली जातात. सांस्कृनतक व बौनददक संपदा जतन करुन ती भावी नपढीला संक्रनमत करणे हे प्रमखु उनिष्ट  

असल्यामळु ेअशा  मौनलक ठेव्याचे जतन व संवधधन करणे तसेच नवनवध नैसनगधक व मानवनननमधत संकटापासनू 

त्यांचे संरक्षण करणे हे गं्रथपालाचे असनू त्याकररता आपत्ती व्यवस्थापन  हे एक महत्वाचे काम आहे.   

नैसनगधक आपत्तीमदये परू, भकंूप, प्रखर तापमान, अनतवषृ्टी, वादळ व आग या संकटांचा समावेश होतो. 

सदर शोधननबंधामदये अशा आपत्तींपासनू गं्रथालयातील ज्ञान भांडाराचे संरक्षण कसे करावे नकंवा आपत्तीपासनू 

सावधानता कशी बाळगावी या मदु्ांबाबत चचाध करण्यात आली आहे.  

   

प्रस्तावना:  

मावहती अवण तंत्रज्ञानाच्या विकासानंतर 

गं्रथालयांना मावहती सेिा दणेे स लभ झाले अहे.  

अध वनक गं्रथालयात सेिा-स विधा संगणकाच्या 

मदतीने िेगिेगळया प्रकारे दतेा येत अहेत.  इ-

मेल्स, फेसब क, आतर सोशल मीवडयाचा िापर 

गं्रथालयातही िाढलेला वदसनू येत अहे.  परंत  

गं्रथालयाचे म ख्य कायय म्हणजे गं्रथसगं्रह करणे, 

त्याचे जतन करणे ि तो सिाांना ईपलब्ध करुन देणे 

हे अहे.  

गं्रथसंग्रहाचे जतन ि संिधयन करणे तसेच 

त्याचे योग्य प्रकारे वितरण करणे ही गं्रथलयाची 

प्रम ख जबाबदारी ऄसते.  गं्रथांचे ऄनेक शत्र ू

ऄसतात जसे की, गं्रथचोर, गं्रथ खराब करणारे, 

गं्रथामधील पाने फाडणारे, आतर िाचकांचा विचार न 

करता पानािर हिी तशी  िाक्ये ऄधोरेवखत करणे 

त्याचबरोबर गं्रथांचे नैसवगयक शत्र ू म्हणजे िाळिी, 

ईंदीर, घ शी, ऄशा प्रकारची िेगिेगळी संकटे तसेच 

उन, िारा, पाउस, परू, ऄवतिषृ्टी, भकंूप, िादळ, 

प्रखर तापमान, अग आत्यादी पासनू गं्रथसंग्रहाचे 

संरक्षण कराियाचे ऄसल्यास गं्रथालयाकडे 

स वनयोवजत ईपाययोजना ऄसायला हिी.  

स वनयोवजत ि सवू्यिवथथत तयार केलेली अपत्ती 

व्यिथथापन योजना ही नेहमी अपत्कालीन 

अणीबाणीमध्ये ईपयोगी पडते. ऄशी योजना 

गं्रथसंग्रहाचे ि गं्रथालय संपत्तीचे कमीत कमी 

नूकसान होण्यास मदत करते.  योजनाबध्द 

काययक्रमाम ळे संकटपिूय ि संकटकालीन 

घडामोडींचा विचार करता येतो.ऄशी पूियवनयोवजत 

अपत्ती व्यिथथापन योजना अणीबाणीतील 
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काळात तयारी करण्यास तसेच संकटांचा सामना 

करण्यासाठी नेमके  कोणते प्रयत्न केले पावहजेत 

याचे वशथतबध्द वििरण करते.   

अपत्ती: 

‘प नर ऄथिा कांहीही पूियसचूना न 

वमळताच एखादी संकटकारी घटना तत्काळ घडणे 

की ज्याम ळे जीवित ि वित्तहानी होते.  ऄशा 

नैसवगयक घटना म्हणजे अपत्ती  होय’ ऄनथयकारक 

अपत्तीची व्याप्ती ि पररणाम आतके धक्कादायक ि 

भयािह ऄसतात की ज्याम ळे सामावजक 

थिाथ्याचा ि मानिी भािनांचा सियनाश होत 

ऄसतो. ही अपत्ती नैसवगयक तसेच मानिवनवमयत 

ऄस ूशकते. 

 

व्यवस्थापन कायय: 

ऄशा प्रकारच्या नैसवगयक घटना घडल्यास 

वकंिा अपत्ती ईद्भिल्यास अपले नूकसान  कमीत 

कमी कसे होइल या वनयोजन कायायला अपत्ती  

व्यिथथापन कायय ऄसे म्हणतात. हे व्यिथथापन 

कायय दोन प्रकारे केले जाते.  एक म्हणजे नैसवगयक 

अपत्तीपूिय व्यिथथापन.  यामध्ये अपत्ती कोठे 

घडेल याचे ऄंदाजे नकाशे तयार करणे, धोकादायक 

िथतूंची यादी तयार करणे, ऄवग्नजन्य  िथतूंची 

तपासणी करणे, त्यासाठी काययक्षम ऄवग्नशमन 

यंत्रणा स वथथतीत ठेिणे, धोक्याची सचूना देणारे 

ईपकरण तयार ठेिणे अवण अपत्कालीन 

पररवथथतीबाबत जनजागतृी करुन लोकांना 

त्याबाबत सािध करून सज्ज ठेिणे.  

 अपत्ती व्यिथथापनाच्या द स-या प्रकारात 

म्हणजे नैसवगयक अपत्ती घडून गेल्यानंतरच्या 

व्यिथथापनात, बावधत लोकांचे थथलांतर करणे, 

शोध ि स टका कायय चालू ठेिणे तसेच थिचछता 

मोहीम राबिणे, ऄन्न, पाणी ि अरोग्य स विधा 

परूविणे ि योग्य त्या खबरदारीचे ईपाययोजना यांचा 

समािेश होतो. 

   

अपत्ती व्यवस्थापनाची गरज:  

        िर म्हटल्याप्रमाणे गं्रथालये ही ज्ञानाची भांडारे 

ऄसतात.  त्यांचे जतन ि संिधयन करणे ही गं्रथालय  

कमयचा-यांची जबाबदारी ऄसते.  त्यासाठी या 

कमयचा-यांना सािधवगरी बाळगािे लागते. 

गं्रथालयात ऄशा अपत्ती व्यिथथापन योजनेचा 

खालील फायदा होतो.  

1. गं्रथालयात ईद्भिणारे विविध प्रसंग जसे 

पाउस, महापरू, प्रखर तापमान यासारख्या 

नैसवगयक अपत्तीपासनू गं्रथसंग्रहाचे जतन 

करता येते. 

2. गं्रथालय कमयचा-यांच्या सतकय तेने  नैसवगयक  

अपत्तीम ळे ईद्भिणारे प्रारंवभक धोके टळू 

शकतात. 

3. ऄचानक िाढलेले पजयन्य, ईष्णता ऄथिा 

अर्द्यता याम ळे गं्रथसंग्रहाचे स रवक्षत 

वठकाणी थथलांतर करता येइल. 

4. संगणकीकरण ही अध वनक  प्रकारातील 

सिायत सोयीथकर ि स लभ प्रवक्रया अहे. 

5. ज्याम ळे  गं्रथसंग्रहाचा ऄशा अपत्तीपासनू 

संरक्षण करता येते. 

 

गं्रथालयासाठी अपत्ती व्यवस्थापन योजना:  

कोणत्याही अपत्तीचे व्यिथथापन करताना 

ऄनेक काययकौशल्यांचा ऄंतभायि करािा लागतो. 

त्यापैकी खालील बाबींचा प्राम ख्याने ईल्लेख करणे 

अिश्यक अहे.  

 

उत्कृष्ट व्यवस्थापन: 

संथथा वकंिा गं्रथालयामध्ये योग्य ती 

अपत्ती व्यिथथापन योजना राबविण्यासाठी ईत्कृष्ट  

व्यिथथापकाची गरज ऄसते.  विशेषतः गं्रथपालाची 
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यासाठी व्यिथथापक म्हणनू नेमकणकू करणे नेहमी 

वहतािह ऄसते. कारण गं्रथाच्यासंबंधी त्यानाच  

संपणूय मावहती ऄसते.  

 

संघकायय:  

अपत्तीला तोंड देणे हे खपू कठीण काम 

ऄसते. त्यासाठी संघकायायने काम करणारे, साहसी 

ि वचकाटी ितृ्तीचे कमयचारी अिश्यक ऄसतात.  

गं्रथालय कमयचा-यांना योग्य ते प्रवशक्षण वदल्यास 

ईत्तम सघंकायय अपत्ती व्यिथथापनात घडू शकते.  

 

उच्च पदस्थांकडून योग्य ती मदतः 

गं्रथालयाच्या वकंिा ऄन्य संथथेच्या 

प्रम खांकडून अपत्ती व्यिथथापन योजनेसाठी 

िेळोिेळी अिश्यक ि योग्य ती मदत वमळाली 

पावहजे.  अिश्यक त्या प्रसंगी व्यिथथापकाला 

वनणयय घेता यािेत यासाठी त्यांना अिश्यक ि 

थितंत्र हक्क प्रदान केले पावहजेत. कारण 

त्यांच्याकडून सहकायायची ऄपेक्षा मोठया प्रमाणात 

ऄसते. 

 

प्राधान्यक्रम ठरणविे: 

अपत्ती व्यिथथापकला प्रत्येक गोष्टीचा 

प्राध्यानक्रम ठरिािा लागतो.  कोणती कृती 

कोणत्या क्षणी कराियाची याचे पूियवनयोजन त्यांनी 

केलेले ऄसते. त्यासाठी त्यांनी अपत्ती 

व्यिथथापनाचे िेळापत्रक बनिणे अिश्यक अहे.  

प्रत्येक  गं्रथालच्या रचनेन सार हा प्राधान्यक्रम 

बदलत ऄसतो.  

 

ऄनथयकारक बाबीचा शोध घेिे: 

गं्रथालयाच्या संग्रहाला ऄथिा संपत्तीला 

हानीकारक अपत्ती घटक कोणता याचा प्रथम शोध 

घेणे हे महत्िाचे ऄसते. प्रत्येक विभागान सार ऄथिा 

भभूागान सार येणारी नैसवगयक संकटे ही िेगिेगळी 

ऄस ू शकतात.  त्याम ळे त्यांचा विचार करणे ह े

महत्िाचे ठरते.  

 

अपत्ती व्यवस्थापन योजनेसाठी ऄत्यावश्यक 

बाबी:   

कोणत्या प्रकारच्या गं्रथालयात अपत्ती 

व्यिथथापनाबाबतच्या ऄत्यािश्यक बाबींची तयारी  

करणे अिश्यक ऄसते. त्याचा तपशील खालील 

अपणास दतेा येइल.  

1. गं्रथालयाच्या आमारतीचे ि अजबूाजचू्या 

पररसराची पाहणी करणे.  

2. गं्रथालयाच्या तळमजल्यािरील भागाचे परू 

पातळीचे वनरीक्षण करणे.  

3. जलवनःसारण योग्य प्रकारे होइल याची 

काळजी घेणे. 

4. गं्रथालयाच्या सभोिताली ईंच ि दाट िकृ्षांची 

लागिड करणे. 

5. गं्रथालय आमारतीमध्ये कोणतीही त्र टी ऄथिा 

जीणयपणा नाही याची खबरदारी घेणे. 

6. परेूसे ऄवग्नशमन यंत्राची ईपलब्धी ि सूवथथती 

तपासणे. 

7. विद्य त यंत्रणेचा अपत्कालीन प रिठा तयार 

ठेिणे. 

8. पाण्याची म बलकता तपासनू पाहणे.  

 

गं्रथसंग्रहाचे नैसणगयक अपत्तीपासून सुरणित 

ठेवण्याचे णवणवध मागय: 

1. गं्रथालयसंग्रहाचे ि आमारतीची वनयवमत 

दखेभाल ठेिािी.  

2. ऄवग्नविरोधी यंत्रणेची सवूनयोवजत स विधा 

तयार ठेिािी.  

3. गं्रथसंग्रह दालनात प रेशी मोकळी जागा 

ऄसािी.  
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4. स रवक्षत ि स व्यिवथथत देिाण-घेिाण पध्दत 

राबिािी. 

5. अपत्कालीन प्रसंगी कमयचा-यांमध्ये 

कामकाजाचे योग्य विभाजन करािे.  

6. भविष्यात घडू शकणा-या अपत्तींचे धोके 

कोणते याची एक यादी तयार करािी.  

7. अपत्तीशी लढण्यासाठी ईपलब्ध साधन 

समग्रीचा शोध घ्यािा. 

8. दळण-िळण, िीज ि आतर अिश्यक 

बाबीचां प रिठा करािा. 

9. गं्रथालय कमयचा-यांचे अपत्ती काळात 

प्रवशक्षण ि जागरुकता वशबीर घ्यािे. 

  

अपत्ती काळात प्राधान्यक्रम:   

नैसवगयक अपत्तीमध्ये वकंिा मानिवनवमयत 

अपत्तीमध्ये जीवित  ि वित्तहानी होत ऄसते.  

ऄषािेळी  प्राधान्य क्रमाने या सिाांचे संरक्षण करणे 

वहतािह ऄसते.  साधारणपणे हे प्राधान्यक्रम 

खालील प्रमाणे ठेिणे अिश्यक अहे.  

1. मन ष्य जीिाची स रक्षा (िाचक, कमयचारी िगय आ.) 

2. गं्रथालयाचे विविध रेकॉडय, साधने, यंते्र. 

3. गं्रथसंग्रह ि गं्रथालयाची आमारत. 

4. अपत्तीमध्ये नष्ट झालेल्या गं्रथसंग्रहाची मावहती 

तयार करणे ऄथिा त्याचे रेकॉडय ठेिणे.  

 

समारोप: 

  अपत्ती व्यिथथापन हे कोणत्याही 

प्रकारच्या गं्रथालयासाठी ऄत्यािश्यक कायय अहे.  

कारण कोणत्याही प्रकारचे गं्रथालय ऄसले तरी 

नैसवगयक अपत्ती ही ऄचानकपणे घडून येत ऄसते. 

अजच्या विज्ञान य गातही अपत्ती व्यिथथापन ह े

अिश्यक  कायय अहे.  त्याम ळे गं्रथालयामध्ये 

गं्रथसंग्रह ि गं्रथ संपत्ती यांचे संरक्षण करण्यासाठी ह े

कायय ईपयोगाचे ऄसते.  अपत्ती ही कधीही येउ 

शकते. परंत  गं्रथालयाचे स वनयोवजत अपत्ती 

व्यिथथपन ऄसेल तर गं्रथालयाची हानी वकिा 

न कसान टाळू ऄथिा कमी करु शकता येते.  

त्याकररता अपत्ती व्यिथथापनाला प्राधान्यक्रम देणे 

गरजेचे अहे.   
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