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गं्रथारम ल भाहशतीळास्त्र भध्मे भाहशती तंरसानाच्मा वशामाने लाचकांना ल 
वलध्मार्थमाांना कभी लेऱात जास्त्तीत जास्त्त गं्रथारमाचा राब घेता माला .ल 
गं्रथारमातीर लाऩयण्मात मेणाऱ्मा Software  च ेसान घेऊन वंळोधनात भाहशती 
तंर सानाचा उऩमोग कयणे . 
 कक-ळर्ड: mahtmaht गं्रथारम ल भाहशतीळास्त्र, तंरसान, शळषण ,ss 
 

प्रस्ताळना : 
         ‘ शळषण’ शी एक वलववभालेळक अळी वंसा आशे. ‘शळषण’ म्शणजे काम तय 
षणा षणारा शळकणे. अळा मा शळषणाच्मा भाध्मभातून ळाऱेची ,वभाजाची 
,आणण ऩमावमाने देळाची प्रगती वंपे्रऴण कुळारतेलय अलरंफनू अवल्माने नेशभीच 
सानात वतत बय ऩडत अवते.तंरवलसानाच्मा प्रबालाभऱेु जग एक रशानवे  खेड े 
फनरे आशे आऩण वध्माच्मा मगुारा  ‘भाहशतीच ेमगु’ म्शणून  ओऱखरे . 
नलनलीन ननभावण शोणाये सान ,वंळोधन अळा अद्मालत भाहशतीभऱेु भाहशतीचा 
प्रस्त्पोट झारा आशे .ऩलूी वलवलध प्रकायची भाहशती शी शरणखत स्त्लरूऩातीर 
वाहशत्म शे दृकश्राव्माने आकाळलाणी दयुध्लनी दयूदळवन ,चारत चचरऩटाद्लाये 
कृत्ररभउऩग्रशाचा वशाय्माने रोकाऩमवत ऩोशचलरी जात शोती. भाहशती ल 
प्रवायणावाठी वलवलध तंरसानाचा ल ऩद्धतीचा उऩमोग केरा जाल ूरागरा .अळा 
मा नलीन  तंरसानाची गयज लाढत्मा रोकवंख्मावाठी आलश्मक फनरी 
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रोकवंख्मा लाढीभऱेु सानात अचधकच बय ऩडत गेरी ल सानाचा ऩयीस्त्पोट 
शोऊन शळषण ऩद्धतीत अभरुाग्र फदर कयणे गयजेच ेझारे . 
भाहशती तंरसान षेरात नलनलीन ळोधाभऱेु शळषणप्रक्रिमेत आधनुनक तंराचा 
लाऩय ऩरयणाभकायक झारा वलद्माथी ल शळषकांना भाहशती वंपे्रऴण तंरसाणाभऱेु 
शळकण्माच्मा ल शळकलण्माच्मा वलवलध वंधी शभऱू रागल्मा. ल प्रबालीऩणे  
अध्ममन वशज ल वोप्मा यीतीने कयता मेऊ रागरे.               
 भाहशती वंपे्रऴण तंरसान माची व्माख्मा ऩढुीर प्रभाणे कयता मेईर .                 
                     िाहषती शंपे्रवण तंत्रहान  ( ICTICT  ) 

घटना क्रकलां लस्त्तूच ेप्राथशभक      वंसाऩन ,दऱणलऱण               
दैनहदन व्मलशायात 

स्त्लरूऩातीर ननयीषण            वंऩकव  ,वंलाद म्शणजे                
तंरसानाचा  उऩमोग 

वंप्रेऴण करून घेण्माच ेळास्त्र 

अळा मा भाहशती  तंरसानाच्मा वलकावाभऱेु ‘गं्रथारम’ शे कें द्रत्रफदं ूझारे. [Library 

–a great resources center] ऩूलीच्मा गं्रथारमा ऩेषा नलीन अद्मालत तंराचा लाऩय 
करून गं्रथारम शे भाहशती लाऩयकत्माववाठी भशत्लऩणूव फनरे.गं्रथारमातीरअद्मालत 
वेला ल ववुलधा माभऱेु कभी लेऱात भाहशती शी लाचकाऩमांत ऩोशच ूरागरी. ल 
त्माभऱेु गं्रथारमातीर लाचकांचा लेऱ लाच ूरागरा. 
उहदष्टे : 
1. गं्रथारमात आधनुनक तंरसानाच ेभशत्ल ऩटलनू देणे . 
2. आधनुनक तंरसानाची बवलष्मानवुाय गयज रषात घेणे 

3.मोग्म ती भाहशती गोऱा कयणे ल नतच ेभलू्मभाऩन कयणे ल ती मोग्म त्मा 
स्त्लरुऩात   लाचकांना ऩयुलणे ल त्माच्मा गयजा बागलणे . 
शद्यस्स्थती: 
आजच ेशे मगु भाहशतीच ेअवल्माभऱेु वंगणकीम जाऱे लाढरे आशे .वलद्माथी 
स्त्लतंर रयत्मा भाहशतीचा ळोध घेऊन सानाची रारवा बागलत आशेत. भोफाईर 
,इंटयनेट, वलवलध अप्व च्मा भाध्मभातून फवल्माजागी भाहशती कभी लेऱात 
वलध्माथी क्रकला लाऩयकताव शभऱल ूळकतो .माभऱेु गं्रथारमाकड ेलाऩयकत्मावच ेमेणे 
कभी झारे .तवे ऩाशता B.Ed. अभ्माविभा अतगवत मेणायमा ऩसु्त्तकांचा लाऩय 
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कयण्माकयता वलद्मार्थमाांचा कर अवतो ऩयंतु मा व्मनतरयक्त अलांतय ऩसु्त्तके 
लाचण्मावाठी   वलध्माथी उत्वाशी नवतात लाचानवाहशत्मातीर नाभलंत रेखकाची 
ऩसु्त्तके ,वलवलध बाऴतेी ऩसु्त्तके ,ऐनतशाशवक कथा कादंफयी मा लय  इंटयनेटचा 
प्रबाल अवल्माभऱेु लाचक गं्रथारमाकड ेमेणे दशुभवऱ झारे आशेत. 
गं्रथाऱयाची िषत्ळाची भशूिका : शळषक शळषणात गं्रथारम शे सान देण्माच े
भशत्लऩणूव कामव कयते. गं्रथारमातीर  अत्माधनुनक वेला भऱेु वलद्माथी ल 
शळषकाना कभी लेऱात भाहशती प्राप्त शोते.वलकशवत देळाभध्मे ICT   भाध्मभातून 
Quality Education देरे जाते .त्मावाठी ( Library Automation )  गं्रथारम 
वंगणीकायण कयणे गयजेच ेआशे . मा वगळ्माचा वलचाय कयता गं्रथारमात ऩढुीर 
वलबागात वंगणीकायणाचा  लाऩय केरा जातो . 

 उऩाजवन वलबाग 

 तारीकीकयण (Cataloging) 
 गं्रथारमीन देलघेल 

 वाठा ऩडताऱणी (Stock verification) 

 E-journals 

मा आधनुनक तंरसानाचा लाऩय करून गं्रथारम वंगणीकायण केल्मा भऱेु 
गं्रथारमाभध्मे शोणायी काभे कभी लेऱात ल वंगणीकृत झारी.मा फयोफयच 
गं्रथारमाच्मा भाध्मभातून लाचकांना क्रकला users Users  रा 
Internet Access हदरा जातो.IInternet services च्मा भाध्मभातून 

 वलवलध भाहशतीचा ळोध घेणे . 
 भाहशतीची ऩनु प्राप्ती कयणे . 
 वंगणीकृत अनिुभाणणका (OCLC – online computer library catalogue ) 

 CAS –Current Awareness Survives. 

मा वेला उऩरब्ध करून हदल्मा जातात . 
भवळष्य कालानशुार गं्रथाऱयाची भशूिका : 
बवलष्म काऱाचा वलचाय करून वलध्माथी ल shshiशळषकाना  शळषण ळास्त्रात 
वंळोधन ,चचाववर,वलवलध methods  माचा आभ्माव कयण्मावाठी खारीर वेला 
गं्रथारमाभापव त देण्मात मेतीर . 
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गं्र गं्रथारमात  ऩयण्मात मेणाऱ्मा  आसालरी च ेसान  

था  भाकव  2 सान  

  Referral Centre ची स्त्थाऩना कयणे  

र Online database  search  

मा Online inter library lone  

ती Document Supply Center  

र Online Directory Services  

वे Online Catalogue Service  

ला Reprography  Service  

व ु वलद्माथी ल शळषकणाना गं्रथारमात प्रशळषण  

वल अंध वलद्मार्थमाववाठी ‘ब्रेर शरऩी ‘ तीर  आसालरी  

धा NICNET ,JANET ( Joint Academic Net Work )मा 
वायख्मा नेटलकव ची  भाहशती  

गरज /िषत्ळ : 
 गं्रथारमात तंरसानाचा लाऩय भाहशतीची प्रनतप्राप्ती कयणे . 
 आधनुनक तंराच्मा वशामाने वंदबव वाहशत्म ळोधणे . 
 तांत्ररक ऩद्धतीचा आधाय घेऊन प्रगत डटेाफेव तमाय कयणे . 
 ऩलूीच ेरेख ,दस्त्तालेज ,ळावकीम/ऐनतशाशवक स्त्लरूऩातीर गं्रथ ,दशुभवऱ गं्रथ 
माच ेडडजजटयाजेळन कयणे,बाली वऩढीरा सान प्राप्त शोण्मावाठी . 

 गं्रथारमातीर भशत्लाची ऩसु्त्तके लाचकांना ऩनु्शा लाचण्मावाठी . 
 गं्रथारमातीरलाचकांचा ल कभवचायमांचा लेऱ लाचण्मावाठी . 

ननष्कवड :  भाहशतीच्मा देलाणघेलाणीलय बतूकाऱाऩावनू लतवभानात ल  ऩढेु 
बवलष्मात शोणाया वंदेळलशन तंरसानाचा ऩरयलतीत ऩरयणाभ मा वलऴमी चचाव 
करून त्मा ऩरयलतवनाचा आऩण अभ्माव प्रशवद्ध गं्रथारम ळास्र्त्रातीर नाभांक्रकत 
रेखक गोभवन मांनी वखोर अभ्माव करून भशत्लाच ेवललेचन  करून भागव वचूचत 
कयतात. 
1. रघ ुल दीघव भदुतीच्मा उद्देळाम्ध्मे भाहशती –तंरसानाचा वभालेळ कयणे . 
2. उऩरब्ध अवरेल्मा उच्च दजावच्मा लाचन वाहशत्माकड ेलाचकांना आकवऴवत 

कयण्मावाठी देण्मात मेणाऱ्मा वंदबव वेलेचा ऩनुवलवचाय कयणे . 
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3. लाचन वाहशत्म लाचकांना वशज उऩरब्ध शोण्मावाठी तंरसानाच्मा भदतीने 
ताशरक्रककयणात वधुायणा कयणे . 

4. वाषयतेचा प्रवाय कयण्मावाठी गं्रथारमातीर बशूभकेरा ऩाठींफा देणे . 
शिारोऩ : 
तंरसान ल वंगणकात लेगाने शोत अवरेल्मा प्रगतीभऱेु वलवच षेरात भोठे फदर 
शोत आशेत . ळषैणणक षेर हश अऩलाद नाशी,वंदेळलाशनातीर प्रगती ल 
वंगणकाची हदलवेंहदलव कभी शोत जाणायी क्रकभत माभऱेु त्माची लाढती 
उऩरब्धता शळषणाच्मा ववुलधा वलाांऩमांत प्रबालीऩणे ऩोशोचवलण्माव भदतगाय शोत 
आशे .वलध्मार्थमाांना वलऴम ननलडीच ेस्त्लतंर त्मांच्मा वोई ल गतीने शळकण्माची 
वलरत तवेच भल्टीशभडडमा  आधारयत अध्ममन वाहशत्मातीर  Interactivities   
मा वलव ववुलधा वलध्मार्थमावरा उऩरब्ध शोत आशेत . शळषण व्मालस्त्थेतीर  
शळषक शा भशत्लाचा घटक अवल्माने त्माच्मा कामव ऩद्धतीत अभरुाग्र फदर 
शोऊन त्माव अनेक नलीन कौळल्मे  आत्भवात कयाली रागतीर.मा वलव गोष्टीचा 
आढाला घेऊन अवे लाटते क्रक आदयणीम याष्टऩती डॉ.A A.P.J  अब्दरु करभ 
मांच्मा स्त्लप्नातीर वभथव बायताच्मा जडणघडणीवाठी ल २०२० भधीर भशावत्ता 
शोण्मावाठी “वंगणकाशळलाम” तयणोऩाम नाशी .   
शंदभड गं्रथ : 
त्ररऩाठी ,एव.एभ.:गं्रथारम ल वचूना वलसान, ESS publication ,New Delhi  

दाभरे वीभा :प्रगत अध्माऩन ळास्त्र ल भाहशती वंप्रेऴण तंरसानाच े
उऩमोजन,ववुलचाय प्रकाळन ऩणेु . 

 


