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ગ્રથંાય : જાહરે જનતા માટે એક વળશ્વવળદ્યાય 

Library : A People’s University 

સાર : (Abstract) 

જીલન એક એલી પ્રક્રિમા છે કે જે વતત આગ લધલાની પ્રેયણા યૂી ાડત  ું યશ ેછે અને તેન ું કાયણ છે 
ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાવતૃ્તિ. જ કે ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાની તૂ્તતિ ભાટે કઇ ને કઇ વુંસ્થા અને તેના વુંળાધન ભદદરૂ 
થતા શમ છે. પ્રાચિન વભમની ત  રનાભાું લતતભાન વભમ ત્તલત્તલધતા અને અિયજથી બયેર છે. જેભ કે ત્તનર્જિલ 
વાધન દ્વાયા ઘય, ઓક્રપવ કે ગ્રુંથારમ ને િરાલલાભાું આલે, અંધ વ્મક્તતઓ દ્વાયા લ ૂુંટ િરાલલાભાું આલે, 
યસ્તા ય લાશન િરાલતા શઈએ અને ટ્રાક્રપક ત્તનમભ તડલાભાું આલ ેત ઘય ય જ દુંડ રૂે નક્રટવ ભી 
જામ. દ ત્તનમાના કઇણ ખણેૂ યશતેા શમ અને અન્મ કઈ ખણૂેથી ભાક્રશતીની જરૂક્રયમાત ઉબી થામ અને ભી 
જામ તે ણ વભમ-શ્રભ-નાણાના ફગાડ લગય!  

આ પ્રકાયની લાત કે જે ઉય દળાતલેર છે તે ળેખિલ્રીની લાત વાથે જ વયખાલી ળકામ, આકાળભાું 
ક્રદલવે તાયા ગણલા ફયાફય કશલેામ. યુંત   આ ળક્ય છે અને આલનાય વભમભાું ત્તલળે વગલડતા શળે કાયણ 
એક જ કે લતતભાન ય ગ S & T ન છે. ગ્રુંથારમ ક્ષેત્ર અને વ્મલવામ ણ આ જ વમશૂભાું આલે છે કાયણ 
ભન ષ્મ શભેંળા ક્રયલતતન ઝુંખે છે.  

ચાળીરૂપ બ્દો : (Keywords) 

ગ્રુંથારમ, ભાક્રશતી કેન્ર, વાભાર્જજક વુંસ્થા, ઔિાક્રયક ત્તળક્ષણ, અનોિાક્રયક ત્તળક્ષણ, ભાક્રશતી 
ટેકનરજી, ગ્રુંથારમ વેલા, ઉમગકતાત, ગ્રુંથારમ ત્તલજ્ઞાનના ાુંિ સ ત્ર.  

પ્રસ્તાળના : (Introduction) 

ભાનલજીલન તફક્કાઓ ભાુંથી વાય થામ છે અને આ તફક્ક એક િાુંત્તત કશી ળકામ છે. વભાજ જીલન 
જ તફક્કાઓભાું ત્તલબાજીત કયલાભાું આલે ત,  

 ખેત્તત પ્રધાન વભાજ જીલન  
 ઉદ્યગ પ્રધાન વભાજ જીલન  
 ભાક્રશતી પ્રધાન વભાજ જીલન  
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લતતભાન વભમ ભાક્રશતી પ્રધાન વભાજ જીલન ગણાલી ળકામ છે કે જેભાું ભાક્રશતી અને ત્તલિાયની આ-
રે ભન ષ્મ લચ્િે થતી જ યશ ેછે અને તેન ું કાયણ ભન ષ્મ એ એક વાભાર્જજક પ્રાણી છે. યુંત   અલાતચિન વભમ 
વુંજગભાું જ્ઞાન અને ભાક્રશતીન વ્મા ત્તલળા ફની ગમ છે કે જેન એકરા શાથે અભ્માવ ળક્ય નથી અને 
આથી જ ગ્રુંથારમન ું પ્રદાન ખ ફજ લધી ગય ું છે. ભન ષ્મની ત્તવત્તભત ળક્તતઓને ધ્માનભાું યાખીને ગ્રુંથારમ દ્વાયા 
જ વભાજન ત્તલકાવ વાધી ળકામ છે.  

ગ્રુંથારમ એ બાયત્તતમ ગ્રુંથારમળાસ્ત્રના ત્તતાભશ ડૉ. એવ. આય. યુંગનાથનના જણાવ્મા અન વાય 
લાુંિનવાભગ્રી, કભતિાયીગણ અને ઉમગકતાત લગતન ું વ ુંગભ સ્થાન છે, કે જમાું ત્તલત્તલધ પ્રકાયની ભાક્રશતી ત્તલત્તલધ 
સ્ત્રતભાું યશરેી શમ છે. અને જમાું સ ધી ભાક્રશતીના ઉમગકતાતઓન ખ્માર ભેલલાભાું ન આલે તમાું સ  ધી 
ગ્રુંથારમ અને ભાક્રશતી વેલાન ું આમજન કયલાન ું મ શ્કેર છે. કાયણકે પ્રતમેક આત્તથિક પ્રવતૃ્તિન ું િારકફ એ 
ગ્રાશક છે. તેલી જ યીતે ગ્રુંથારમન ું િારકફ ઉમગકતાત છે. આ ઉમગકતાતને ગ્રુંથારમ કભતિાયીઓ દ્વાયા 
જરૂક્રયમાત અન વાય ત્તલત્તલધ વેલા  યી ાડલાભાું આલે છે.  

ગ્રુંથારમ એ ત્તલદ્યારમ, ભશાત્તલદ્યારમ, ત્તલશ્વત્તલદ્યારમ, વુંળધન વુંસ્થાઓ, વાુંસ્કૃત્તતક વુંસ્થાઓ, કરા 
ત્તલજ્ઞાન વુંસ્થાઓ, આનુંદ અને ભનયુંજન વુંસ્થાઓની જેભ જ એક વાભાર્જજક વુંસ્થા છે જે વભાજની કેટરીક 
િક્કવ જરૂક્રયમાતની તૂ્તતિ કયે છે. અન્મ વુંસ્થાઓ કઇ એક જરૂક્રયમાત વાથે વુંકામેર શમ છે. જમાયે 
ગ્રુંથારમ ત્તલત્તલધ જરૂક્રયમાત તૂ્તતિન  ું વાધન છે અને એટરે જ ગ્રુંથારમ એક ત્તલશ્વત્તલદ્યારમ છે.  

અથથ અને વ્યાખ્યા : (Meaning & Definition) 

English Word Library કે જેન ું ક્રશન્દી અથલા ગ જયાતી રૂાુંતય ગ્રુંથારમ થામ છે. જે મ  સ્ત્રત LIBER 

અને LIBRA ગણાળી ળકામ છે જ કે Latin બાાના ળબ્દ LIBRARIA ભાુંથી LIBRARY ળબ્દ ફનેર છે. જેન 
અથત House of Book થામ છે. ગ્રુંથારમના વુંદબતભાું લાુંિલા ભાટે અથલા ઉમગ ભાટે ળબ્દ ખ ફ ભશતલરૂ 
છે.  

લતતભાન વભમભાું R.S. એટરે કે Resource Sharing ળબ્દ Library વાથે વુંકામેર ળબ્દ છે. તેભજ 
Co-operation અને Network જેલા વભાનાથી ળબ્દ વાથે વુંકામેર છે. અશી Give & Take અથલા You 

Share With Me & I Share With You ત્તવદ્ાુંત ધ્માનભાું યાખલાભાું આલે છે તેભજ Interactive Computer 

System અન ેTelecommunication  જેલા Tools  દ્વાયા કામત થામ છે.  

વય વ્માખ્મા એ યીતે આી ળકામ કે,  

 ગ્રુંથારમભાું ભાક્રશતી વાભગ્રીન વુંગ્રશ શમ છે.  
 ઉમગકતાતની જરૂક્રયમાત વુંતલાન ધ્મેમ શમ છે.  
 ગ્રુંથારમ એક જાશયે વુંસ્થા તયીકે કામતયત શમ છે.  
 પ્રતમેક વ્મક્તત ભાત્ર ને બેદબાલ યક્રશત આજીલન ત્તળક્ષણ  રૂ ાડલાભાું આલે છે.  
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જમાયે Encyclopaedia Britannica ભાું ગ્રુંથારમની વ્માખ્મા નીિે પ્રભાણે છે.  

Collection of books and other literary materials gathered for purpose of reading, study or 
reference.  

અન્મ ળબ્દભાું વ્માખ્મા યજ  કયીએ ત, ગ્રુંથારમ એક એલી વુંસ્થા છે જે ભાક્રશતી અન ેજ્ઞાનન ું વ ુંકરન, 
વુંગ્રશ, પ્રક્રિમા, વ્મલસ્થા, ત્તલતયણન ું કામત કયે છે.  

ગ્રથંાય પ્રાચચન અને ળતથમાન સમય : (Ancient and Present Period of Library) 

પ્રાચિન વભમભાું જ્ઞાન પ્રાપ્તત કયલા તથા ગ્રુંથન ું અધ્મમન કયલાન અત્તધકાય વભાજના ભમાતક્રદત 
રકને જ પ્રાતત થમ શત. આ વભમભાું ગ્રુંથ શસ્તચરચખત શતા જેથી વાભાન્મ વ્મક્તતઓ ભાટે તેન ઉમગ 
દ રતબ શત અને ગ્રુંથારમભાું ગ્રુંથની સ યક્ષા ભાટે ખ ફજ ધ્માન યાખલાભાું આલત ું શત  ું. જમાયે આધ ત્તનક 
ગ્રુંથારમભાું ઉમગકતાતને ભાક્રશતી પ્રાપ્તતભાું જયા ણ મ શ્કેરી ન ડ ેતે લાતન ું ધ્માન યાખલાભાું આલે છે જે 
ગ્રુંથારમન ું લાસ્તત્તલક રૂ છે. એટરેજ તે જ્ઞાન અને ભાક્રશતીન ું ત્તલતયણ કયતી વુંસ્થા કશલેામ છે. પ્રાચિન 
વભમના વભાજળાસ્ત્રીઓ, ત્તલદ્વાન અને ત્તળક્ષણકાય એ એટરે જ ગ્રુંથારમને રક ત્તલશ્વત્તલદ્યારમન ું ચફર દ આેર 
છે.  

ડૉ. એવ. આય. યુંગનાથને ગ્રુંથારમ ળાસ્ત્રને જે અમલૂ્મ ાુંિ સ ત્રની બેંટ આેર છે તે ાુંિ સ ત્ર અને 
આધ ત્તનક વભમભાું તેન ું ફદરાત  ું સ્લરૂ નીિે મ જફ સ્ષ્ટ કયી ળકામ છે કે,  

  સ્તક ઉમગ ભાટે છે.  
 દયેક લાુંિકને તેન ું  સ્તક ભવ ું જઇએ.  
 દયેક  સ્તક ને તેન લાુંિક ભલ જઇએ.  
 લાુંિક અને કભતિાયીઓન વભમ ફિાલલ.  
 ગ્રુંથારમ ચિયલધતભાન વુંસ્થા છે.  

આ સતુ્રને બદાતા સમય પ્રમાણે મલુ ભાળ સાથે દાથળે છે તેમા,ં  

 Links are for use.  
 Every surfer his or her link.  
 Every links its surfer.  
 Save the time of the surfer.  
 The web is a growing organism.  

 અહી Links ના ંબદે Web Resources બ્દ પણ એટોજ ઉપયોગી છે.  
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આભ જ્ઞાન અને ભાક્રશતી જે શરેા મ ક્રરત સ્લરૂભાું ઉરબ્ધ શતા યુંત   આજે અન્મ સ્લરૂ જેભ કે 
ઈરેતટ્રત્તનક સ્લરૂભાું ણ ઉરબ્ધ છે. યુંત   ગ્રુંથારમની ફધીજ વેલાઓ ભાક્રશતી કેન્રીત તથા ઉબતતા 
કેન્રીત છે.  

સામાજજક સસં્થા અને ગ્રથંાય : (Social Institute and Library) 

ભન ષ્મ એ વાભાર્જજક પ્રાણી શલાના કાયણે વભાજભાું યશીને જ વભ્મતા, વુંસ્કૃત્તત અને વાભાન્મ જ્ઞાનન 
લાયવ પ્રાતત કયે છે, એ ખર  યુંત   અલાતચિન વભમ વુંજગભાું, પ્રગત્તતની શયણપાભાું ભાક્રશતી અને જ્ઞાન 
પ્રાતત કયલા અન્મ વુંસ્થાઓ, વમ દામ ય આધાય યાખલ ડે છે. વો પ્રથભ વાભાજીક વુંસ્થાને આણે 
વભજલાન પ્રમતન કયીએ ત,  

યટી, કડા, ભકાન જે ભન ષ્મની અત્તનલામત જરૂક્રયમાત છે એટરે કે વભાજભાું યશલેા ભાટે આ મ ખ્મરૂ 
છે. તેલીજ યીતે ત્તળક્ષણ ણ ામાની અને વભાજભાું યશલેા ભાટે ભેલવ ું અત્તનલામત છે, જે વાભાર્જજક જરૂક્રયમાત 
કશલેામ છે. આ રષ્ષ્ટએ વાભાર્જજક વુંસ્થા એટરે કે,  

 વભાજના દયેક લગતને નાતજાતના બેદબાલ લગય ઉમગ કયલાની છૂટ.  
 જમાું કઈ િક્કવ કામત પ્રણારી, નીત્તત ત્તનમભન ઉમગ થત શમ.  
 વભાજની એક અથલા લધ  જરૂક્રયમાત વાથે વુંકામેર શમ. 

અશી એ િક્કવ જણાલી ળકામ કે વભાજ અને વુંસ્થા એક ત્તવક્કાની ફે ફાજ  છે. વભાજ ત્તલના વુંસ્થા ન 
વુંબલી ળકે, જમાયે વુંસ્થાના અબાલભાું વભાજ યિના કે ત્તલકાવ ળક્ય નથી.  

ઉયતત ફાફત યથી એ લાતભાું કઇ ળુંકા ને સ્થાન નથી કે ગ્રુંથારમ એ ણ એક વાભાજીક વુંસ્થા 
છે. આ ફાફતભાું બાયતના લૂત યાષ્ટ્રત્તત ડૉ. ળુંકય દમાર ળભાતએ ણ  સ્તક ઉતવલ દયમ્માન તાન ું સ્ષ્ટ 
ભુંતવ્મ યજ  કયેર. ત ગ રૂલય યત્તલન્રનાથ ટાગયે ણ ગ્રુંથારમને વાભાજીક વુંસ્થાના રૂભાું ગ્રુંથારમભાું 
ભાક્રશતી વાભગ્રી એકત્રીત થામ તેભજ તેને લધ ને લધ  ઉમગકતાત ભે તે ફાફત ય બાય મ કેર.  

ગ્રથંાય અને તેના પ્રકાર : (Library and Types of Library) 

ગ્રુંથારમન ું ભશતલ અને આલશ્મકતા ધ્માનભાું રઇ વભાજના દયેક લગતના રક ગ્રુંથારમ વેલાન 
ભશિભ ઉમગ કયી ળકે તે ભાટે ગ્રુંથારમને ત્તલત્તલધ પ્રકાયભાું લશેંિેર છે. જેભાું,  

 વાલતજત્તનક ગ્રુંથારમ  
 ળૈક્ષચણક ગ્રુંથારમ  
 ત્તલત્તળષ્ટ ગ્રુંથારમ  
 વુંળધન ગ્રુંથારમ  
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પ્રકાય ાડેર છે. જ કે વભમ, ળક્તત, નાણાન મગ્મ ઉમગ અને ઉમગકતાતની ભાક્રશતી જરૂક્રયમાત 
ઘ્માનભાું યાખતા ઉયતત ગ્રુંથારમના મ ખ્મ પ્રકાયને પયીથી ેટા ત્તલબાગભાું લશેંિલાભાું આલે છે. જેભ કે 
ફા ગ્રુંથારમ, ભક્રશરા ગ્રુંથારમ, જેર ગ્રુંથારમ, શક્સ્ટર ગ્રુંથારમ, પયતા ગ્રુંથારમ, ળાા ગ્રુંથારમ, 
ભશાત્તલદ્યારમ ગ્રુંથારમ, ત્તલત્તલધ ત્તલમભાું વુંળધન કામત વાથે વુંકામેર ગ્રુંથારમ. જકે લતતભાન વભમભાું 
Information Providers તયીકે Information Center, Data Center, Documentation Center, Information 

Analysis Center, Referral Center લગેયે કામતયત છે.  

ગ્રથંાયની ાક્ષચણકતા : (Characteristics of Library) 

એક વાભાર્જજક અને વાલતજત્તનક વુંસ્થાના રૂભાું ગ્રુંથારમન પા ખ ફજ અમ લ્મ છે. જે નીિે દળાતલરે 
રાક્ષચણકતા યથી વભજી ળકાળે.  

 ગ્રુંથારમ જાશયે જનતા ભાટે ત્તલદ્યાીઠ  
 ગ્રુંથારમ ત્તળક્ષણન ું જડાણ કયાલે છે.  
 ગ્રુંથારમ વાભાર્જજક એકતા રાલે છે.  
 ગ્રુંથારમ લાુંિનવતૃ્તિને ઉિેજન  ર  ાડે છે, એક ઉદ્દીક તયીકે કામત કયે છે.  
 વભાજન ું વાુંસ્કૃત્તતક સ્તય ઉંચ  રાલે છે તેભજ વભાજનાું વલાાંગી ત્તલકાવન ું વાધન છે.  
 ત્તલમ ત્તનષ્ણાુંતને જ્ઞાનની ભાક્રશતી અને વુંળધનકામતભાું ભદદરૂ થામ છે.  

ગ્રથંાયના સામાજજક સસં્થારૂપ કાયો : (Functions of Library as a Social Institute) 

 વાભાન્મ યીતે આધ ત્તનક વભમભાું ગ્રુંથારમ જે કામો કયે છે તે નીિે પ્રભાણે છે. જેનાથી 
ઉમગકતાતની ત્તલત્તળષ્ટ જરૂયીમાતની તૂ્તતિ થામ છે.  

 લાુંિન વાભગ્રીની વુંદગી, પ્રાપ્તત, ક્રયગ્રશણ, લગીકયણ, સચૂિકયણ કયવ ું.  
 ગ્રુંથારમ ઉમગકતાત ની વભ્મરૂે નોંધણી કયલી.  
 લાુંિન વાભગ્રીન ઉમગ થામ તે શતે  થી ઉમગકતાતને આ લાુંિન વાભગ્રી Circulate કયલી.  
 ત્તલત્તલધ કામો અને વેલાઓ યૂી ાડલા મગ્મ અને તાચરભ ાભેર કભતિાયીઓની ત્તનભણ ુંક કયલી.  
 ગ્રુંથારમની વલતશે્રષ્ઠ વેલાના રૂભાું વુંદબત વેલા યૂી ાડલી તથા વુંદબત વેલાના આધ ત્તનક રૂ એટરેકે 

ભાક્રશતી વેલા યૂી ાડલી.  
 ગ્રુંથારમભાું વભમાુંતયે જનવુંકત , પ્રિાય અને પ્રવાય વેલાઓન ું આમજન કયવ ું.  
 પ્રિાય અને પ્રવાય વેલા દ્વાયા ગ્રુંથારમને એક વામ દાત્તમક કેન્રના રૂભાું ક્રયલતીત કયવ ું.  
 ભાક્રશતી વેલા અને પ્રરેખન વેલા દ્વાયા ગ્રુંથારમને એક Information Center ના રૂભાું ત્તલકત્તવત 

કયવ ું.  
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 ગ્રુંથારમભાું Indexing, Abstracting, Reprographic, Translation, C.A.S., S.D.I., લગેયે વેલા 
ઉયાુંત Network and Internet ની સ ત્તલધા  યૂી ાડલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 ળધ, વુંળધન કામતભાું વપૃ્ધ્ધ કયલી તેભજ ળધ કેન્રને વુંગક્રઠત રૂ આવ ું.  
 વાુંસ્કૃત્તતક વુંત્તિન ું યક્ષણ, પ્રરેખની જાલણી, અધ્મમન પે્રયણા, ઔિાક્રયક અને અનોિાક્રયક 

ત્તળક્ષણભાું પા આલ.  
 વ્મક્તત ભાત્રના નલયાળના વભમને યિનાતભક પ્રવતૃ્તિ ાછ લાયલ.  

ઉયતત કામો યથી એ સ્ષ્ટ જ છે કે ત્તલદ્યાદાન એ શે્રષ્ઠ દાન છે. જે જલાફદાયી ગ્રુંથારમ એ ઉાડી 
રીધી છે અને ગ્રુંથારમ વભાજની વ્મક્તતને આજીલન ત્તળક્ષણ, સ્લત્તળક્ષણ પ્રાતત કયલાભાું ભદદરૂ થામ છે. 
જેના દ્વાયા વ્મક્તત વભાજભાું ભાન ભબ પ્રાતત કયે છે અને વભાજ પ્રતમેન ું તાન ું ઋણ ચ કલી ળકે છે.  

ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિના તફક્કા અને ઔિાક્રયક, અનોિાક્રયક ત્તળક્ષણભાું ગ્રુંથારમન પા. (Library 
Activities and Role of Library in Formal and Informal Education) 

ગ્રથંાય પ્રવવૃિને મખુ્યત્ળે તબક્કામા ંવળભાજીત કરીએ તો,  

 પ્રાચિન વભમની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિ  
 ભધ્મકાચરન વભમની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિ  
 સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત શરેાની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિ  
 અદ્યતન વભમની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિ  

જમાું પ્રાચિન વભમભાું ત્તલધ્લાન અને ઋત્તમ નીઓએ અનેક ગ્રુંથ એક મા ફીજા સ્લરૂે યચ્મા શતાું. જે 
ભુંક્રદય અને ભઠભાું યાખલાભાું આલતા શતા. જકે તક્ષળીરા,  ત્તલિભળીરા, નારુંદા, લલ્રબી ય, િાલ ક્ય જેલી 
ત્તલદ્યાીઠ શતી અને તેભાું ત્તલદ્યાભ્માવ ભાટે ગ્રુંથ, ગ્રુંથારમ શતા. જમાયે ભધ્મકાચરન વભમભાું કાગની ળધ, 
મ રણકાન આત્તલષ્કાય અને ક્રદલ્શીના વમ્રાટએ ગ્રુંથારમ તયપ ત્તલળે ધ્માન આેર તે ભશતલરૂ છે. 
સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત શરેા કરકિાન ું વાલતજત્તનક ગ્રુંથારમ, ફયડા યાજમના ળાવક વમાજી ગામકલાડ ત્રીજાન 
પા, W.A. Bordan  અન ે Dinkinson જેલા અભેયીકન ગ્રુંથારન ું મગદાન ભશતલરૂ છે. જમાયે અદ્યતન 
વભમભાું ડૉ. એવ. આય. યુંગનાથનના પ્રમાવન ું પ, વયકાયની ુંિલત્તિમ મજના દ્વાયા ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિના 
ત્તલકાવભાું ભદદ અગ્રરૂ ફાફત છે.  

ૈક્ષચણક બાબત ધ્યાનમા ંઇએ તો વક્ષણના ંજે પાચં તબક્કાઓ માનળામા ંઆવ્યા છે. તે,  

 પ્રાથત્તભક ત્તળક્ષણ 

 ભાધ્મત્તભક ત્તળક્ષણ  
 ઉચ્િ ત્તળક્ષણ  
 બ ત્તનમાદી ત્તળક્ષણ  



KCG-Portal of Journals 

7 | P a g e  

 

 વાભાર્જજક ત્તળક્ષણ  

છે. વાભાન્મ ભત પ્રભાણે ત્તળક્ષણને ફે બાગભાું લશેંિલાભાું આલે છે. જે અન િભે વભજીએ  

ઔપચારરક વક્ષણ : (Formal Education) 

ઔિાક્રયક ત્તળક્ષણ ભેલલા વ્મક્તતએ ળાા, ભશાળાા, ભશાત્તલદ્યારમ અને ત્તલશ્વત્તલદ્યારમન વશકાય 
રેલ ડે છે. જેભાું િક્કવ ત્તનમભ, અભ્માવિભ, ક્રયક્ષાઓ, દ્ત્તતઓ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. તેભજ આ 
પ્રકાયન ું ત્તળક્ષણ લગતખુંડભાું જ આલાભાું આલે છે. અશી ત્તલમના ાઠય સ્તકન અભ્માવ  યત ન શલાના 
કાયણે ઉંડાણલૂતક ગશન અને તરસ્ળી અભ્માવ કયલા જેતે ઉમગકતાતએ વુંદબત  સ્તકન ું લાુંિન કયવ ું ડે 
છે અને તે ગ્રુંથારમ દ્વાયા જ ળક્ય ફને છે.  

અનૌપચારરક વક્ષણ : (Informal Education) 

આ ત્તળક્ષણ કઇ ળાા, ભશાળાા, ભશાત્તલદ્યારમ કે ત્તલશ્વત્તલદ્યારમભાુંથી પ્રાતત થત  ું નથી એટરે એભ 
િક્કવ કશી ળકામ કે ઔિાક્રયક ત્તળક્ષણ અમ ક કક્ષાએ કે ઉંભયફાદ  રૂ થઇ જામ છે. જમાયે અનોિાક્રયક 
ત્તળક્ષણ આજીલન િાલ  યશ ે છે જે વ્મક્તત તાના યવ રૂચિ ઈચ્છા પ્રભાણે પ્રાતત કયે છે. એટરે કે વ્મક્તત 
તાના જીલનકા દયત્તભમાન જે કુંઇ ળીખે કે પ્રાતત કયે એ અનોિાક્રયક ત્તળક્ષણ છે. જે ભાટે કાભઘેન  વભાન 
ગ્રુંથારમ ને ગણલાભાું આલે છે. ખાવ કયીને વાલતજત્તનક ગ્રુંથારમ કે જમા જાત્તત, ધભત, લણત, વુંપ્રદામ, ઉંભય, 
ત્તલિાયધાયાના કઈ બેદ ને સ્થાન શત   નથી. આભ વભમન ું ફુંધન, ત્તનત્તિત અભ્માવિભ, ાઠયિભની ભમાતદા 
જમાું ન શમ તેભ છતાું વ્મક્તતને આજીલન ત્તળક્ષણ આલાભાું આલે  તે ત્તળક્ષણ ગ્રુંથારમ દ્વાયા ળક્ય છે.  

ગ્રથંાયોની બદાતી જતી ભવૂમકા : (Changing Role of Library) 

શરેાના વભમભાું ગ્રુંથારમન ું સ્થાન ભાક્રશતી વાભગ્રીની ળબા લધાયનાય શમ તેવ  શત  ું. એટરે કે 
લાુંિન વાભગ્રી વાુંક લડે ફાુંધીને ફુંધ કફાટભાું યાખલાભાું આલતી. જ કે લતતભાન વભમભાું ઉયતત 
ક્રયક્સ્થત્તતભાું ઘણ સ ધાય થમેર છે. શારના ગ્રુંથારમભાું Open Access System દાખર કયલાભાું આલેર છે. 
જે ડૉ. એવ. આય. યુંગનાથનના ાુંિ સતૂ્રને ધ્માનભાું યાખી ઉમગકતાતની જરૂક્રયમાત વુંતલાભાું ભશતલની 
ભતૂ્તભકા બજલે છે.  

હા ગ્રથંાયોમા ંAudio Video Resources ની વાથવાથ જે તે ગ્રુંથારમભાું Collection development, 

Cataloguing, Reference work ને ભશતલ આલાભાું આલે છે. ગ્રુંથારમ આજે આધ ત્તનકતાભાું પ્રલેળ ાભતાું 
જલા ભે છે. જેભાું ગ્રુંથારમ Digital Library, Automated Library, Paperless Library, Library without 

Wall, Virtual Library ના સ્લરૂે જલા ભે છે, કે જેભાું કઇણ કામત Manual ન થત ું શમ. ગ્રુંથારમ અને 
ભાક્રશતી કેન્રની ફદરાતી ભતૂ્તભકા ભાટે જે ફાફત જલાફદાય છે તેભાું,  
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 Technological changes  
 Change in demands  
 Change in services  
 New information product  

જલાફદાય છે. Library ની ફાફતભાું મ ખ્મરૂથી I.T. એટરે કે Information Technology વુંકામેલ  
છે. ખાવ કયીને ગ્રુંથારમના ટેકત્તનકર કામો અને ગ્રુંથ વુંગ્રશની ભાક્રશતીના આદાનપ્રદાનના વુંદબતભાું લાત 
કયીએ ત,  

 Library Management  
 Library Automation  
 Library Networking  

 Xerox અને Reprographical Services  

 Technical communication  

ઉયતત કામોભાું I.T. ના ત્તલત્તલધ વાધનન ઉમગ કયલ જ યહ્ય. આજકાર ત આણે E-Book 

જેલ ળબ્દ વાુંબતા થઇ ગમેર છીએ. Electronic Document જ દા જ દા Format ભાું Save થઇને Computer 

દ્વાયા Access થામ ત ેE–Text File ને જ E–Book કશલેામ છે.  તેલીજ યીતે E-Journals, E-Resources તૈમાય 
થામ છે. તેભજ તેન ઉમગ કયનાય વ્મક્તતને E-Book Reader તયીકે ઓખલાભાું આલે છે અને આ દયેક 
કામત જે ગ્રુંથારમ દ્વાયા થામ તે E–Library કશલેામ છે. Internet અને E-Mail દ્વાયા Books ન ું ખયીદ લેિાણ 
એટરે કે E–Business અને જે તે ત્તળક્ષણને તેભાું વાભેર કયીએ ત E-Education.  

ગ્રુંથારમના વુંદબતભાું આ ફદરાલ જાશયે જનતા ભાટે એક આત્તળલાતદરૂ એટરે કે ત્તલશ્વત્તલદ્યારમને 
વાચફત કયલા  યત  ું છે. કાયણ કે આધ ત્તનક વભમનાું ગ્રુંથારમ ઉમગકતાતની ત્તલત્તલધ પ્રકાયની ભાુંગ વુંતલા 
ત્તલત્તલધ ત્તનષ્ણાુંતની ભદદથી જે વેલાઓ  યી ાડે છે તે ઉલ્રેખનીમ છે અને તેભાું,  

 Current Awareness Service  
 Selective Dissemination of Information 
 Indexing & Abstracting Service  
 Literature Search Service  
 Translation Service  
 Reference Service  

o Ready Reference Service  
o Long Range Reference Service  

 Document Delivery Service  
 Reproduction Service  

ન વભાલેળ થામ છે.  

ઉયતત ફાફતની વાથ વાથ ગ્રુંથારમ એ વભમ, ળક્તત અને નાણાન વદ્દઉમગ કયલા એટરે કે 
ચફનજરૂયી નાણાન વ્મમ ન થામ તે ભાટે Library Co-operation, Resource Sharing કે Library Consortia 
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ન અચબગભ સ્લીકામો છે. એટરે કે No library can stand alone અને No longer can go it alone સ ત્રને 
ધ્માનભાું યાખી વભમની ભાુંગ વાથે િારલાન અચબગભ અનાવ્મ છે. કાયણ કે,  

 વાક્રશતમ ત્તલસ્પટ 
 પ્રકાળન વદૃ્ધદ્ એટરે કે ભાક્રશતી ડ તરીકેળન  
 પ્રકાળનની ક્રકિંભત એટરે કે આત્તથિક વભસ્મા  
 ગ્રુંથારમની ભમાતક્રદત આલક  
 સ્થ – સ્ટેળનયી – પત્તનિિયન અબાલ  
 ઉમગકતાતની જાગતૃતા અને ભાુંગ વદૃ્ધદ્  
 કભતિાયી અને ત્તનષ્ણાુંત લગતન અબાલ  
 બાા અને ત્તલમભાું લૈત્તલધ્મ  
 આધ ત્તનક વેલાઓન ું લઘત  જત   મલૂ્મ  
 આંતય ત્તલમ વુંફુંત્તધત વુંળધન  
 ાુંિ સ ત્ર અને ગ્રુંથારમ ના ઉદે્દશ્મ 

ઉયતત ફાફતન ે ન્મામ આલા ભાટે Resource Sharing જરૂયી છે જેન સ્લીકાય આજના 
ગ્રુંથારમભાું થઇ ચ કેર છે અને ઉમગકતાતની ત્તલત્તલધ ભાક્રશતી જરૂક્રયમાત વુંતલા એક આલશ્મક વુંસ્થાના 
રૂભાું વભાજવેલા  યી ાડે છે.  

સમીક્ષા : (Conclusion) 

વભમના પ્રલાશ વાથે િારવ ું એ આજના વભમની ભાુંગ છે. તેભજ વભમ, ળક્તત, નાણાન વ્મમ થત 
અટકાલલા અન ેબોગચરક વીભાયેખાને ધ્માનભાું રેતા Total Quality  યી ાડલા Technology ના સ્લરૂન 
ઉમગ કયલ આલશ્મક છે. કશલેાન આળમ એજ કે લધ ને લધ  વયતા વાથે ગ્રુંથારમના ઉમગકતાતની 
ભાુંગ ણૂત કયલા તૈમાય યશવે  ું આલશ્મક છે. એટરે એભ કશલેાભાું અત્તતળમક્તત નથી કે નલી વદી પ્રગત્તત, 
ક્રયલતતન અને યુંયાગત દ્ત્તતભાુંથી મ ક્તત ભાુંગે છે. તેભજ Digital Library કે તેના જેલા જ પ્રકાયન 
ખ્માર આલકાયદામક છે. યુંયાગત ગ્રુંથારમ એ વભાજની ામાની અને પ્રાથત્તભક જરૂક્રયમાત છે, યુંત   તે 
ણૂત સ્લરૂ નથી. શ ું આણે તેને ણૂત સ્લરૂ આી ળકીએ? ત આ પ્રશ્નન જલાફ શા છે. Technology ના 
વાધનની ભદદથી ત્તલશ્વવનીમતા, સ યચક્ષતતા તેભજ ભમાતદાઓ પ્રભાણભાું નક્રશલતૌ શમ છે. આ નલ યુંત   
વભમને અન રૂ ખ્માર છે. જકે આ ભાટે ગ્રુંથારમ કભતિાયી, ઉમગકતાત ફુંન્નેન વશકાય જરૂયી છે. શાર 
ગ્રુંથારમ એ આ જલાફદાયી વશત સ્લીકાયી રીધી છે તેભજ વાિા અથતભાું ગ્રુંથારમ જાશયે જનતા ભાટે એક 
ત્તલશ્વત્તલદ્યારમના સ્લરૂભાું સ્થાત્તત થઇ છે, અને તાની વેલા  યી ાડે છે.  
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