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Continuous Issue - 23 | March – April 2018 

માહિતી પ્રાદ્યોગિકી ર્ાારણમાાં ાાંચ સતૂ્રોની સસુાંિતતા 

સાર: 

વભાજવેલા કયતી વસં્થાઓભા ંગ્રથંારમ એક ભશત્લરૂ્ણ ને અલશ્મક વસં્થા છે. જ્માયે ગ્રથંારમ વલજ્ઞાન એક 
એલો વલમ છે. જેભા ંગ્રથંારમ વફંધંી દયેક કામણ પ્રક્રિમાની યુતી જાર્કાયી અલાભા ંઅલે છે. ડો. એવ. અય 
યંગનાથને ગ્રથંારમ ળાસ્ત્રને ાચં ભશત્લના વવદ્ાતંોની મલૂ્મ બેંટ ધયી છે તે ઘર્ાજ વય, સ્ષ્ટ ને વાલ 
વાભાન્મ શોમ તેવુ ં રાગે છે જો કે તે ગ્રથંારમ ળાસ્ત્રના દયેક કે્ષત્રો ઈય વંરૂ્ણ વનમતં્રર્ ધયાલી ળકે તેભ છે. 
લાસ્તવલક યીતે તેભા ંઊંડાર્લૂણકના ંવલચાયોનો વભાલેળ થામ છે. ડો. યંગનાથન દ્વાયા ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનના ંઅ ાચં 
સતુ્રોનો ઈલ્રેખ ૧૯૨૮ ભા ંકયલાભા ંઅવ્મો શતો ત્માયે તેઓ ભદ્રાવ યવુનલવીટીના ંગ્રથંાર તયીકે કામણ કયતા શતા. 
અજ લે ડીવેમ્ફયભા ંચચદમ્ફયભભા ંયાજમકક્ષાની વળક્ષર્ ક્રયદભા ંઅ સતૂ્રોની પ્રથભલાય યજૂઅત થઆ ને અ 
યીતે જાશયેભા ંચચાણ થઇ. 

ડો. યંગનાથન ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનના જુદા જુદા બાગોભા ંScientific method દાખર કયલા ભાગંતા શતા ન ે
એ ભાટે જ તેભરે્ Normative Principle ની યચના કયેર છે. કે જેભા ં Laws (વનમભો), Canons (ઈસતુ્રો) ને 
Principles (વવદ્ાતંો) નો વભાલેળ થામ છે. ડો. યંગનાથનના ંઅ ત્રર્ પ્રકાયના અદળણમરૂક વવદ્ાતં જે લગીકયર્ 
ને સચૂીકયર્ ભાટે રગ રગ છે. જો કે ઈસતુ્રો ને વવદ્ાતંોનુ ં વનમતં્રર્ ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનના ન્મ કે્ષત્રો 
ને ળાખાઓ ઈય નથી જ્માયે five laws ને ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનની ફધીજ ળાખાઓ ભાટે ર્ સ્લીકાય કયલાભા ં
અલેર છે.  

ચાીરૂ વબ્દો: 

ગ્રથંારમ, ભાક્રશતી કેન્દ્રો, વાભાજજક વસં્થા, ભાક્રશતી ટેકનોરોજી, ગ્રથંારમ વેલા, ઈમોગકતાણ, ગ્રથંારમ 
વલજ્ઞાનના ાચં સતુ્રો, અધવુનક માવંત્રક પ્રક્રિમા. 

પ્રસ્તાના: 

ડો. એવ. અય યંગનાથન (૧૮૯૨-૧૯૭૨) કે જે બાયતીમ ગ્રથંારમ ળાસ્ત્રના વતા ગર્ામ છે. ડો યંગનાથન 
દ્વાયા અલાભા ંઅલેર ાચં સતુ્રો ામાગત ને દૂયદ્રષ્ષ્ટ વંન્ન છે. ગ્રથંારમોની ક્રયલતણનળીર પ્રક્રિમાભા ંમોગ્મ 
ક્રદળા ને ઈદે્દળાત્ભક અધાય પ્રદાન કયલા ભાટે ાચં સતુ્રો યુતા પ્રભાર્ભા ંમથા મોગ્મ ને પ્રભાર્ભતૂ ભાનલાભા ં
અલે છે. અ વવદ્ાતંો ત્મતં ભૌચરક વવદ્ાતં છે ને એટરે જ અજના ક્રયલતણનયકુ્ત વભમભા ંએટરા જ વાથણક 
છે. જેટરા અજથી રગબગ ૮૫ લણ શરેા ૧૯૨૮ભા જમાયે તેની યચના કયલાભા ંઅલેર. અ સતુ્રોની ધાયર્ા 
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ને યચનાનુ ંકામણ ગ્રથંો ને ગ્રથંારમોના ંભશત્લન ેમૂ સ્થાને યાખી કયલાભા ંઅલેર. જે વભમે ૧૯૨૮ / ૧૯૩૧ 
ભા ંઅ સતુ્રોનુ ં પ્રકાળન થમેર એ વભમે ગ્રથંો એટરાજ ભશત્લરૂ્ણ શતા કે જેટરા અજના વભમભા ં સચૂના / 
ભાક્રશતીનુ ંભશત્લ છે. લતણભાન વભમભા ંગ્રથંારમો કે જે ભાક્રશતી કેન્દ્રો, ભાક્રશતી થૃ્થકયર્ કેન્દ્રો કે ભાક્રશતી તયપ 
આંગરૂી વનદેળ કયતા કેન્દ્રો તયીકે ઓખામ છે.  

ભાનલ વભાજની પ્રત્મેક લસ્થાભા ંબૌવતક પ્રગવતને પ્રોત્વાક્રશત કયલાભા ંજ્ઞાન તથા ભાક્રશતીનુ ંએક ઈકયર્ 
ને વાધનના રૂભા ં વદામ ભશત્લરૂ્ણ મોગદાન યહ્ુ ં છે. યંત ુ છેલ્રા ૫૦ લોભા ં જ્ઞાન ને ભાક્રશતી ની 
ઈરબ્ધતાભા ંચભત્કાક્રયક યીતે બવ્મ વલકાવ થમો છે. અ વલકાવને તીવ્ર ફનાલલાભા ંInformation Technology 
નુ ંમોગદાન એક પ્રફ ળક્ક્તના રૂભા ંત્મતં ભશત્લરૂ્ણ યહ્ુ ંછે. જ્ઞાન ને ભાક્રશતીભા ંઅજે વતત લધાયો થતો 
યશ ેછે. ને તેને Computer Screen ય વયતાથી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે, ને Future Use ભાટે અ જ્ઞાન ને 
ભાક્રશતીને Computer ને ન્મ વાધનો દ્વાયા એકત્રીત ને વગં્રક્રશત કયી ળકામ છે. તેભજ વલચબન્ન સ્લરૂો ને 
અકાયો તથા પ્રકાયોના ભાધ્મભથી ભાક્રશતીનો પ્રવાય કયલાભા ંઅલે છે. અભ અ ફાફત વભસ્મારૂ ન શોલા છતા ં
વાભગ્રીઓના ઈમોગ તથા ઈમોગકતાણની વેલાઓની મૂ વભસ્મા મથાલત યશી છે.  

લાસ્તલભા ં મૂ અલશ્મકતાઓ ફદરાઇ નથી ર્ તેને વફવંધત ભાદંડ ફદરામા છે, તથેી ડો. 
યંગનાથનના ાચં સતુ્રો એભની નુઃ વ્માખ્માના વદંબણભા ંથાણત સુ્તકોના સ્થાન ય ભાક્રશતી ને ગ્રથંારમોના 
સ્થાન ય ભાક્રશતી દ્વત જેલા દોનો ઈમોગ કયી ક્રયલતણનળીર વભાજના વદંબણભા ંવભજલા વય છે.  

Library Science ભા ંાચં સતૂ્રો એ ડો. એવ. અય. યંગનાથનનુ ંમલૂ્મ પ્રદાન છે. જો તેભરે્ અ વલમભા ં
ન્મ કંઇ પ્રદાન ન ર્ કયુું શોતતો ર્ ગ્રથંારમ વ્મલવામ અ સતુ્ર ફદર શભેંળા માદ જ યાખળે.  

ગ્રાંથાલર્ વાસ્ત્રના ાાંચ સતુ્રો:  

 Books are for use  

 Every reader his or her book  
 Every book its reader  
 Save the time of the reader  

 The library is a growing organism  

અ ાચં સતુ્રોને ભાક્રશતી કેન્દ્રોના વદંબણભા ંવનમ્ન ચરચખત રૂભા ંનુઃ કથન કયી ળકામ.  

 Documents / information are for use  

 Every user his or her document / information  

 Every document / information its reader / user  
 Save the time of the user  
 The document / information system is a growing organism.  

ગ્રથંારમ ને ભાક્રશતી વલજ્ઞાનભા ંડો. યંગનાથનના ાચં સતુ્રો ને Michael Gorman એ નુઃ વ્માખ્માના 
વદંબણભા ંનીચે પ્રભારે્ યજુ કયેરા છે એ લતણભાન ને બવલષ્મનો વભમ દળાણલે છે.  
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 Libraries serve humanity  
 Respect all forms by which knowledge is communicated  
 Use technology intelligently to enhance service  

 Protect free access to knowledge  

 Honour the past and create the future.  

Jim Thompson (1992) એ revised form ભા ંfive laws ને નીચે પ્રભારે્ યજુ કયેર છે.  

 Books are for profit 

 Every reader his bill  
 Every copy its bill  
 Take the cash of the reader  
 The library is a growing organism.  

Lennart Bjorneborn (રેનાટણ  ચફજોનણફોનણ) કે જે Royal School of Library and Information Science ભા ં
Assistant Professor છે તેભરે્ અ Five laws ને Hypertext links ના ંસ્લરૂભા ંયજુ કયેર છે જે,  

 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.  

ઈયોક્ત Five laws કે જે Five laws of the web ને ભતા અલે છે ને મૂ Five laws of library 

science પ્રેક્રયત જ છે.  

 Web resources are for use  
 Every user his or her web resource  
 Every web resource its user  
 Save the time of the user  
 The web is a growing organism.  

અભ જ્ઞાન ને ભાક્રશતી જે શરેા મકુ્રદ્રત સ્લરૂભા ં ઈરબ્ધ શતા યંત ુ અજે ન્મ સ્લરૂો જેભ કે 
ઇરેક્રોવનક સ્લરૂભા ંર્ ઈરબ્ધ છે. યંત ુગ્રથંારમોની ફધી જ વેલાઓ ભાક્રશતી કેષ્ન્દ્રત તથા ઈબોક્તા કેષ્ન્દ્રત 
છે.  

ગ્રાંથાલર્ વાસ્ત્રના ાાંચ સતુ્રોને IT નાાં સાંદર્ામાાં વિતાર સમજીએ તો,  

 પસુ્તકો / માહિતી ઉર્ોિ માટે છે. 
ગ્રથંારમોભા ંસુ્તકો ઈમોગ ભાટે શોમ છે અ લાત ને સવુનવિત કયલાના શતેથુી વાભાન્મ યીતે ગ્રથંારમનુ ંસ્થાન, 
વભમ, બલન, પનીચય ને યાચયચીલુ,ં પ્રવળચક્ષત ને મોગ્મ કભણચાયીઓની વ્મલસ્થા લગેયે ફાફતોને ધ્માનભા ં
રઇએ છીએ. યંત ુઅજના વભમભા ંગ્રથંારમોભા ંભાત્ર સૂ્તકો જ વગં્રક્રશત કયલાભા ંઅલે છે તેવુ ંનથી યંત ુ
વલવલધ પ્રકાયના પ્રરેખો, સકુ્ષ્ભ પ્રરેખો, કમ્પ્યટુય અધાક્રયત વાભગ્રી જેભ કે Floppy, CD, DVD, Audio, Video 

Cassate, E-book, E-Journals, E-files ર્ વગં્રક્રશત કયલાભા ંઅલે છે. લતણભાન  વભમના અલા પ્રરેખો નો 
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ઈમોગ કયલા ગ્રથંારમોભા ં જરૂયી વાધનો જેભ કે કમ્પ્યટુય CD/DVD Player, Head Phone, Web Camera 
લગેયે ઈમોગી વાધન વલકવવત કયલાભા ંઅલી ચકુ્યા છે. તેભજ તેનો ઈમોગ કયી ળકે તેલા તારીભ ને 
વળક્ષર્ ભેલેરા કભણચાયી ર્ ગ્રથંારમભા ંશોમ છે. ઈયાતં ગ્રથંારમ બલન ને પનીચય ર્ અ વાધનો ન ે
નરુૂ શોમ છે.  

અભ અ સતુ્ર નવુાય ભાક્રશતી ઈમોગકતાણ દ્વાયા ઈમોગ થામ તે ભાટે શોમ છે. એટરે જ ઈમોગકતાણ એ 
તેનો બયયુ રાબ ઈઠાલલો જોઇએ. ભાક્રશતીનો વગં્રશ, વકંરન, ઈમોગ, નુઃપ્રાપ્પ્ત લગેયે પ્રક્રિમા અ સતુ્ર 
અંતગણત અલે છે. ફીજા ળબ્દભા ંએક કશી ળકામ કે યાષ્રના ંવલકાવભા ંભાક્રશતીની ભશત્લરૂ્ણ ભવૂભકા અ સતૂ્ર દ્વાયા 
નજયે ડે છે.   
 દરેક ાાંચકને તેનુાં પસુ્તક / માહિતી મળી જોઈએ. 

દયેક ઈમોગકતાણને તેનુ ંસુ્તક ભી યશ ેતે ભાટે ગ્રથંારમ વત્તાલાાઓની એ જલાફદાયી શોમ છે કે દયેક 
પ્રકાયના ઈમોગકતાણને નરુૂ ગ્રથંારમની સ્થાના, સુ્તકોની ખયીદી, મોગ્મ કભણચાયીઓની વનભણકૂ ને 
તેભના ગાય બથ્થા તથા અંદાજત્રનુ ં અમોજન કયે. Resource sharing કે Library Co-operation ની 
વ્મલસ્થા કયલાથી પ્રત્મેક ઈમોગકતાણને તેનુ ં સુ્તક પ્રાપ્ત થામ છે. લતણભાન વભમભા ં લાચંક ને સુ્તકના ં
ફદરે ઈમોગકતાણ ને ભાક્રશતી ળબ્દો, ઇરેક્રોવનકવ દ્વતઓ, કમ્પ્યટુય ડેટાફેઝ, ઓનરાઇન ળોધ તેભજ 
નેટલક્રકિંગ વ્મલસ્થા દ્વાયા વલશ્વના કોઇર્ ખરૂ્ેથી કોઇર્ ઇપ્છછત ભાક્રશતી કોઇર્ ઈમોગકતાણ વયતાથી ન ે
સવુલધાયકુ્ત યીતે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે.  

ભાક્રશતી યૂી ાડલાના વદંબણભા ંભાક્રશતી ઈમોગકતાણ વાથે કોઇ ક્ષાત ન યાખતા તટસ્થ રૂ ેભાક્રશતી 
યૂી ાડલી જોઇએ.  
 દરેક માહિતીને તેના ઉર્ોિકતાા મળા જોઈએ. 

ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનનુ ંઅ સતુ્ર અધવુનક ક્રયપે્રક્ષ્મભા ંએ વ્મક્ત કયે છે કે જે ર્ નલીન ભાક્રશતી ઈરબ્ધ શોમ 
તો તેનો ઈમોગ કયલા ભાટે તેના ઈમોગકતાણ લશ્મ ભલા જોઇએ. અ કામણપ્રક્રિમા ભાટે એ અલશ્મક છે કે 
નલીન અવલષ્કાય ાભેર ભાક્રશતી થલા વગં્રક્રશત ભાક્રશતી એકજ જગ્માએ કે Location ય એકવત્રત કયલી જોઇએ, 
કે જેથી તેનો લધનેુ લધ ુઈમોગ થઆ ળકે. શી કશલેાનો ભતરફ જે તે ભાક્રશતીનો ઈમોગ વ્મલવાવમક ક્રિમાના 
સ્લરૂે કયલો જોઇએ. જે ફીજા ળબ્દોભા ં કશીએ તો ભાક્રશતી શસ્તાતંયર્ ની શ ૃખંરાની પ્રત્મેક કડી એટરે કે 
ભાક્રશતીના વર્જનથી રઇને તેના ઈમોગ સધુીની વભસ્ત પ્રક્રિમાઓભા ંમથામોગ્મ ચોક્કવ ધ્માન અવુ ંજોઇએ.  
 ઉર્ોિકતાાનો સમર્ બચાો 

અ સતુ્ર લતણભાન વભમભા ંએ વનદેળ કયે છે કે ભાક્રશતી ઈમોગકતાણનો વભમ મલૂ્મ છે. એટરે જ ભાક્રશતી 
કેન્દ્રો ભા ંતેઓના મલૂ્મ વભમની ફચત થામ તે ભાટે પ્રમત્નો કયલા જરૂયી છે. અ કામણ ભાટે જરૂયી છે કે ભાક્રશતી 
વેલા યૂી ાડલાની જે કોઇ અધવુનક માવંત્રક પ્રક્રિમા ને દ્વત છે તેને અજના વદંબણભા ં વલકવવત કયલાની 
અલશ્મકતા છે કે જેથી ભાક્રશતી વેલા યૂી ાડલાની ગવતભા ંલધાયો થઇ ળકે.  

અજકાર ગ્રથંારમોભા ંપ્રરેખોના લગીકયર્ ને સચૂીકયર્ કામણ OCLC Database તથા OPAC દ્વાયા તેભજ 
ન્મ ગ્રથંારમોના Online Catalogue ને scanning કયીને થઆ ળકે છે.  Circulation કામણ Barcode ને RFID  
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દ્વાયા કયી ળકામ છે. અ પ્રકાયે અરે્ જોઇ ળકીએ છીએકે I.T. નો ઈમોગ કયલા ભાટે Fourth Law લધ ુબાય 
મકેુ છે, જે અજે પ્રાવચંગક છે.  
 ગ્રાંથાલર્ / માહિતી કેન્દ્રો ચીરધામાન સાંસ્થા છે. 

ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનનુ ંઅ ાચંમુ ંસતુ્ર નીદેવળત કયે છે કે ભાક્રશતી કેન્દ્ર તભજ તેભા ંવચંારીત કયલાની સચૂના 
દ્તી લધણનળીર કે વલકાવળીર શોમ છે. જેભા ંર્ ક્રયલતણન અલશ્મક છે. અ સતુ્ર Automated Information 
પ્રાપ્ત કયલાની માવંત્રક પ્રક્રિમા ભરભા ંમકુલાનુ ંજર્ાલે છે. જગ્માની ભમાણદા જોતા Microform, CD, DVDભા ં
ભાક્રશતી વગં્રશ કયલાનુ ંજર્ાલે છે.  

અ વનમભ સ્ષ્ટ જર્ાલે છે કે ગ્રથંારમોભા ંપ્રાયંબભા ંવદૃ્ધદ્ વખં્માત્ભક રૂથી થામ છે. યંત ુથોડા લો છી 
તેની ગરુ્લત્તા ને વલકાવભા ં વદૃ્ધદ્ થામ છે,. અ વનમભના ં ક્રયારન શતે ુ ગ્રથંારમ બલન, ગ્રથંોનુ ં વકંરન 
કયલાનો શતે,ુ કભણચાયીની વખં્મા, લાચંકો ભાટે ગોઠલર્ી સ્થાન તથા ગ્રથંારમની નીવત લગેયે વનમોજજત શોલા 
જોઇએ. શી ગ્રથંારમનો વલકાવ બૌવતક દ્રષ્ટીએ નક્રશ ર્ ઈમોગની દ્રષ્ટીએ થલો જોઇએ.  

 

અધવુનક ક્રયપે્રક્ષ્મભા ં5 Laws ને લધ ુએક યીતે વભજીએતો,  
 

 Knowledge is for use in all forms.  
 Every citizen has the right to access all knowledge in all forms.  
 Every piece of knowledge is for access by all without discrimination of any kind.  
 Save the time of all of the knowledge seekers.  
 A library or a knowledge system is one that evolves with time to achieve all of the above laws.  

સમીક્ષા:  

ગ્રથંારમ ને ભાક્રશતી વેલાઓ અંતગણત તથા નલા ક્રયલતણન ભાટે અ સતૂ્રોભા ંાય ળક્ક્ત તેભજ નેક 
વબંાલનાઓ છુામેરી છે. ભાક્રશતીના અધવુનક ને ક્રયલતણનળીર અમાભના ક્રયપે્રક્ષ્મભા ં ાચં સતુ્રોને પેયલી 
તેની નુઃયચના કયલાભા ં અલેર છે. યાષ્રના ફહુમખુી વલકાવભા ં ભાક્રશતીની લધતી ભવૂભકા ને ભશત્લના 
ક્રયપે્રક્ષ્મભા ં દયેક સતૂ્રની ભશતા ને ઈમોગીતા વન:વદેંશ છે. ભાક્રશતી વભાજના અધવુનક સ્લરૂ ને તેના 
ભાખાભા ંર્ અ ાચં સતુ્રો અજે ર્ ઈમોગી વાચફત થમા છે.  
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