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Continuous Issue - 23 | March – April 2018 

ગ્રથંાય એક વ્યવસાય અને વ્યવસાયયક નીયિમત્તા 

સાર: 

આધનુનક યગુને ભાહશતી પ્રધાન વભાજ વાથે વાાંકી ળકામ છે. લી ભનષુ્મ એ એક વાભાજજક પ્રાણી છે. 
જે વભાજભાાં યશીને જ વાંસ્કૃનત અને અનબુલોનો નલળા યાષ્રીમ લાયવો પ્રાપ્ત કયી ળકે એ તો અનનલામય 
ફાફત ફની જામ છે. યાંત ુઅલાયચીન વભમ વાંજોગોભાાં જ્ઞાનનો વ્મા નલળા ફની ગમો છે અને એટરે જ 
એકરા શાથે તેનો વાંણૂય અભ્માવ ળક્ય નથી. આથી જ ગ્રાંથારમોનુાં પ્રદાન ખફુજ ભશત્લનુાં છે. ભનષુ્મની 
નવનભત ળક્તતઓને ધ્માનભાાં યાખીને ગ્રાંથારમ દ્વાયા જ વભાજ નો નલકાવ વાધી ળકામ છે. ભાહશતી અને જ્ઞાન 
ભાનલ નલકાવના દયેક કે્ષત્ર ભાટે ખફુજ ભશત્લરૂ અને અમલૂ્મ શોમ છે અને એટરે જ ગ્રાંથારમ એક એલી 
વાંસ્થા છે જે ભાહશતી અને જ્ઞાન નુાં વ ાંકરન, વાંગ્રશ, પ્રહિમા, વ્મલસ્થા, નલતયણનુાં કામય કયે છે. હયણાભે 
ગ્રાંથારમના ગ્રાંથાર કે કભયચાયી તયીકે ણ વાભાન્મ વ્મક્તતની જરૂયીમાત ન યશતેા એક નળક્ષક્ષત, વ્મલવાનમક 
મોગ્મતા ધયાલતા તેભજ તારીભ ાભેરા કભયચાયીઓની જરૂયીમાત યશ ેછે. 

વ્મલવામના ક્ષેત્રભાાં ભાનલળક્તતની જરૂયીમાત તેની ઉમોગીતાનાાં કાયણે શોમ છે. જેલી યીતે એક 
વ્મલવામ ોતાની કામયક્ષભતા અને મોગ્મતાના આધાય ય નાણા પ્રાપ્ત કયે છે. તેલી જ યીતે Librarian ણ 
તેની મોગ્મતાના આધાય ય જુદા જુદા સ્તયોના દોભાાંથી ોતાના સ્તયને વભાન દની પ્રાપ્પ્ત કયે છે 

ચાવીરૂપ શબ્દો: 

ગ્રાંથારમ, વ્મલવામ, વ્મલવાનમક મોગ્મતા, વ્મલવામી, વ્મલવાનમકતા, ગ્રાંથારમ વ્મલવામના ઉદે્દશ્મો, 
વ્મલવાનમક નીનતભત્તા 

પ્રસ્િાવના: 

ગ્રાંથારમ યાંયા પ્રાચીન વભમ થી અક્સ્તત્લભાાં આલેર છે. આજે લતયભાન યગુભાાં ણ તે ોતાની 
વેલા વભાજ ને આી યશરે છે. યાંત ુપ્રાચીન વભમની ગ્રાંથારમ ભનૂભકા અને લતયભાન વભમના ગ્રાંથારમની 
ભનૂભકાભાાં ઘણો તપાલત જોલા ભે છે.   

ગ્રાંથારમ દેળની નળક્ષણ વ્મલસ્થાનુાં શદમ ભાનલાભાાં આલે છે. કોઇણ યાષ્રભાાં વાભાજજક, આનથિક, 
ળૈક્ષક્ષણક અને વાાંસ્કૃનતક નલકાવભાાં ગ્રાંથારમ એક ભશત્લણૂય ભનૂભકા અદા કયે છે. આજે ગ્રાંથારમો ભાત્ર Library 
જ નહશ Information Center ણ ભાનલાભાાં આલ ેછે. એટરે જ Information ની ઉમોગીતા અને પ્રમોગની 
દ્રષ્ષ્ટ એ User પ્રત્મે તેની જલાફદાયી લધાયે યશ ેછે. ગ્રાંથારમોભાાં આજકાર Users ભાટે Information વાંફાંનધત 
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અનેક કામો જેભ કે ભાહશતીની વાંદગી, વાંગ્રશ, રેલડદેલડ, નલશ્રેણ લગેયે અનેક કામો ગ્રાંથારમભાાં કયલાભાાં 
આલે છે. જો કે આજના Librarian એ ભાત્ર ઉયોતત કામો જ નથી કયલાના અને એટરે જ તેનાભાાં ઉચ્ચકક્ષાની 
વ્મલવાનમક અને વાંચારકીમ મોગ્મતા જરૂયી છે.  

Library આજે Information Center, Information Analysis Center, Referral Center લગેયે વભાનાથી 
ળબ્દથી ઓખામ છે, તેભજ તેના કામોભાાં યાંયાગત સ્લરૂ ન યશતેા નલનલધતા જોલા ભે છે. હયણાભે 
ગ્રાંથારમના ગ્રાંથાર કે કભયચાયી તયીકે ણ વાભાન્મ વ્મક્તતની જરૂયીમાત ન યશતેા એક નળક્ષક્ષત, વ્મલવાનમક 
મોગ્મતા ધયાલતા તેભજ તારીભ ાભેરા કભયચાયીઓની જરૂયીમાત યશ ે છે. આજે Librarian ળબ્દ Outdated 
થમેર છે. જ્માયે Information Assistant, Information provider, Public Relation Officer, Inforamtion 
Consultant જેલા નાભથી ઓખામ છે, જે Library ભાટે Higher Authority શોમ છે.  

જો કે ઘણા વભમથી એ પ્રશ્ન ઉદ્દબલતો યશરે છે કે Library ને એક Profession નો દયજ્જો આલો કે 
નહશ આ વાંદબયભાાં જુદા જુદા નલદ્વાનોએ ોતાના ભત યજૂ કયેર છે.  

જે રોકો ગ્રાંથારમ ને વ્મલવામ તયીકે નથી ગણતા એ રોકોનો ભત એલો છે કે Librarianship એ 
વભાજની કોઈ અનનલામય આલશ્મકતા નથી કે જેટરી આલશ્મકતા વ્મલવામની છે. એક નલદ્વાનની દરીર એલી 
છે કે Librarian ફધાજ નલમોથી ભાહશતગાય શોમ છે, યાંત ુઅન્મ વ્મલવાનમકો કોઈ ચોક્કવ નલમકે્ષત્રભાાં 
ાયાંગત શોમ છે.  

અન્મ નલદ્વાનો એવુાં ભાને છે કે Librarianship એ વાંણૂયણે વ્મલવામ નથી યાંત ુધીભે ધીભે વ્મલવામનુાં 
સ્લરૂ રઇ યશરે છે. કાયણ કે તે વ્મલવામની કેટરીક રાક્ષણીકતા ધયાલે છે, યાંત ુવાંણૂય આલશ્મકતાને ણૂય 
કયી ળકતો નથી.  

અન્મ જૂથ એવુાં ભાને છે કે Library એ વાંણૂય રૂથી Profession છે. ભેપ્લ્લર ડયઈુ પ્રથભ વ્મક્તત શતા 
જેભણે આ નલધાન યજુ કયુું. અમકુ નલદ્વાનો એવુાં ભાને છે કે Librarian વભાજભાાં એક ભશત્લની ભનૂભકા બજલે છે 
તેણે ોતે રીધેરા નળક્ષણ, જ્ઞાન, તારીભ, અનબુલ અને આલડત નાાં આધાયે User ને Guide line યૂી ાડે છે 
આથી તે વ્મલવામ છે. બાયતભાાં આ કામય કયલાભાાં ડો. એવ. આય. યાંગનાથન નાાં પ્રમાવો છે.  

અથથ અને વ્યાખ્યા: 

વ્યવસાય: 

વ્મલવામ એટર ેનલજ્ઞાન અથલા કાની એક ખાવ ળાાનુાં વ્માક નળક્ષણ કોઈ એક દ્વાયા ભેલલાભાાં 
આલે. વ્મલવામના વભાનાથી ળબ્દો યોજગાય, ધાંધો, વ્માાય લગેયે શોઈ ળકે.  

જો કે ધાંધો એ વાભાન્મ ળબ્દ છે. જેભાાં વ્મક્તત તેની આજીનલકા ભાટે કામય કયતો શોમ છે, જ્માયે 
વ્મલવામભાાં ખાવ જ્ઞાન અને તારીભ આલશ્મક છે.  
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વ્યવસાયી: 

વ્મલવામી કે જે તેની યોજીંદી હિમા કયતા શોમ અથલા ચોક્કવ વ્મલવામ વાથે વાંકામેર શોમ. દા.ત. 
ટેનીવ ખેરાડી, વાંગીતકાય, વાંળોધનકતાય કે જે ફધાજ તેના સવુ ાંગત કે્ષત્રભાાં ભશાયથી શોમ છે.  

વ્યવસાયયકિા: 

વ્મલવાનમકતા એક વ્મલવામી રક્ષણ બાલના અથલા દ્ધનત છે. વ્મલવાનમકતા ભાટેની પ્રભાણભતૂતા 
એજ કે તે જેતે કે્ષત્રના નનષ્ણાાંતો ાવેથી ભેલામ છે. આ વ્મલવાનમક નનષ્ણાાંતની વાંણૂય વાભેરગીયી તેભજ 
તેનુાં વ્મલવામ પ્રત્મેનુાં વભયણ વાંણૂય શોમ છે. તેભની ાવેથી રોકો વેલા ભેલે છે.  

ગ્રાંથારમનાાં વાંદબયભાાં કશીએ તો, Professional Librarian મોજના ફનાલે છે, હદળાસચૂન કયે છે તેભજ 
ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વેલાઓ ઉબોતતાની ચોક્કવ જરૂયીમાત મજુફ આે છે. જ્ઞાનનો વાંગ્રશ, નુઃ પ્રાપ્પ્ત 
અને જ્ઞાન વ્મલસ્થાન તેભજ સુ્તકો અને શસ્તપ્રતોથી કમ્પપ્યટુય ડેટાફેઝ અને ગ્રાંથારમ અને ભાહશતીનુાં 
પ્રવાયણ ઉબોતતા સધુી શોંચાડીને કયે છે.  

વ્યવસાય અને ગ્રથંાય વ્યવસાય: 

વ્મલવામ અને ગ્રાંથારમ વ્મલવામ નલે વ્મલક્સ્થતરૂભાાં વભજીએ તો,  

વ્મલવામ કે જેને યોજગાય અથલા ધાંધો ણ કશલેામ છે. જેનો અક્ષબપ્રામ એ દયેક હિમાઓ વાથે છે જે 
કોઇણ વ્મક્તત દ્વાયા તેભના ઘય અથલા પેકટયીભાાં ોતે અથલા અન્મ વ્મક્તતની ભદદથી કામય કયલાભાાં આલ ે
છે. જેભાાં ઉત્ાદન વફાંધી, લેાય વફાંધી અને વેલા વફાંધી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે.  

યોજગાય વફાંધી વ્મલવામ એ કશલેામ છે જે કોઈ વ્મક્તત દ્વાયા અન્મ કોઈ વ્મક્તતઓની વેલા કયલા 
અથલા ોતાની વેલા ફીજાને લશેંચીને નાણા ભેલલાભાાં આલે. અશી Advocate, Doctor, Professor અન ે
Librarian નો વભાલેળ થામ છે. આ રોકો ોતાની વેલાઓને લશેંચી ોતાના જીલન નનલાયશ ભાટે નાણા ભેલે 
છે. વ્મલવામની દ્રષ્ટીએ દયેક રોકોની ભાાંગ અરગ અરગ શોમ છે અને તેનો આધાય ઉમોગીતા ય યશરે છે. 
જ્માયે લતયભાન અને બાનલ જરૂહયમાતની ઉમોગીતાના આધાય ય જ કોઈ ણ વ્મલવામની ભાાંગ શોમ છે.  

ગ્રાંથારમને તેની વેલા અને વભાજભાાં યશરે ભશત્લના કાયણે જ્ઞાન ભાંહદયનુાં નાભ આલાભાાં આલેર છે. 
જેલી યીતે ભાંહદયના જૂાયીનો વ્મલવામ ઉચ્ચકક્ષાનો ભાનલાભાાં આલે છે તેલી જ યીતે Library નાાં Librarian નુાં 
કામય એક ભશાન કામય કશલેામ છે. નલળેરૂ ગ્રાંથારમ દ્વાયા આલાભાાં આલતી વેલાના રીધે અન્મ ને કેટરો 
રાબ થઇ ળકે તે વેલા આનાય જાણતા શોમ એ પ્રકાયના વ્મલવામની દ્રષ્ષ્ટ એ Library Profession 
ઉત્તભરૂથી Proper Profession ની Category ભાાં આલે છે. કાયણ કે ગ્રાંથારમનો ઉમોગ કયલા લાા પ્રત્મેક 
ઉમોગકતાય ગ્રાંથારમભાાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયીને એક સવુ ાંસ્કૃત અને નલદ્વાન ફનલા તયપ આગ લધે છે. આ 
યીતે Librarian વભાજની વ્મક્તતઓને વેલા યૂી ાડી આનાંદ, ઉત્વાશ અને ધન્મતાનો અનબુલ કયે છે.  
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ઉયોતત ફાફત યથી કશી ળકામ કે Profession ની દ્રષ્ષ્ટએ Librarian નુાં કામય ણ ઉમોક્ષગતાલાદી 
છે, કાયણ કે Librarian કે જે ોતાની નલક્ષબન્ન મોગ્મતાના ભાધ્મભથી ભેલેર જ્ઞાન ભાયપત નલનલધ પ્રકાયથી 
ઉમોગકતાયની વેલા કયે છે, તેભજ ભાહશતી વફાંધી જીજ્ઞાવાની નૂતિ કયે છે. આભ કશલેાનો ભતરફ એ જ કે 
Librarian ની દયેક વેલા Users ભાટે જ વભનિત થઇ જામ છે અને ફદરાભાાં તેને લેતનરૂે નાણા ભે છે.  

Librarian અપ્રત્મક્ષ રૂથી નાણાની પ્રાપ્પ્ત કયતા શોલાથી તેનુાં કામય વ્મલવામ જ છે, યાંત ુ તે અન્મ 
વ્મલવામની જેભ વાભાન્મ વ્મલવામ નથી. જો કે એક અરગ જ જલાફદાયી અને ડકાયરૂથી વ્મલવામ છે. 
America અન ે England જેલા દેળોભાાં Library Science નાાં ક્ષેત્રભાાં નલીન પ્રકાયના પ્રનળક્ષણનો જન્ભ થઇ 
ગમેર છે. જે Librarian નાાં કામયન ે Professional રૂ પ્રદાન કયલાભાાં ોતાની ભશત્લરૂ ભનૂભકા બજલે છે. 
બાયતભાાં ણ Library and Information Science નાાં ક્ષેત્રભાાં અનેક Universities ભાાં Bachelor, Master, 
M.Phil. અને Ph.D. કક્ષાએ નલીનરૂથી Teaching Practice Programme ળરૂ કયલાભાાં આવ્મા છે, તેભજ 
DRTC અન ેINSDOC જેલી વાંસ્થા એ Documentation અને Information Science ભાાં Modern Education ની 
ળરૂઆત કયી છે. ખાવ કયીને આ પ્રકાયનાાં Education Programme Manpower ને Library Profession Join 
કયલા પ્રોત્વાહશત કયે છે.  

ગ્રથંાય વ્યવસાયના ઉદે્દશ્યો: 

ગ્રાંથારમ વ્મલવામના મખુ્મ ઉદે્દશ્મ નીચે પ્રભાણે છે.  

 મળ અને ધન પ્રાપ્પ્ત નુાં વાધન (Status & Income Achievement Equipment):   

આચામય કાવ્મળાસ્ત્રી ભમ્પભટ એ ભનષુ્મનાાં રાબની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જે ઉદે્દશ્મ ફતાવ્મા છે તેભાાં  
1. મળ પ્રાપ્પ્ત  
2. ધન પ્રાપ્પ્ત  

નો વભાલેળ થામ છે. જેભાાંથી મળ, ભાન, વમ્પભાન ને First Category ભાાં મકેુર છે. Library Profession 
એ એક Perfect Profession છે. આ Profession ભાાં રાબ ફને્ન પ્રકાયથી થામ છે. ઉમોગકતાયની વેલા કયલાથી 
વમ્પભાન અને ગાયના ભાધ્મભથી ધનની પ્રાપ્પ્ત થામ છે, જે જીલનનનલાયશ ભાટે આલશ્મક છે.  

વભાજ કલ્માણ: 

ડો. એવ. આય. યાંગનાથનને Department of Library Science, Delhi University ભાાં ૧૯૪૭ નાાં 
ઉદ્દઘ્ાટનભાાં જણાલેર કે બાયતનુાં વાભાજજક ઉત્થાન ગ્રાંથારમ અને ગ્રાંથારમ નલજ્ઞાનની વેલા નલના વાંબલ નથી 
જે લાત આજે વાચી ડી છે. આજે દેળભાાં ગ્રાંથારમ અને ગ્રાંથારમ નલજ્ઞાન કેન્દ્રોનુાં એક Network Establish થઇ 
ચકુ્ુાં છે, જે આ લાતનુાં પ્રત્મક્ષ પ્રભાણ છે કે Library is a Social Welfare Institute.  
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આનાંદનૂતિન ુાં કામયસ્થા: 

આનાંદની અનભુનૂત આત્ભાને પ્રવન્ન કયે છે અને તે આલીસ્ભયણીમ છે. જો કે આ અનબુલ અમકુ જ 
વ્મલવામ ભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે, જેભાાં Library Profession નો વભાલેળ થામ છે.  

યાષ્ષ્રમ જલાફદાયી: 

National Responsibility ને સ્ષ્ટ કયતા ડો. યાંગનાથન જણાલે છે કે કોઈણ યાષ્રનો યાષ્રીમ ધભય એ 
શોમ છે કે જેનાથી તે નલશ્વના જ્ઞાન અને કલ્માણભાાં અવાધાયણ મોગદાન રુૂાં ાડે. જે યીતે Librarian કે જે 
Library Service નાાં ક્ષેત્રભાાં ઉમોગકતાયની વેલા કયીને ોતાની National Responsibility ણૂય કયે છે.  

ગ્રથંાય વ્યવસાયન  ંભાવી: 

ગ્રાંથારમ એક વ્મલવામ છે અન ે અનેક રોકો આ વ્મલવામ પ્રત્મ ે આકનિત થમા છે. વ્મલવામના 
ક્ષેત્રભાાં ભાનલળક્તતની જરૂયીમાત તેની ઉમોગીતાનાાં કાયણે શોમ છે. જેલી યીતે એક વ્મલવામ ોતાની 
કામયક્ષભતા અને મોગ્મતાના આધાય ય નાણા પ્રાપ્ત કયે છે. તેલી જ યીતે Librarian ણ તેની મોગ્મતાના 
આધાય ય જુદા જુદા સ્તયોના દોભાાંથી ોતાના સ્તયને વભાન દની પ્રાપ્પ્ત કયે છે અરગ અરગ સ્તય ય 
યશરે Librarian ની મોગ્મતા, પ્રનળક્ષણ, અનબુલ અને ગાયધોયણ અરગ અરગ શોમ છે. ગ્રાંથારમ 
વ્મલવામભાાં આલનાય દયેક ોતાની મોગ્મતા અને કામયક્ષભતાના સ્તયથી આગનુાં સ્તય અને દ પ્રાપ્ત 
કયલા ઈચ્છે છે. યાંત ુઆવુાં ળક્ય ફનતુાં નથી, કાયણ કે વાંદગીકાયો ણ મોગ્મતા અને કામયદક્ષતાના આધાય 
ય જ Librarian નુાં selection કયે છે.  

બાયતભાાં Librarian ની post દયેક level ની Educational Institution અને Government Section, 
Research Center, Information Center, Private Institution ભાાં શોમ છે. એક survey અનવુાય ૯૮% Private 
Institute ભાાં Librarian ની Post બયલાભાાં આલે છે. ખાવ કયીને ઉયોતત દયેક Institute નાાં Manpower ભાાં 
તીવ્રગતીથી લધાયો થામ છે, એટરે સ્લાબાનલક છે કે Librarian ની post ની જરૂયીમાત યશળેે જ. એટરે કે India 
ભાાં Library Profession નુાં future bright છે, તેભજ આ profession તયપ દયેક વ્મક્તત આકનિત થામ ત ે
સ્લાબાનલક છે.  

વ્યવસાયયક નીયિમત્તા: 

Joint Council of Library Association of India ની 19 December 1988 નાાં યોજ Calcutta ભાાં 
મોજામેર meeting ભાાં Library and Information Professional ભાટેની આચાય વાંહશતાનો મવુદ્દો યજુ કયલાભાાં 
આલેર જે અનવુાય,  
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 વભાજનાાં આનથિક, વાભાજજક, ળૈક્ષક્ષણક, વાાંસ્કૃનતક ધ્મેમોની હયણૂયતાભાાં અભે અવયકાયક ભનૂભકા 
બજલીએ છીએ. S&T ના ક્ષેતે્ર થતા વતત નલા વાંળોધનો થી વભાજનો હયચમ કયાલલો, નલીન 
ભાહશતી અંગે રોકોને વજાગ ફનાલલા, લગેયે.  

 એક રોકળાશી વભાજ વ્મલવામ શોલાથી પ્રત્મેક નાગહયક ફ્ધિકદ્ધક સ્લતાંત્રતાનો શક્ક પ્રાપ્ત કયે છે, તેથી 
તેને જ્ઞાનત, જાતી, યાંગ, ક્ષરિંગ જેલા કોઈણ બેદબાલ લગય ચોક્કવ અને લૂયગ્રશ યહશત ભાહશતી યૂી 
ાડે છે, તેભજ ઉમોગકતાય કે લાાંચક દ્વાયા જે પ્રકાયની વાભગ્રીની ભાાંગ કયલાભાાં આલે તે વાભગ્રી યૂી 
ાડલાભાાં આલળે. નવલામ કે જે ભાહશતી અપ્રાપ્મ શોમ.  

 રોકોને ગ્રાંથારમના વાંવાધનો નો ઉમોગ કેભ કયલો તે અંગે ભાગયદળયન રુૂ ાડીને તે અંગે ભાનનવક 
નલકાવ વાધલાની જલાફદાયીનો અભે સ્લીકાય કયીએ છીએ.  

 અભાયા વ્મલવામભાાં વભ્મદ ભેલલા ભાટે ઉચ્ચકક્ષાની પ્રભાક્ષણકતા અને વ્મલવાનમક મોગ્મતા 
આલશ્મક છે અને તે અંગે અભે વબાન યશીશુાં.  

 અભે એલો વાંકલ્ કયીએ છીએ કે એક આદળય વ્મલવાનમક પ્રણારીનુાં નનભાયણ કયીશુાં અને તે ભાટે જરૂયી 
વાંહશતાનુાં ારન કયીશુાં.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતીનો વ્મલવામ એક વેલા આધાહયત વ્મલવામ છે. તેથી આ વ્મલવાનમકોએ ભાહશતી 
પ્રાપ્ત કયલી અને તેની એલી યીતે વ્મલસ્થા કયલી કે જેથી ઉમોગકતાયને વયતાથી પ્રાપ્ત થામ.  

ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકોએ રોકળાશીના નવદ્ધાાંતોનુાં ારન કયીને તેભની યવ, રૂચી અને 
વાંદગી મજુફની ભાહશતી યૂી ાડીને તેઓને વ્મક્તતગત નલકાવની તક યૂી ાડલી.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકોએ એલા તભાભ ભાહશતી સ્ત્રોતોથી જાણકાય યશવે ુાં જોઈએ કે જે તેના 
Users દ્વાયા સચૂલલાભાાં આવ્મા શોમ, છી તે Book Form શોમ, Technical Paper Form કે Non Book 
Form શોમ.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકોએ શભેંળા તેના Research Worker નાાં વભમને અનરુૂ ફનલાનો કે 
યશલેાનો પ્રમાવ કયલો જોઈએ. તેભજ ોતાના કામો, વ્મક્તતગત ભાન્મતા, લરણો અને લૂયગ્રશો દુય 
યાખલા જોઈએ.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકો એ ગેયવ્માજફી અને અનૈનતક આનથિક હશતોને અલગણીને ોતાના 
Users / Clients ને વભાન ધોયણે વેલા આલી જોઈએ.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકો એ ઉમોગકતાય ને ભાહશતી યૂી ાડલાના વભમનુાં ારન કયવુાં 
જોઈએ, જે મખુ્મ હયફ છે. જો વભમનુાં ારન ન કયલાભાાં આલે તો વ્મલવામની ગણુલત્તા ઘટે છે.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકોએ ોતાના Professional Association ને નલકવાલીને આ 
વ્મલવામની વેલાઓ અને પ્રવનૃત્તઓને ગ્યલ પ્રદાન કયલાનો ધ્મેમ યાખલો જોઈએ. ઉયાાંત નલી 
ેઢીને ઉદાશયણરૂ વેલા યૂી ાડલી તેભજ આદળય વેલા આલા પ્રોત્વાશન રુૂ ાડવુાં જોઈએ.  

 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવાનમકોએ જ્ઞાનના કે્ષત્રનો વતત નલકાવ વાધલો જોઈએ. આ ભાટે તેભણે 
વાંળોધન, નળક્ષણ અને નલનલધ પ્રકાયના વાહશત્મ દ્વાયા જ્ઞાનનુાં નલતયણ કયવુાં જોઈએ.  
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સમીક્ષા:  

લો જુના Profession ભાાં Agriculture, Medical, Education, Art (Drawing, Craft, Music) લગેયે કે 
જેનુાં વભાજભાાં ભાનબયુું સ્થાન છે, તેભજ વાભાજજક ભાન્મતા પ્રાપ્ત છે. એવુાં જરૂયી નથી કે તેને આનથિક ભાદાંડ 
(Economic Criteria) થી ભાલાભાાં આલે. Industrialization, Economical અને Sociological Development નાાં 
કાયણે અનેક નલા નલા Profession છેલ્રા ઘણા લો ભાાં અક્સ્તત્લભાાં આવ્મા છે જે ૈકી Library Profession 
19 ભી અને 20 ભી વદીભાાં અક્સ્તત્લભાાં આલેર Profession છે.  
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