
Year-1  |   Issue-5   |  Continuous issue-5  |  March-April 2013

શૈ��ણક �થંાલયમા ંની ICT �િૂમકા

��તાવાના :-

આજનો  �ગુએ  મા�હતીનો  �ગુ છે.કોઇ ૫ણ રા��નો  સવા�ગી િવકાસ  તેના શૈ��ણક માળખા ઉ૫ર આઘા�રત  હોય  છે.શૈ��ણક
�થંાલયોનો ��ુય �યેય િવ�ાથ�ઓના સવા�ગી િવકાસમાં સહાયક બનવાનો છે.આ� ��ુતકાલયો એ મા� સ�ંહ �થાન રહયા
નથી.મા�હતી �સાર એ �ચાર�ુ ંએક ઉ�મ મા�યમ બ��ુ ંછે.આજના હાઇ-ટ�ક �ગુમા ંિશ�ણ ��ે વળ� પાછળ રહ� �ય તે ક�મ
ચાલે ? આજ�ુ ંિશ�ણ એ �ય�કતના િવકાસમા ંમદદ�૫ થવાને બદલે �પઘા��મક બની ગ�ુ ંછે.અ�યાર� વગ�ખડંની ૫�રભાષા ૫ણ
બદલાઇ  ગઇ  છે.ઉ�ચ  િશ�ણમાં  અ�યાર�  નેટવક�ગ  �વારા  મા�હતી  મેળવવામાં  આવે  છે.આજનો  �ગુ  એ  Information

Communication Technology નો �ગુ છે.

સા�ંત િશ�ણ ૫�ઘિતની ક�ટલીક માયા�દાઓ :-

- િશ�ક કલાસ�મની ચાર �દવાલોમા ંએ �ૂની �રૂાણી ૫�ઘિત વડ� િશ�ણ આપે છે.

- િવ�ાથ� ફકત ��ુતક�� ુ�ાન મેળવે છે.�નાથી તેનો રચના�મક અને સ�ના�મક િવકાસ રંઘાઇ �ય છે.

- આ પ��ઘત �વારા તે �ણુ મેળવી શક� તે ૫ણ �ણુવ�ા �ા�ત ન કર� શક�.

વત�માન સમયમા ંશૈ��ણક �થંાલયની �િૂમકા

મા�હતી  ટ�કનોલો�ના  િવકાસની  સાથે  –  સાથે  આ�  �થંપણે  પોતાની  ફરજ  સમ�ને  તેનો  ઉ૫યોગ  �થંાલયમાં  કરવો
જોઇએ.પોતાના પરંપરાગત �યાલને છોડ�ને આ�િુનક �યાલોને અપનાવવા જોઇએ.સમયની માગં �જુબ ક���ટુરનો ઉ૫યોગ
કર�ને  �થંાલય�ું યાિં�ક�કરણ કર�ું જોઇએ.આ ઉ૫રાતં  �થંાલય  ��ેે  નીિત-નિવન  સશંોઘનોની �ણકાર� માટ�  સેમીનાર ક�
WORKSHOP મા ં��ઇિન�ગ લઇને ICT ના ��ેમા ં૫ણ પારંગત થ�  ુ૫ડશે.�થંપાલે તો ફકત આવનાર ઉ૫ભોકતા વ�મુા ંવ�ુ
સાર� �થંાલય સેવા કઇ ર�તે ઓછા સમયમા,ંઓછા નાણામંાં અને ઓછામાં ઓછા કમ�ચાર�ઓ �વારા ૫ણ Automation અને
Internet ક� ICTના મા�યમો �વારા આપી શકાય તેવા �ય�નો કરવો જોઇએ.અને હમંેશા ઉ૫યોગકતા�ને મદદ�૫ થવા માટ�
ત�પર રહ�� ુ ંજોઇએ ક� �થી ઉ૫યોગકતા�ને આ�મસતંોષ �ા�ત થાય.

શૈ��ણક �થંાલયનો અથ� અને �યા�યા :-

* �થંાલયને ��ે�મા ં"Library" કહ� છે.� લ�ેટન ભાષાના "Liber" ૫રથી આવેલ છે.�નો અથ� �થં ક� ��ુતકાલય થાય છે.

*  દ�શમાં  ઉ�ચિશ�ણ  �દાન  કરનાર  શૈ��ણક  સ�ંથાઓ�ું �તર  તે  સ�ંથામાં  કાય�રત  �થંાલય  અને  તેમાં  રહ�લ  ��ુતકો
૫�-૫િ�કાઓ તથા શોઘ સામ�ાની નકક� થઇ શક� છે.- �ી �ાિંસસ ક�પલ
* �થંાલયમા એ મા� ��ુતકો�ુ ંસ�ંહ �થાન નથી ૫રં� ુ ંિશ�ણ અને સ�ં�ુિતના ��ે તેમના �વારામાથંી �ાન�ુ ં�ચ�તન કર� છે.

- ડો.એસ.આર.રંગનાથન
* Harrods Librarians Glossary and Reference Book અ�સુાર "Those of Universities poly technics,college
and all other Institutions forming apart of,or associated with educational Instritutions"

આ�િુનક �ગુમા ંશૈ��ણક �થંાલયો�ુ ંમહ�વ :-

િશ�ણનો સમ� હ��  ુએ સમાજમાં ��ુ�ુત રહ�લી શ�કતને સ��ુચત ર�તે બહાર કાઢવાનો છે.� શૈ��ણક �થંાલયો �રુ� પાડતા
રહયા છે.શાળા �થંાયલો,મહાિવ�ાલયો �થંાલયો અને િવ�િવ�ાલય �થંાલયએ િશ�ણ સ�ંથા� ુ ંઅિવભાજય �ગ છે.આ�િુનક
�ગુમા ંશૈ��ણક� �થંાલયમા ંમા� મા�હતી સ�ંહ અને �સારણ�ુ ંકાય� કરવા�ુ ંનથી.૫ણ મા�હતીનો વ�મુા ંવ� ુઉ૫યોગી બને
તે  માટ�  �થંાલયમાં  આ�િુનક  સાઘનો  �વારા  મા�હતીનો  અ�તન  �વ�૫માં  સ�ંહ  કર�  શાકય  છે.�વા  ક�
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CD-ROM,ફલોપી,માઇ�ો�ફ�મ,માઇ�ોફ�શ  વગેર�  જયાર�  આ�િુનક  સાઘનો  �વારા  મા�હતી  મેળવવા  માટ�  ઇ-જન�સ,ઇ-

�કુ,વાડમય�ચૂી,�થાિનક �ચૂી,સીડ� �વ�૫ મા�હતી,સોફટવેર કોપી �વા �વ�૫મા ંમા�હતીનના સ�ંહ આવ�યક અને મહ�વતનો
બની રહયો છે.શૈ��ણક �થંાલયમા ંરાખવામા ંઆવતી મા�હતી સાઘન સામ�ી ખાસ કર�ને િશ�ણને લગતી હોય છે.�થી શૈ��ણક
�ગંાલય�ુ ં િશ�ણ જગતમાં અને� મહ�વ  ગણવામાં આવે છે.ભારતમાં �વત�ંતા મ�યા પછ� િશ�ણ અને  સશંોઘનોને  મહ�વ
આ૫વા ઉ�ચિશ�ણ �ે�ે માગ�દશ�ન તર�ક� �થંાઇયને મહ�વ આ૫વામાં આ��ુ ંછે.િશ�ણ સ�ંથામાં �થંાલય�ુ ંમહ�વ �ેિસડ�ટ
�ુમેન કિમશન ઓફ હાયર એજ�કુ�શન (અમે�રકા) ના મત �માણ ે''સવ��ચ િશ�ણ પ�ઘિતઓ અને સશંોઘનની મહ�વની ���ટએ
�થંાલય�ુ ં�થાન િશ�ણ સ�ંથા ૫છ� તરત જ આવે છે.''

શૈ��ણક �થંાલયોમા ંICT :-

ICT �વારા મા�હતી�ુ ં�સારણ ઝડ૫થી કર� શકાય  છે.ICT એ તેના સ�ં�ૃિતના માળખામાં બદલાવ  લાવી રહ� છે.સાથે  સાથે
નીિત-નિવન સામા�ક જ�ર�યાતો પેદા કર� રહ� છે.�યાર� �થંાલયો આ� આવા વી��કુ�ય મા�હતી �ોતો �ા�ત કરવા ગેટવે� ું
કાય� કતા� થાય છે.�યાર� તેમા ંICTનો ઉ૫યોગ વ� ુલાભદાયી બ��ુ ંછે.

ICT ના ��ુય ઘટકો નીચ ે�જુબ છે.
1. Computer
2. Internet
3. C D Rom
4. DVD
5 E-Mail
6. E-BOOk
7. E-Journals
8. Web OPAC
9. Library Networking
10.Fax

1.Computer : -

કો��ટુર એ ટ�કનોલો�ની એક એવી શોઘ છે ક� �નો ઉ૫યોગ દર�ક ��ેમાં જોવામળે છે.�થાલયોમાં Computerનો ઉ૫યોગ
કર�ને Library Automation કર�ને ઉ૫ભોકતાનો સમય બચાવે છે.ઉ૫ભોકતા Library Software ની મદદથી જોઇતી મા�હતી
Keyword થી ૫ણ શોઘી લે છે.આજના સમયમાં �ુદા-�ુદા Library Automation Softwareનો  ઉ૫યોગ થાય  છે.�વા
ક�,SOUL,LIBSYS, ALLCE,LIBRARIAN CYBRARIAN etc.

2.Internet :-

�થંાલયોમા ંInternet એક મહ�વની મા�હતી �ા�તી ચનેલ છે.Internet �વારા હ�રો ક���ટુરો જોડાયેલા હોય છે.Internet

�વારા  એક  Network થી  બી�  Network માં Resource Sharing થઇ શક�  છે. Internet  �વારા  �ુદા  �ુદા  Search

Enginge �વા  ક�  Yahoo,Google,Altta-Vista  �વારા  મા�હતી  શોઘી  શકાય  છે.Internet  ને  Information  Super

Highway કહ� છે.Internet �વારા �થંાલયોમા ંમા�હતી સેવાઓ અસરકારક ર�તે આપી શકાય છે.

ઇ�ટરનેટ �વારા ઉ૫ભોકતાને  જ�ર� તેમજ  ઉ૫યોગી મા�હતી ઉ૫લ�ઘ  બનાવી શકાય.ઇ�ટરનેટ �વારા આ૫ણી લાય�રે� વેબ
સાઇટ બનાવી શકાય લાય�ેર�મા ંઉ૫લ�ઘ Reading મટ�ર�ય�સની મા�હતી ઉ૫ભોકતા �ઘુી ૫હ�ચી શક� તે માટ� ખાસ અવરનેસ
કાય��મ�ુ ંઆયોજન કર� ��યેક ઉ૫ભોકતા �થંાલયની વાચંન સામ�ીઓમા ંમહતમ ઉ૫યોગ કર� શક� તે�ુ ંઆયોજન થઇ શક�.

૩.CD Rom :-

મોટા ભાગના �થંાલયમા ંCD-Rom નો ઉ૫યોગ વ� ુથાય છે.સી.ડ�.રોમમા ંમા�હતી સ�ંહની આઘાગ શ�કત છે.તેમા ંમા�હતીનો
કાયમી સ�ંહ થઇ શક� છે તે મા�હતી કાયમી ટકાઉ૫� ૂ ંમા�હતી લાબંો સમય �ઘુી સ�ંહ� શકાય છે.સરળતાથી હ�ર-ફ�ર થઇ શક�
છે.Data�ુ ંર�ણ થાય છે.Resource Sharing ૫ણ શકય બને છે.તે �માણમાં ઓછા �ક�મતમાં તૈયર થાય છે.તેને કોઇ૫ણ
�કાર�ું �કુશાન  થ�ુ નથી.આમ  �થંાલયમાં CD-Rom નો  ઉ૫યોગ  ઘણો  મહ�વનો  છે.તે  �થંાલયમાં �યવ�થા૫ન  અને
જ�યાના  ��ને  �ૂર  કર�  છે.તે�ુ  કદ  ના�ું  હોવાને  કારણે  અને  વઘાર�  સ�ંહ  શ�કતને  કારણે  મા�હતી  મેળવવા
સશંોઘકો,અ�યા૫કો,િવ�ાથ�ઓ વગેર�ને વ� ુઉ૫યોગી બને છે.

4 E-mail :-
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મા�હતી આ૫-લેની આ �બૂજ મહ�વની અને ઝડપી સેવા છે.સદં�શા મોકલવા અથવા Photo,Video etc.�ય�કતગત ક� સ�હૂમાં
E-mail �વારા  મેળવી  શકાય  છે.  E-mail �વારા  �ુિનયાના  કોઇ૫ણ  ભાગમાં  મા�હતી  મોકલી  શકાય  છે.�તર  �થંાલય
લવેડ-દ�વડ,દ�તાવેજ મોકલવા,ર�ફરલ સેવાઓ અને શૈ��ણક આદાન-�દાન માટ� E-mail મહ�વની સગવડ �રૂ� પાડ� છે.

આમ,સમ�તાથી જોતા CT �ગંાલય  અને  મા�હતી ક���ોમાં અિત  ઝડપી,સરળ સેવાઓ �રૂ� પાડ� છે.મા�હતી અને  ��યાયન
�ૈા�ો�ગક�નો ઉ૫યોગ કર� �થાિનક ક� કોલજે ક�ાએ સેવાઓ �રુ� પાડ� શકાય છે.

5 DVD :-

સીડ�રોમ તથા ડ�વીડ� એ પે૫ર�ુ ંઆ�િુનક �વ�૫ માની શકાય આ�િુનક �ગુમા ંસીડ� અને ડ�વીડ�નો ઉ૫યોગ �થંાલય ��ે ૫ણ
થવા લા�યો છે.ક���ટુરના લગભગ દર�ક ��ુતક સીડ� અથવા ડ�વીડ�મા ંકોપી કર�ને સાચવી શકાય છે.ક�ટલાકં અલ�ય ��ુતકો
�ક�ન કર�ને સાચવી શકાય છે.અને સીડ� ઉ૫ભોકતાને ઉ૫યોગ અથ� ઇ�� ુકર�ને ��ુતકની અસલ કોપી સાચવી શકાય છે.

6 E-books :-

કોલજે �થંાલય �વારા દર વષ� ઉ૫યોગકતા�ની જ�ર�યાત �માણે જન��સ તથા ��ુતકો ખર�દવામાં આવે છે.આ ��ુતકો તથા
જન��સ ઓનલાઇન ૫ણ ઉ૫લ�ઘ હોય છે.તો તે� ુ ંલવાજમ ભરવામા ંઆવે તો ઉ૫યોગ કતા� તેમાથંી પોતાને જોઇતા લખે તથા
��ુતકોમાનંી જ�ર� �કરણોની ��ુ�ત નકલ મેળવી શકાય છે.અને એક સાથે અનેક ઉ૫ભોકતા અને જયાર� તેની જ�ર ૫ડ� �યાર�
તેનો ઉ૫યોગ કર� શક� છે.આમ સમાન ઘોરણ ેઉ૫યોગ કરવાની તક �રૂ� પાડ� છે.

7 E-journals :-

શૈ��ણક �થંાલયો ઉ૫ભોકતાની જ�ર�યાત �માણે દર વષ� જન��સ તથા ��ુતકો ખરદ�તા હોય છે.આ� ��ુતકો તથા જન��સની
સેવા online ઉ૫લ�ઘ કર� આ૫વા તેમ�ુ ંલવાજમ ભર� શકાય છે.જો અમ કરવામા ંઆવે તો ઉ૫યોગતા� તેનો ઉ૫યોગ પોતાના
કાય�  �થળ  ઉ૫ર  કર�  શક�  છે.ભારતમાં  �િુનવિસ�ટ�  �થંાલયમાં  આ�  UGC  Infonet  કાય��મ  અ�વયે  ઉ૫યોગી  જન��સ
E-Journal તર�ક� મેળવી શક� છે.અને કોલજે �થંાલયો માટ� N-list યોજના અમલમા ં�કૂ� શક� છે.

8 WEB OPAC :-

ઓપેક ઓન  લાઇન  ૫�લીક એકસેસ  ક�ટલોગ�ું સ�ં��ત  �૫ છે.કોલજે  ક�  અ�ય  શૈ��ણક �થંાલયમાં ઉ૫લ�ઘ  તમામ  વાચંન
સામ�ીને સોફટવેર �વારા યાિં�ક�કરણ કર� વેબસાઇટ ઉ૫ર �કૂ�લ ��ૂચ છે � Author,title,Subject,year,Publisher વગેર�
શોઘ �ા��ત �બ��ુ (Access Point) �વારા �થંાલયની સામ�ીની મા�હતી �ા��ત થઇ શક� છે.

૯ LiBrary's Websit :-

આ�િુનક �ગુમા ંદર�ક દર�ક સ�ંથાઓની પોતાની એક અલગ વેબસાઇટ હોય છે.તેવી જ ર�તે કોલજે �થંાલયની વેબસાઇટ તૈયાર
કર�ને  તેમાં સમ� �થંાલયને  સબંિંઘત  મા�હતી  �કૂ�ને  ઉ૫યોગકતા�ને  �થંાલય  સેવાઓ �રૂ�  પાડ�  શકાય  છે.આ માટ�  વેબ
ઓપેકનો ઉ૫યોગ કર� ઉ૫ભોકતા �થંાલયના �થંસ�ંહમાથંી પોતાને જોઇતા ��ુતક ક� સમાિયક લખેની મા�હતી મેળવી શક� છે.

૧૦ Fax :-

ફ�કસ  �વારા વાચંન  સામ�ી તેના �ળૂ �વ�પે  �ા�ત  કર� શકાય  છે.મા�હતી ��યાન�ું આ મહ�વ�ું ઉ૫કરણ છે.ઉ૫ભોકતાને
ઉ૫યોગી મા�હતી જયાર� મા� ��ુ�ત �વ�૫મા ંહોય �યાર� એવો �લખે �થંાલયમાથંી જ�ર�યાતના �થળે મેળવી શકાય છે.

�થંાલય નેટવક�ની આવ�યકતા

��ુતકાલય નેટવક�ની �થા૫ના નીચનેા કારણોસર આવ�યક હોય છે.

૧.. ભૈાિતક મયા�દાઓ :-

વત�માન  સમયમાં કોઇ૫ણ �કાર�ું �થંલાય  ક�  મા�હતી ક���  તેના ઉ૫ભોકતાને  �કાિશત  થયેલ બઘી જ  મા�હતી �ા�ત  કર�
���યા  કર�  સ�ંહ  �વારા  ઉ૫લ�ઘ  કરાવવા  અસમથ�  છે.�થંાલયોમાં  મા�હતી  અને  સાઘનોની  ૫ર�પર  ભાગીદાર�  કર�
ઉ૫ભોકતાની અ�કુ આવ�યકતાને �રુ� કરવા સમથ� બની શક� છે.
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૨. આિથ�ક મયા�દાઓ :-

કોઇ૫ણ �થંાલય �કાિશત થતી તમામ વાચનસામ�ી ખર�દવા અસમથ� છે.�લખેોની વઘતી જતી �ક�મત બ�ટની મયા�દામાં
મયા��દત �ોત �ા�ત કર� શક� છે.વળ� �થંાલય�ુ ંબ�ટ ૫ણ ઘટ� ુ�ય છે.

૩. વાચંનસામ�ીનો િવ�ફોટ :-

સશંોઘનોની  વઘતી  જતી  સ�ંયાને  કારણે િવ�ઘમાન  �કાશનોની  સ�ંયા  વઘતી  �ય  છે. �િુનવિસ�ટ�  �થંાલયોના  સદંભ�માં
િવચાર�એ તો Ph.D Thesis ની સ�ંયામા ંથતો વઘારો આ બાબતની નીિત કરાવે છે.

૪. ઉ૫ભોકતા વગ�ની ��િૃત અને વઘતી જતી માગં

- ઉ૫ભોકતા વગ�નછ વઘતી જતી સ�ંયા,વઘતી જતી ��િૃત તથા �તર િવષયક ���યા ઘરાવતા સશંોઘનોને કારણે માગંના
જ�થામા ંઅને વૈિવ�યતામા ંવઘારો થવા પા�યો છે.

- �થંાલય નેટવક� �વારા સોફટવેરનો વઘાર�મા ંવઘાર� ઉ૫યોગ કર� શકાય છે.

- ઉ૫રોકત કારણો �થંાલયને નેટવક�ની રચના કરવાની આવ�યકતા ન�હ ૫રં� ુઅિનવાય�તા સા�બત કર� છે.

�થંાલય નેટવક�ના લાભ :-

�થંાલય  નેટવક�નો  ��ુય  ઉદ��ય  ઉ૫યોગી  મા�હતીને  ઓછામાં ઓછા  સમયમા ં◌ૃરળતાથી  ઉ૫ભોકતાને  ઉ૫લ�ઘ  કરાવવી  �
��ુય�પે ભાગીદાર �થંાલયોના સાઘનોની ઉ૫લ�ઘતા૫ર નભ�ર રહ� છે.વત�માન સમયમા ં��ુતકાલય નેટવક�ના નીચે �માણનેા
લાભ છે.

- િવિવઘ �થંાલયમા ં�કાશનની એકથી વઘાર� કોપીઓને સ�ંહ કરવામા ં�થંાલય નેટવક� �વારા િનય�ંણ કર� શકાય છે.

- ઉ૫ભોકતાની સેવાઓમા ંવઘારો કર� શકાય છે.

- આિથ�ક કરકસરમા ંલાવી શકાય છે.

- �તર �થંાલયમા ંલોન સેવા �વારા �લખેોનો િવ�તાર કર� શકાય છે.

- ��ુતકાલયની સિમિત બ�ટમા ંનેટવક�ના સાઘનનો ઉ૫યોગ કર� શક� છે.

- �થંાલય નેટવક�ના �યોગથી ��ુતકો ૫િ�કાઓ,સામિયકો, અને અ�ય સામ�ીના િવિશ�ટ ડ�ટાબઝે�ુ ંિનમા�ણ કરવામા ંવઘાર�
સહાયતા મળે છે.

સમા૫ન :-

આજના આ�િુનક �ગુમા ંઉ�ચિશ�ણ અને �થંાલય એક બી�ના �રૂક તર�ક� કામ કર� રહયા છે.નવી ટ�કનોલો�ના આગમનના
કારણે �થંાલયોની સેવાઓ વ�  ુ િવસ�તૃ  બની છે.ઇ�ટરનેટના મા�યમથી અટળક મા�હતી મેળવવી શકય  છે.આ�  �થંાલયો
મા�હતીના ક���ો  બ�યા છે.આજના �થંાલયના ઉ�ચિશ�ણ ��ે�ું આ�મની �ગ સા�બત  થાય  છે. આજના િશ�ણ �થંાલય
આઘા�રત  બ��ુ ંછે.તેમાં વળ� ઉ�ચિશ�ણ અને  �થંાલય  એકબી�ના �રૂક છે.ઉ�ચિશ�ણ સાથે  સકંળાયેલા િવ�ાથ�ઓ અને
અ�યા૫કો પોતાના િવષયને લગતી મા�હતી માટ� �થંાલયો ૫ર આઘા�રત બ�યા છે.આમ આજના આ�િુનક �ગુમાં �થંાલયો
ટ�કનોલો�નો ઉ૫યોગ કર�ને પોતાના વાચકોને સેવાઓ આ૫વા સ�મ બને તેજ સમયની અપે��ત માગં છે.

સંદભ� :-

1. સી.લાલ.�થંાલય અને આ�િુનક �ૈા�ો�ગક�કરણ,�દ�હ� : એસ.એસ.૫��લક�શન (૨૦૦૯) �.ૃ૭૭-૪૩
2. ૨૧ મી સદ�મા ં�થંાલયો�ુ ંભાિવક સપંાદક : મ�ણભાઇ ��૫િત :પા� ૫��લક�શન : અમદાવાદ,૨૦૦૩
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