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संपादक यसंपादक यसंपादक यसंपादक य    मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    
    
"वाचन सं कृती या संवधनात ंथालयांची भूिमका" ह े पु तक 

वाचकां या हाती देताना अ यानंद होत आह.े वाचन, लेखन आिण वण 
ही भाषेची मूलभूत कौश य आहते. माणूस हा सामािजक ाणी 
अस यामुळे याला अ , व , िनवारा या बरोबरच इतर ही काही मूलभूत 
गरजा असतात. यापैक च िश ण ही माणसाची एक मूलभूत गरज आह.े 
िश णाम ये वाचन, लेखन आिण वण या कौश यांचा समावेश होतो. 
शै िणक येम ये ंथ आिण ंथालयांची भूिमका खूप मह वाची असते. 
िवशेषतः वाचन कौश य िवकिसत कर यासाठी शाळा – महािव ालयांतून 
िव ा याना िशकिवले जाते. ंथालयाला मािहती आिण ानाचे क  
(Information and Knowledge Center) असे हटल े जाते. 

ंथालयाची ान िन मतीम ये मह वाची भूिमका असत.े वाचनामुळे 
माणूस सुसं कृत होतो. वाचनामुळे मानवी मू यांचा िवकास होतो. हणून 
वाचाल तर वाचाल अशी हण िनमाण झाली आह.े वाच याची सं कृती 
िवकिसत कर याची गरज िनमाण झाली आह.े 

तुत िवषया या अनुषगंान े 'वाचन सं कृती िवकिसत कर याम य े
ंथालयांची नेमक  काय भूिमका' आह?े याचा िवचार येथे केला आह.े 

आधुिनक काळात मोबाईल फोन आिण इंटरनेट, संगणका या 
अित माणात होणारे वापरामुळे िव ा याचे ल  वाचनाव न पूणतः 
उडाल े आह.े िव ाथ च काय पालक, िश क - ा यापक ह े सु ा 
वाचनापासून आज या काळात दरू जात आहते. समाजावर मोबाईल आिण 
संगणकान े मोठा भाव टाक यामुळे वाचन सं कृती जवळ पास लोप 
पावली आह.े यामुळे एकूणच मानवी जीवन धो यात आल े आह.े या 
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पा भूमीवर वाचन सं कृतीची चचा होणे समाजा या भ या या दृ ीन े
मला मह वाचे वाटते. 

कसान िश ण सारक मंडळाचे अ य , उपा य , सिचव व अ य 
सद यांचा मी ऋणी आह.े महा मा फुल ेमहािव ालयाचे ाचाय डॉ. वसंत 
िबरादार साहबे, ा यापक व िश के र कमचारी यांनी पु तक पूण 
कर यासाठी सहकाय केले. याब ल मी यांचे आभार मानतो. तसेच 
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड या ान ोत क ाचे 

संचालक डॉ. जगदीश कुलकण  सर, एम जी एम अिभयांि क  
महािव ालयाचे थंपाल डॉ. गो वद हबंड सर, रा संत तुकडोजी 
महाराज नागपरू िव ापीठ नागपूर या ंथालय आिण मािहतीशा  
िविवभागा या सहयोगी ा यािपका डॉ. संगीता िलिहतकर मॅडम, डॉ. 
अशोक कोलंिबकार, अ य  अ यासमंडळ, ंथालय आिण मािहतीशा  
िवभाग, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड यांचे सु ा मी 
ऋण  करतो तुत पु तकासाठी अचुक प तीन े अ र जुळवणी 
करणारे डॉ. राजेश उंबरकर सर व िस ी काशन, नांदेड यांचे ही मी 
आभार मानतो.    

                        परमे रपरमे रपरमे रपरमे र    मािणकरावमािणकरावमािणकरावमािणकराव    इंगळेइंगळेइंगळेइंगळे    
ंथपाल,  

     महा मा फुल ेमहािव ालय, अहम पुर 
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    तावनातावनातावनातावना        
 

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    सं कृतीतहीसं कृतीतहीसं कृतीतहीसं कृतीतही    दमाखानेदमाखानेदमाखानेदमाखाने    वाचनाचावाचनाचावाचनाचावाचनाचा    मळवटमळवटमळवटमळवट    भरणारीभरणारीभरणारीभरणारी    वाचनवाचनवाचनवाचन    
सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    !!!!    

    

सोशल... इले ॉिनक... ट िमिडया ... ई बु स... मोबाईल ... 
इ. या, या तं ानी युगा या भावी मा यमांमुळे  वाचनसं कृती 
ही लोप पावत चालली आह,े असा सूर जोरदार लावला जात आह.े 
या दो ही युगात हहेी तेवढेच खरंय;  असे असले तरीही दररोज 
असं य कथा, कादबं या, लिलत, वैचा रक, राजक य, च र , 
आ मच र पर लेखनसंपदा चंड माणात कािशत होत आह.े मग 
ते वाचत ंकोण? तर त े यांना वाचनाच ेमह व कळते तेच वाचताना 
दसतात. आजही 'गाव ितथं ंथालय', अि त वात येत आहते. 

जाणूनबुजनू  ंथ दशन जागोजागी भरलेले दसतात. ंथ भेट दली 
जाताहते. पण, ह े सव  हतेपुुर सर करावे लागते आह.े केले जात 
आह,े असेच स या तरी वरवरच ेिच  आह े. त ेबदल याची िनतांत 
गरज आह.े 

वाचनाची चंड ताकद कती? आिण कशी आह?े ह ेसांगताना 
जग गु  संत े  तुकाराम महाराजानंी हटल ेआह ेक  - 

     ''''आ हाआ हाआ हाआ हा    घरीघरीघरीघरी    धनधनधनधन        
                    श दाचंीचश दाचंीचश दाचंीचश दाचंीच    रररर ,,,,        
                    श दाचंीचश दाचंीचश दाचंीचश दाचंीच    श ेश ेश ेश े    य ेय ेय ेय े    कककक !!!!!!!!    
                    श दिचश दिचश दिचश दिच    आमु याआमु याआमु याआमु या                
                    जीवाचीजीवाचीजीवाचीजीवाची    जीवनजीवनजीवनजीवन    
                    श दश दश दश द    वाटूवाटूवाटूवाटू    धनधनधनधन    जनलोकाजनलोकाजनलोकाजनलोका    
                    तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    पहापहापहापहा    श दचीश दचीश दचीश दची    हाहाहाहा    दवेदवेदवेदवे    
                    श दचीश दचीश दचीश दची    गौरवगौरवगौरवगौरव    पजूापजूापजूापजूा    कककक     !!'!!'!!'!!'    
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असे ह े वाचनसं कृतीच े मह व संत तुकाराम महाराजांनी 
अधोरेिखत केले आह.े   

वाचनसं कृतीची परंपरा हजारो वषापासून आह.े आप याकड े
नालंदा, त िशला िव ापीठांम ये  हजारो ंथ होते. यामुळे 
आप याला तरी वाचनसं कृती नवीन नाही.पण अ र वाचन हणज े
वाचनसं कृती न ह.े तर वाचनातनू याचा संबंध हा समाज 
वाचनाकड,े माणसं वाचनाकड े आिण दशेप रि थती कड े वळला 
पािहजे. आंतररा ीय संबंधांम ये आपले आिण आप या दशेाचे काय 
योगदान असले पािहजे, असा एक ापक पट या वाचनसं कृती 
म ये अिभ ेत आह.े 

वाचनसं कृती म ये 'अ' पासून ते ' ' पयत या बाराखडी या 
आधारेच सािह य िलिहल े जात.े श द तयार होतात. थोड यात 
अ ानापासून ते ानापयत िजथ ं आपण जातो ती आपली खरी 
वाचनसं कृती आह.े हणूनच आपण ' ंथ हचे गु ', एवढेच हणून 
थांबत नाही तर,' वाचाल तर वाचाल' असेही हणतो. असे वाचन 
सं कार बालपणापासूनच या यावर केल े गेले पािहजेत. याला 
' यामची आई' सारखी पु तके वाचायला दली गेली पािहजेत. पण 
स या या काळात तस ं काही दसत नाही. आता टी. ही. आहते. 
घराघरात खेळ या कमी अन् मोबाईल जा त आहते. यामुळे लहान 
मुलं या मोबाईल युगाकडे कुतहुल हणून जा त आक षल े जात 
आहते. अन् पालक याला या या हातात दते आहते. तो याचा छंद 
बनून मोबाईल या सवयीकड ेवळतो आह.े 

मोबाईल म ये िविवध अॅ स आहते. यावरही वाचन सं कृती 
जपता येते. पण चांग या अॅ सची िनवड न करता मुलं - मुली नको 
ते अॅ स पाहत आहते.हीही व तुि थती आह.े यावर पालकांचा कटा  
असणं गरजेचं आह.े पण, ददुवाने पालक याकड े ल  दते नाहीत. 
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आज पालकही आप या पा यांना पध या खाईत लोटत आह.े 
कोणताही पालक आज आप या मुला या कॅालेजम ये जाऊन 

ंथपालाला हणत नाहीत क , मा या मुलाला ऐितहािसक, 
सामािजक कादबं या, कथा, किवता, वास वणनं, लिलत या 
सार या सािह यकृती वाचायला ा.  

वा तव ह े आह े क , आजचा पालक ंथपालांना हणतोय, क  
स या पधा जोरात आह.े गुण कस े वाढतील तीच पु तके मा या 
मुलाला ा. चांगले गुण िमळतील अशी अन् झटपट पास होणारी, 
परी ेची पु तकं ा. परी ेपुरती तरी याला वाचू ा, अशी 
पालकांची अपे ा झाली आह.े हणून वाचनसं कृती लोप 
पाव यासाठी पालकच काहीसे हातभार लावत नाही आहते का? 
जा तीच े ान िमळावे हणून मुला मुल ना मोबाईल घेऊन दते 
आहते. आता तर ऑनलाईन िश णाचा शासनमा य डच िनमाण 
झाला अस याने याचा चंड गैरवापर होतो आह,े ही व तुि थती 
आह.े 

आज या मोबाईल युगात जर  वाचनसं कृती टकवायची असेल, 
संवधन करायची तर आता वाचक 'घडवावा' लागणार आह.े अन् तो 
तं ाना या मा यमातून घडतो आह.े यातूनही याला च र , 
आ मच र  वाचायला दली पािहजेत. ती िमळाली पािहजेत. जस,े 
क  महा मा गांधी यां यावर िलओ टॅाल टाय या त व ानाचा 

भाव होता. यातून यांची वैचा रक बैठक प  झाली. 
अशा च र ा मक ंथातून मोबाईल धारक न च 'माणूस' 

घडतो. घडणार. आता नुसतीच संमेलन े घेऊन जमणार नाही तर 
घरोघरी पु तके कशी जातील याचेही िनयोजन केले पािहजे. 
महािव ालयीन पातळीवर िविवध सं कृतीला हातभार लागतील 
अशी िविवध उप म राबिव यात आले पािहजेत, क  यातून 
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िव ाथ  वाचन करेल व तोच मोबाईल सं कृती बरोबर  वाचन 
सं कृती टकवेल. 

िस  लेखक  ब ाड रसेल यांनी हटल े होत,े क  'चांगला 
नाग रक घडवायचं असेल तर या या हातात चांगली पु तके दली 
पािहजेत.' रसेल या या िवचाराची ते हा पासून आजही िन ांत 
गरज आह.े अ यथा  जर आपण आप या पा यां या हाती मोबाईल 
नावाच े खेळणे दले तर मग वाचनसं कृती या मोबाईल युगात 
नामशेष न झाली तरच नवल आिण कधीकाळी आ ही पु तकं, ंथ 
वाचत होतो ह े अ यंत अिभमानान े सांग याची प रि थती िनमाण 
होणार नाही कशा व न? असेही आज च चले जात.े पण, ही चचा 
काहीशी न पटणारी असे मला वाटते. कारण, वाचक वग हा आजही 
वाचतोच आह.े आिण उ ाही तो वाचणारच आह.े मग मा यम 
कोणतेही असू दते. हणून काही वाचकांचे वाचन काही थांबले 
नाही. तो वाचतोच आह.े हणून याचा वाच याचा आदश ही घेणारे 
घेतीलच आिण  घेतच आहते क  ! 

आज िलहणा याची सं याही अमाप वाढलीय. तसचे ज े
िलिहलंय त ेछापणा यांची हणजेच काशकांची ही सं या बेसुमार 
वाढलीय. ह ा तेव ा ित, हवं ते हा उपल ध क न दले जात 
आहते. हवे त े पु तक 'आऊट ऑफ ट' झाले तर ते ऑनलाईन, 
ऑमेझानवर, वा िविवध अॅपवर उपल ध होत आहते.अन् यातून 
वाचक वाचतोच आह.े ह े कशाचे ोतक आह?े याव न वाचन 
सं कृती ही वृ गत होणारी सं कृती आह ेहचे खरे स य आह.े हणून 
उ ाचा आपला सुजाण भारत तयार करायचा असेल तर आ ही 
जागितक पातळीवर महास े या कोण या प रघावर टकणार 
आहोत? याचंही भान थमतः पालकांनी आिण त ण िपढीने ठेवून 
वाचन करणे गरजेच ेआह.े तसेच जी वाचन सं कृती ही कमी होत 
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आह े याब लची जी ओरड आह े यातील वरकरणीपणा कसा आह े
आिण खरे वा तव काय आह ेयाचा ह ेसांगून वाचनसं कृती ही कायम 
राहणार आह ेअसाच सूर या ंथातून पुढे आलेला आह ेह ेया ंथाचे 
वैिश  आह.े 

'वाचन सं कृती या संवधनात ंथालयाची भूिमका' या ंथातून 
वाचन सं कृतीच े वा तव, तट थ आिण सवागपूण िच ण आलेल े
आह.े या म ये केवळ वाचन सं कृती कशी जपलं पािहजे? हचे केवळ 
न सांगता, वाचन सं कृती वाढिव याम ये ंथालयाची कशी 
मह वपूण योगदानाची भूिमका आह?े यातून गत समाज कसा 
घडले? या अनुषंगाने झालेली मांडणी मला अं यत मह वाची 
वाटतेय. एकंदरीत या मोबाईल सं कृतीतही दमाखाने आ ावत 
तं ाना या सहा यान े वाचकांना दकृ, ा  तसेच रंग, गंध, पश 
संवेदने या अशा अनेकिवध प तीने वाचनाचा मळवट भरणारी ही 
आज या काळानु प अशी गतीशील वाचनसं कृती आह.े 

स :ि थतीत ंथालया या मा यमातून वाचन सं कृती या 
िवकासासाठी कोण- कोणत ेउप म राबिवले जातात? वाचनसं कृती 
ही काळाची गरज कशी आह?े यात ंथपालाची नेमक  भूिमका 
काय आह?े ंथालय आिण वाचक यांचे पर पर संबंध कसे असतात? 
आिण त ेकस ेअसावेत? वाचनातनू सकारा मक व ताणाव मु चा 
दिृ कोन कसा िमळतो? याची सिव तर चचा क न २१ ा 
शतकात ंथालयांची भूिमका आिण वाचन सं कृतीची आव यकता 
याचीही मनोवेधक चचा या रा ीय प रषदे या िनिम ान े होऊन, 
यातून आकारास आले या या ंथामधून झालेली आह.े याचा मला 

मन वी आनंद होतोय. यातील सव सहभागी संशोधना मक लेख 
िलहणा-या लेखकांच ेलेख अ यासपूण आहते. 
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'वाचन सं कृती या संवधनात ंथालयाची  भूिमका' हा ंथ 
वाचन सं कृतीला न च बळ दणेारा व ऐितहािसक ठरावा असा या 

ंथाला संदर्भ ंथाचा दजा ा  झा याने तो सकस आिण दजदार 
झालेला आह.े या ंथा या िन मतीसाठी चंड सचोटीन े प र म 
करणारे महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूरचे आदश ंथपाल 

ा. परमे र इंगळे यांचे ह े काय कौतुका पद आह.े हणून यांचे 
अिभनंदन क न यांना शुभे छा दतेो..! 
 

                                ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ....    वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
         महा मा फुल ेमहािव ालय, अहमदपूर िज.लातूर 
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:: ÃÖÓ¤êü¿Ö :: 
 

जे हाजे हाजे हाजे हा    आपणआपणआपणआपण    वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    जोपासतोपासतोपासतोपासतो    ते हाते हाते हाते हा    कायकायकायकाय    होतेहोतेहोतेहोते...?...?...?...?    
� िभका यातिभका यातिभका यातिभका यात    पणपणपणपण    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    दसायलादसायलादसायलादसायला    लागतोलागतोलागतोलागतो....    
� चोराम येचोराम येचोराम येचोराम ये    चोरीचोरीचोरीचोरी    कर याचेकर याचेकर याचेकर याचे    कारणकारणकारणकारण    दसायलादसायलादसायलादसायला    लागतेलागतेलागतेलागते....    
� मेमेेममे    आिणआिणआिणआिण    वासनावासनावासनावासना    यातलायातलायातलायातला    फरकफरकफरकफरक    कळायलाकळायलाकळायलाकळायला    लागतोलागतोलागतोलागतो....    
� एखा ाचीएखा ाचीएखा ाचीएखा ाची    चकूचकूचकूचकू    झा यावरझा यावरझा यावरझा यावर    यालायालायालायाला    माफमाफमाफमाफ    कर याचीकर याचीकर याचीकर याची    ताकदताकदताकदताकद    यतेेयतेेयतेेयतेे....    
� कोण याकोण याकोण याकोण या    ठकाणीठकाणीठकाणीठकाणी    बोलावेबोलावेबोलावेबोलावे    आिणआिणआिणआिण    कुठेकुठेकुठेकुठे    बोलूबोलूबोलूबोलू    नयेनयेनयेनये    हेहहेेहे    कळतेकळतेकळतेकळते....    
� चाकूचाकूचाकूचाकू, , , , बदंकूबदंकूबदंकूबदंकू    यां यापे ायां यापे ायां यापे ायां यापे ा    श दश दश दश द    जा तजा तजा तजा त    ती णती णती णती ण    असतातअसतातअसतातअसतात    हेहहेेहे    समजतेसमजतेसमजतेसमजते....    
� आईआईआईआई    विडलाचंीविडलाचंीविडलाचंीविडलाचंी    कमतकमतकमतकमत    कळायलाकळायलाकळायलाकळायला    लागतेलागतेलागतेलागते....    
� केकेेककेअपअपअपअप, , , , घट फोटघट फोटघट फोटघट फोट, , , , जवळ याजवळ याजवळ याजवळ या    चेचचेेचे    मरणमरणमरणमरण…. …. …. …. यायायाया    गो ीगो ीगो ीगो ी    हणजेहणजेहणजेहणजे    

पणुपणुपणुपणु    जीवनजीवनजीवनजीवन    सपंलेसपंलेसपंलेसपंले    हाहाहाहा    गरैसमजगरैसमजगरैसमजगरैसमज    दरूदरूदरूदरू    होतोहोतोहोतोहोतो....    
� यायायाया    गो ीगो ीगो ीगो ी    पणपणपणपण    इतरइतरइतरइतर    गो ीगो ीगो ीगो ी    सार याचसार याचसार याचसार याच    सामा यसामा यसामा यसामा य    वाटायलावाटायलावाटायलावाटायला    

लागतातलागतातलागतातलागतात....    
�     ा याबं ला याबं ला याबं ला याबं ल    आपलुकआपलुकआपलुकआपलुक     वाटायलावाटायलावाटायलावाटायला    लागतेलागतेलागतेलागते....    
� सोशलसोशलसोशलसोशल    िमिडयावरिमिडयावरिमिडयावरिमिडयावर    हास याहास याहास याहास या    चहे याचेचहे याचेचहे याचेचहे याचे    फोटोज्फोटोज्फोटोज्फोटोज्    टाकूनटाकूनटाकूनटाकून    खशुखशुखशुखशु    आहतेआहतेआहतेआहते    

असंअसंअसंअसं    दाखवणारेदाखवणारेदाखवणारेदाखवणारे    लोकलोकलोकलोक    ख याख याख याख या    आयु यातआयु यातआयु यातआयु यात    कतीकतीकतीकती    दःुखीदःुखीदःुखीदःुखी    आहतेआहतेआहतेआहते    हेहहेेहे    
समजतेसमजतेसमजतेसमजते....    

� कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    िच पटातिच पटातिच पटातिच पटात, , , , नाटकनाटकनाटकनाटक    कामकामकामकाम    करतातकरतातकरतातकरतात. . . . ख याख याख याख या    आयु यातआयु यातआयु यातआयु यात    पणपणपणपण    
खपूखपूखपूखपू    नाटकंनाटकंनाटकंनाटकं    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    आप याआप याआप याआप या    जवळजवळजवळजवळ    असतातअसतातअसतातअसतात    हेहहेेहे    पणपणपणपण    
समजतेसमजतेसमजतेसमजते....    

� यायायाया    जगातजगातजगातजगात    ११११% % % % चागंलीचागंलीचागंलीचागंली    लोकलोकलोकलोक    आहतेआहतेआहतेआहते    आिणआिणआिणआिण    ११११% % % % वाईटवाईटवाईटवाईट    लोकलोकलोकलोक    
आहतेआहतेआहतेआहते....रािहललेेरािहललेेरािहललेेरािहललेे    आपणआपणआपणआपण    सवसवसवसव    फफफफ     अनयुायीअनयुायीअनयुायीअनयुायी    आहोतआहोतआहोतआहोत, , , , काहीजणकाहीजणकाहीजणकाहीजण    चागं याचागं याचागं याचागं या    
लोकाचंेलोकाचंेलोकाचंेलोकाचंे    अनकुरणअनकुरणअनकुरणअनकुरण    क नक नक नक न    चागंलेचागंलेचागंलेचागंले    होतातहोतातहोतातहोतात    तरतरतरतर    काहीजणकाहीजणकाहीजणकाहीजण    वाईटवाईटवाईटवाईट    लोकाचंेलोकाचंेलोकाचंेलोकाचंे    
अनकुरणअनकुरणअनकुरणअनकुरण    क नक नक नक न    वाईटवाईटवाईटवाईट    होतातहोतातहोतातहोतात,,,,हेहहेेहे    पणपणपणपण    समजतेसमजतेसमजतेसमजते....    

� ो साहनामळेुो साहनामळेुो साहनामळेुो साहनामळेु    हरललेाहरललेाहरललेाहरललेा    िििि     जकूजकूजकूजकू    शकतोशकतोशकतोशकतो, , , , हेहहेेहे    समजायलासमजायलासमजायलासमजायला    लागतेलागतेलागतेलागते....    
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� हर यावरहर यावरहर यावरहर यावर    कवाकवाकवाकवा    नापासनापासनापासनापास    झा यावरझा यावरझा यावरझा यावर    आ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेा    िवचारिवचारिवचारिवचार    पणपणपणपण    मनातमनातमनातमनात    
यतेयतेयतेयते    नाहीनाहीनाहीनाही....    

� जीवनजीवनजीवनजीवन    जग याचीजग याचीजग याचीजग याची    नवीनवीनवीनवी    उमदेउमदेउमदेउमदे,,,,एकएकएकएक    ऊजाऊजाऊजाऊजा    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    होतेहोतेहोतेहोते....    
� आयु या या तीआयु या या तीआयु या या तीआयु या या ती    संवदेनशीलसंवदेनशीलसंवदेनशीलसंवदेनशील    भावनाभावनाभावनाभावना    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    होतेहोतेहोतेहोते....    
� एकमकेां याएकमकेां याएकमकेां याएकमकेां या    सुखसुखसुखसुख::::दःुखाचीदःुखाचीदःुखाचीदःुखाची    ती ताती ताती ताती ता    कळतेकळतेकळतेकळते....    
� करोडोचीकरोडोचीकरोडोचीकरोडोची    सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    असणा याअसणा याअसणा याअसणा या    म येम येम येम ये    गरीबगरीबगरीबगरीब    तसचेतसचेतसचेतसचे    दवसाचेदवसाचेदवसाचेदवसाचे    २००२००२००२०० पयेपयेपयेपये    

कमवणा याम येकमवणा याम येकमवणा याम येकमवणा याम ये    ीमतंीमतंीमतंीमतं    दसायलादसायलादसायलादसायला    लागतोलागतोलागतोलागतो............    
�     आयु यआयु यआयु यआयु य    ख याख याख याख या    अथानेअथानेअथानेअथाने    सुंदरसुंदरसुंदरसुंदर    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    सघंषसघंषसघंषसघंष    कर याचीकर याचीकर याचीकर याची    रेणारेणारेणारेणा    देतंदेतंदेतंदेतं....    

चलाचलाचलाचला, , , , तरतरतरतर    मगमगमगमग    आयु यआयु यआयु यआयु य    सुदंरसुदंरसुदंरसुदंर    आिणआिणआिणआिण    स मस मस मस म    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी    जसंजसंजसंजसं    होईलहोईलहोईलहोईल    तसंतसंतसंतसं    
वळेवळेवळेवळे    काढूनकाढूनकाढूनकाढून    पु तकंपु तकंपु तकंपु तकं    वाचूवाचूवाचूवाचू    यायायाया    जणेेजणेेजणेेजणेे    क नक नक नक न    आपलंआपलंआपलंआपलं    जीवनजीवनजीवनजीवन    अथपणूअथपणूअथपणूअथपणू    आिणआिणआिणआिण    समृसमृसमृसमृ     
बनलेबनलेबनलेबनले...!...!...!...!    
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LIBRARY ROLE IN DEVELOPING 
READING CULTURE AMONG THE 

COLLEGE STUDENTS 

Dr. Ashok Kolambikar   
Assistant Prof., Suryabhanaji Pawar Mahavidyalaya, Poorna, Dist. 

Parbhani 
Abstract: 

The goal of promoting reading habits among library 
users is to raise awareness. It's an opportunities towards 
helping to promote reading and making it a permanent 
passion. This article defines the term "reading culture" and 
examines the ongoing efforts to promote and foster the 
habit of reading among users.The research goes on to look 
at the numerous causes of poor reading habits and the vital 
role academic libraries might play in changing and 
fostering reading habits among their students.  This 
research will aid in the consideration of various critical 
variables required for improving and promoting an 
effective reading culture in the present and future. 
Keywords: Reading Culture, Library efforts, Students 
Introduction: 
Importance of Reading: 

The entire world has put a high priority on the 
development of a reading culture among its citizens. 
According to the 1994 UNESCO manifesto, constructive 
participation and the development of democracy are 
dependent on adequate education as well as free and 
unrestricted access to knowledge, thought, culture, and 
information. It is impossible to overestimate the importance 
of developing a reading culture. According to Makenzi 
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(2004), reading is a tool for acquiring lifelong learning and 
reading skills. Wawire (2010), on the other hand, insists 
that reading is important because it is central to 
development.  
What exactly is reading? 

Reading is the act of looking at a set of written symbols 
and deciphering their meaning. Reading is a mental activity 
in which a person looks at a written text and begins to 
absorb the information contained within. Reading requires 
the use of eyesight to comprehend and make sense of 
multiple words in a phrase. (https://www.ukessays.com). 
Concept of Reading Culture: 

Reading culture, according to Ailakhu and Unegbu 
(2017), is the habit of reading in everyday life rather than 
just for school purposes. 

They did underline, however, that reading stops to be 
an uphill effort of reading to pass a test over time and 
instead takes on an intrinsic worth, reading for the purpose 
of reading until a desire to read more develops. Similarly, 
college students follow this rule in order to grow 
themselves.The goal of reading culture is to encourage 
students to read as part of their daily lives and to make 
book reading a habit which will be required and 
appreciated for the rest of their lives. 

Reading improves the quality of life by granting access 
to culture and cultural heritage. Reading is essential 
because it encourages and liberates among the Students. as 
well as  books are the key to the world, both real and 
fantasy. As a result, it should be promoted in society. 
Reasons of Poor Reading 

a. The administration's lack of respect for libraries 
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b. Lack of reading language  
c. Commercialization of education  
d. Lack of Government policies 
e. Poverty 
f. Budget issues 

Library Initiative in Promoting Reading Culture 
Libraries can play a key role in fostering reading habit 

among students in the following ways: 
1. Developing successful tactics:  

Developing effective strategies is critical to fostering a 
reading culture in libraries, as good approach is the key 
to attaining goals.library mission and vision should be 
included so that a library can achieve its aims by 
establishing a reading culture among readers. 
Encourage users to read widely and deeply. It is 
imperative to encourage users to read a wide range of 
themes and text types outside of their favorite 
disciplines in order to develop a broad vocabulary and 
deep background knowledge. Encourage users to read 
and write through social media  

2. Mobile libraries: 
To encourage users to read the library's reading 
materials outside of the library, the library should 
provide mobile library services with appropriate 
propaganda and a diverse selection of reading materials. 

3. Ambienceextremely significant: 
The ambience is a critical factor that influences 
everyone's ability to develop anything. As a result, it is 
the primary responsibility of library staff members to 
provide a quiet and reading environment within the 
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library, as a nice and friendly reading environment can 
easily stimulate people to read. 

4. Finding the relevant information and services: 
Student’s connections Another key thing to consider 
when discussing reading and establishing a reading 
culture is interaction with students.  This technique 
offers a platform for users to share their opinions while 
also promoting reading culture. Providing platforms to 
access resources: 
Library is a collection of a wide range of resources that 
are available in both print and electronic media. As a 
result, libraries have a unique property in that all 
resources, whether printed or electronic, are readily 
available for users to peruse under one umbrella and for 
their own purposes. When users read these resources to 
meet their information needs, the library's automated 
system may advise other users about the resources 
available. As a result, by providing this platform, a 
library aids in persuading people to use a range of 
resources based on their preferences, and reading 
culture can be promoted. 

5. Virtual author visits : 
Author visits can stimulate Student's interest in books 
and reading, but they may not be within a library's 
budget unless only local writers attend. However, using 
web technologies like Skype, Google Hangouts, or 
other video conferencing programmes to bring an 
author in remotely is significantly less expensive. For 
reading e-books, libraries can give hyperlinks to open 
source e-book repositories such as Project Gutenberg 
and ICDL. Users can also use self-assessment reading 
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tools like MyOnReader, Accelerated Reader, and others 
to keep track of their reading amounts and 
levels.Provision adequate funds. 

6. Library hours in curriculums:  
It is critical to have separate library hours in the 
different disciplines of curriculums in order to provide 
separate time for readers to come into the library and 
read resources based on their interests in order to foster 
a reading culture. On the other hand, it is the moral 
responsibility of library employees to organize reading 
resources in such a way that they self-attract customers 
to read them. Aside from that, library employees should 
assist users in locating and supplying accurate reading 
materials in the formats requested by the user without 
wasting time. Libraries can benefit from technological 
assistance in this area. Creation of reading groups  

7.  Make use of the library's resources: 
On a certain occasion or celebration day, libraries 
should display their reading materials collection, such 
as books, audiovisual materials, and e-resources, to 
draw attention to library collections accessible on 
specific topics and fields. In order to reach the 
information in terms of services and reading materials 
accessible in the library to the end targeted users, 
adequate marketing must be done. Well-written, target-
oriented materials with objectivities, vision, and the 
library's logo, among other things, must be prepared 
and distributed via various traditional and modern 
channels, such as websites, social media, print media, 
personal contacts, and so on, to ensure that targeted 
audiences are reached 
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8. Organizing workshop: 
From time to time, libraries may host workshops aimed 
specifically at improving reading habits. Libraries 
should involve parents in such workshops so that 
parents may explain the benefits of the workshops to 
their children and encourage them to develop a reading 
culture. Read what Students are Reading.One of the 
best approaches for librarians to keep up to date on the 
library's reading materials so that they might link the 
right users with the correct reading material.  

9. Service reconstruction:   
Libraries must ensure and reconstruct their services in 
an efficient manner, including opening hours, working 
hours, borrowing systems, access systems, and the 
expansion of interactive services, among other things. 
The International Journal of Library and Information 
Studies is a publication dedicated to the study of 
libraries and information. Taking joy in reading.The 
habit of reading for pleasure and information is one of 
the most valuable markers for future success in life. The 
habit of exploring libraries, books, and reading is the 
cornerstone of many life rewards, even if, users leave 
library. The habit of reading for pleasure is also helpful 
in building knowledge in diverse fields and resolving 
the problems in many ways. 

Conclusion: 
In this paper, different approaches to promoting reading 

culture among users were examined, and it was noticed that 
there is an need to develop reading culture among students 
in order to maintain reading habits and to ensure that the 
society is well-literate in all areas of study and that reading 
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is used in everyday life. These techniques are not only 
beneficial in encouraging reading habits, but they may also 
meet the complicated information needs of students. Even 
if users leave the library, the practice of exploring libraries, 
books, and reading is the cornerstone of many life benefits. 
Reading for pleasure can help you gain knowledge in a 
variety of subjects and solve difficulties in a variety of 
ways. 
References: 

1. Alex-Nmecha, Dr. Juliet C. PhD and Horsfall, Millie Nne PhD, 
"Reading Culture, Benefits, and the Role of libraries in the 21st 
century" (2019). Library Philosophy and Practice (e-journal). 2836. 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2836 

2. ijuan, S. (2007). An introduction to the experiences of popularization 
activities of reading in Hong Kong and Macao. Library Journal 
(China), 25(5). http://en.cnki.com.cn/Article_en/ CJFDTotal-
TNGZ200705018.htm 

3. https://www.ukessys.com 
4. Vera Monteiro (2013) Promoting Reading Motivation by Reading 

Together, Reading Psychology, 34:4, 301-335, DOI: 
10.1080/02702711.2011.635333 

 

… 

 

 

 

 

 

 



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  23232323 

 

EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON 
READING HABITS 

Bharpur Singh Nahar 
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Abstract: 
Reading either in print or non print form is one of the 

activities done by human beings. Generally reading 
develops personality of any human and by continuous 
reading it increases our intellectual capabilities. Social 
media became the part of our day to day life. Today we 
have using various social medial tools in readings, mostly 
young people are very influence by social media tools and 
it has changed their reading habits. In this chapter we know 
various social media tools and its effects on our reading 
habits either in positive or negative form. 
Introduction:  

Due to impact of technologies and rise of various social 
media tools readers are using non print material for reading. 
These social media tools are widely used form 
communication with each other. This platform where more 
people interact with each other or we say whole world is at 
our fingertips. These social media tools are Whatsaap, 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc 
Social media is the technology that is used for information 
explosion all our the world 
� “The best way to define Social Media is to break it 

down.  
� Social means of interaction between people. 
� Media as a tool of communication. 
Social media: A tool that helps in communication and 
information through human interaction 
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Definition:  
Wikipedia: " Social Media primarily Internet-based tools 
for sharing and discussing information among human 
beings.” 

Social media is a computer-based technology that 
facilitates the sharing of ideas, thoughts, and 
information through the building of virtual network s 
and communities. By design, social media is Internet-
based and gives users quick electronic communication of 
content 
Reading: 

Reading is a technique to understand word in any text 
and it is a lifelong process. For reading any material it 
should be in print or non-printed form. Reading is an 
individual ability to read any text. Sometime some are very 
good in reading because they continue reading materials to 
increase their reading habits.  People read for different 
reasons and purposes, some of which include for passion, 
pleasure, leisure, relaxation, information and for 
knowledge.We take reading as habit when it is repeatedly 
carried out. 
Use of Social media in Reading: 

Today social media is used the entire world but the 
purpose of using this is difference from person to person. 
Today many people are using it for reading.  Technology 
that is used for social media tools for reading is laptop, 
desktop, tablets, mobile etc. Some of the tools that are in 
use by social media are  
1. Facebook- It is the most popular social media tools 

used all over the world. Its use is for reading and 
sharing information. 
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2. Wikipedia - Interact by adding articles and editing 
existing articles. Mostly large number of users have 
using used this for getting information. 

3. You Tube- This is the most powerful tool of social 
media. This is a platform where any professional can 
upload videos, e-learning, Tutorials and events of 
inaugural lectures, conferences and content of any new 
books.  

4. Whatsapp-The most popular and widely used all over 
the world. In this we share videos, texts, new arrival 
ofbooks, pictures or any documents to user in PDF form 

5. Twitter - It is a micro blogging application. It keeps the 
user aware and updated about day to day activities. It 
provides current information about any topic for any 
users.  

6. Academia.edu.- For academics whose main goal is to 
share research papers. Academics can monitor the 
effect of their research and keep tabs on the research of 
the other academics that they follow. It’s a great tool 
for anyone needing data and information on various 
subjects and interests. 

Impact of Social Media Tools On Traditional Reading 
Habits: 

Traditionally users read printed material which includes 
newspapers, periodicals and books. Mostly users visit 
library to read books but due to impact of ICT and using 
social media tools users read books in e-print form with the 
help of mobile or laptop. Reading online user take more 
time to read any books. With the help of social media tools 
a single document can read by large number of user by 
sharing it with others. Technology changed the concept of 
reading habits of user and they are now more depending on 
internet. 
Advantages of Social Media Tools 
1. E-reading is much faster and easily accessible. 
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2. It saves the time of readers. 
3. Easy to share with others but in print form only single 

person can read book or text material. 
4. At one time large number of users can read any text or 

PDF documents. 
5. It increases the collection of documents for more 

reading. 
Disadvantages of Social Media Tools 
1. Social Media tools change the reading habits of users. 
2. It reduces social contact and we use mobile, laptop etc 

for reading. 
3. Social Media decreases the reading habits and standard 

of education. 
4. It decreases our Communication skills, language 

usages. 
5. Some time it result in the loss our concentration in 

readings. 
Conclusion: 

Social networking tools are part of our life. We live in 
an environment where day to day work is complete with the 
help of computer or mobile. Our reading habits also change 
because we carry less printed book and use e books for 
reading. There are many pro and cons of these tools for 
reading but in the end we say that using these tools is the 
demand of time and we also read printed books which has 
its own taste. We also visit any library or book shop and 
interact with other people so that it will help in building our 
social relations with others. 
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Introduction: 

Reading provides knowledge and wisdom. Reading has 
an important role in various modes of communication. In 
the early days, reading was a dispensation of the rich due to 
the inadequacy of reading materials and extra cost of 
documents. But now the circumstance has changed and an 
enormous number of reading materials are available in 
various physical as well as other forms. Reading helps to 
shape a clear consciousness and perception. Reading 
implies not merely the ability to recognize and say aloud 
the words printed on a page, but also the ability to 
comprehend them and say what they mean. In a nutshell, 
reading is an inevitable tool for the progress of human 
beings and it works as a stimulating force in all spheres of 
human life. It is not only the process of interpretation or 
understanding the text, but also an interactive session with 
thoughts of supreme intellectuals of the past, present and 
future genre. 

The concept of reading is differently defined and re-
analyzed by so many personalities. In the simple words, 
reading is more than a creation of author’s meanings; it is 
the perception of those meanings within the total 
background of the previous experiences of the reader that is 
much more dynamic and demanding procedure. At this 
juncture, the reader is requisite to engage in critical and 
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creative thinking with the intention of narrating what he 
reads into what he has already known. 

Reading habit is a behavior which makes an individual 
to read books for knowledge or entertainment or just to 
pass time. Reading is pursued not only to promote 
knowledge but also for educational purposes such as 
examinations, references, for projects and also for 
information. Reading includes reading the dailies, journals, 
weeklies, monthlies and also poetry, fictions,essays, prose 
etc. Subjects like History, Social Sciences, Medicine, 
Technology, Environmental Sciences, Management Studies 
are normally read for specific purposes The cognitive 
training consists of bringing to the mind something 
previously perceived, and of understanding the text through 
increased intellectual efforts and learned through repetition. 
For these reasons reading is an exemplary form of learning. 
Good reading is critical confrontation with the material and 
the ideas of the author. Books have many parts to play in 
reading habits. Good books for readers correspond to inner 
needs for models and ideals, for love, security and 
assurance. Books can help the readers to master the ethical, 
moral and socio-political problems of life. They provide 
exemplary cases, helping them to ask and answer questions. 
Each human being can be helped by books to develop in 
their own way and can strengthen their own critical ability, 
and learn to choose wisely from the general output of the 
mass media. 
Significance of Reading Habit: 

Significance of reading habit can be summarized as 
under, 
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Imparts Knowledge: 
Reading exposes you to the outer world which helps 

you to acquire sensibility about worldly topics.There is no 
denying that reading books add knowledge and imparts 
education since your childhood days. Reading material may 
be recreational, educational, may be fiction or non- fiction, 
you get to learn a great deal from the books.  
Personality Development: 

Reading helps you to shape your character to a great 
extent. It boosts your confidence and your personality. You 
will approach life differently and everything you are 
surrounded with. It enhances your social skills as well. 
Fluency in  Language: 

You will come across many new phrases, words and 
will eventually get accustomed to it. Hence you will have 
an improved vocabulary both in communication and 
writing. You will also get acquainted with perfect usage of 
grammar and languages. 
Food for thought: 

Ample reading develops mental health and stimulation. 
It enhances your imagination power. The detailing of “the 
man” or “the desert” in your novel helps you to picture the 
whole scenario. This not only develops your mental 
stimulation but also boosts your creativity. It also helps you 
to even write your own innovative piece, hence developing 
your writing skills. 
Keeps You calm and Peaceful: 

A book put you in better mood and relaxes your mind 
and soul. At the end of the hectic stressful day, all you need 
is a cup of coffee and a good book to keep you peaceful. 
Reading is a better stress buster than any therapy. 
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Natural Sleep Aid: 
To help you to battle with insomnia, habit of reading 

can be your partner in crime. So instead of binge watching 
episodes, read books before bedtime. They help you to 
sleep and dream well. 
Reduces Boredom: 

Journeys for long hours, or a long vacation from work 
can be pretty boring in spite of all the social sites. Books 
come in handy and release you from boredom. 
Friend in Need: 

There are some days when you feel low and there is no 
one to share with. Well books are there for your rescue. 
They help you overcome all your depression and become 
your best companion. Well “a friend in need is a friend 
indeed”. 
Ways to Cultivate a Lifetime Reading Habit: 

How to promote reading as a habit, what factors are 
involved in the process, who should stimulate reading 
interest among students are the issues of concern. In this 
regard the role of writers, parents, teachers, librarians have 
greater importance, particularly in the education field. A 
habit started from the tender age usually lasts forever. Habit 
of visiting library from the early age and more so as a 
student become a part and parcel of life at later age. The 
reading culture from the beginning can make anyone to be 
more inquisitive about the things and happenings in and 
around of the human life. If reading is a habit you’d like to 
get into, there are a number of ways to cultivate it. Some of 
them are discussed as under, 
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Self-Realization: 
Realize that reading is highly enjoyable.Initially try to 

read easy or a good book. If you have a lousy book (an 
extremely difficult one) and you are forcing yourself 
through it, it will seem like a chore. If this happens for 
several days in a row, consider abandoning the book and 
finding one that you’ll really love.Other than that, try these 
tips to cultivate a lifetime reading habit 
Set times: 

You should have a few set times during every day when 
you’ll read for at least 5-10 minutes. These are times that 
you will read no matter what — triggers that happen each 
day.  
Always carry a book. 

Wherever you go, take a book with you. The book may 
stays with you in the canteen, hostelor any other places 
which will comfort you.  
Find a quiet place.  

Find a place in your home where you can sit in a 
comfortable chair  and curl up with a good book without 
interruptions. There should be no television or computer 
near the chair to minimize distractions, and no music or 
noisy family. 
Make a list.  

Keep a list of all the great books you want to read. You 
can keep this in your journal, in a pocket notebook, on your 
personal home page, on your personal wiki, wherever. Be 
sure to add to it whenever you hear about a good book, 
online or in person. Keep a running list, and cross out the 
ones you read.  
Reduce television/Internet: 

Try to cutting back on TV or Internet consumption it 
will help you to read more.Initially this may be difficult for 
many people butafter specific period every minute you 
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reduce of Internet/TV, you could use for reading. This 
could create hours of book reading time. 
Go to used book shops: 

It is also a good trick, by visiting to place where huge 
discount books can purchase it will help you to buy more 
books in minimum cost.  Make your trip to a used book 
store a regular thing. 
Have a library day: 

Even cheaper than a used book shop is a library, of 
course. Make it a weekly trip. Become a member of public 
library from where you can obtain the books for reading as 
per your interest.  
Read fun and compelling books.  

Find books that really grip you and keep you going. 
Even if they aren’t literary masterpieces, they make you 
want to read and that’s the goal here. After you have 
cultivated the reading habit, you can move on to more 
difficult stuff, but for now, go for the fun, gripping stuff. 
Make it Pleasurable: 

Make your reading time your favorite time of day. Have 
some good tea or coffee while you read, or another kind of 
treat. Get into a comfortable chair with a good blanket. 
Read during sunrise or sunset, or at the beach. 
Blog it :  

One of the best ways to form a habit is to put it on your 
blog. If you don’t have one, create one. It’s free. Have your 
family go there and give you book suggestions and 
comment on the ones you’re reading. It keeps you 
accountable for your goals. 
Set a High Target: 

Determine that you have  to read more than 60 books 
within the  year. Then set about trying to accomplish it. Just 
be sure you’re still enjoying the reading though and not to 
make it a rushed chore. 
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Have a Reading Hour or Reading Day: 
If you turn off the TV or Internet in the evening, you 

could have a set hour when you and maybe all the members 
of your family read each night. Or you could do a reading 
day, when you and other family members if you can get 
them to join you read for practically the whole day. It’s 
super fun. 
Conclusion: 

Cultivation of reading habits is life long process. One 
should ready to acquire this skill. Reading helps you to 
shape youat great extent. It boosts your confidence and 
your personality. Reading gives a unifying and civilizing 
force tending to unite social groups through the 
dissemination of common experience. This would develop 
the reading and learning habits of the students and increase 
their imagination thinking and knowledge. Reading also 
provides a source of pleasure. Unless reading develops as 
an automatic activity, outside and unrelated to the class 
room, it can make little contribution to the intellectual 
growth of the person and hence to his/her overall 
personality. 
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What Does Mobile Phone Mean? 

A mobile phone is a wireless handheld device that 
allows users to make and receive calls. While the earliest 
generation of mobile phones could only make and receive 
calls, today’s mobile phones do a lot more, accommodating 
web browsers, games, cameras, video players and 
navigational systems. 

Also, while mobile phones used to be mainly known as 
“cell phones” or cellular phones, today’s mobile phones are 
more commonly called “smartphones” because of all of the 
extra voice and data services that they offer. 
What are the Uses of Mobile Phones? 

There are various uses of mobile phones in 21 century 
because today's mobile phones becomes Smartphones. 
There are many uses of smartphones, which are given 
below. 

• Communication 
• Small and Convenient 
• Click Photos 
• Making Video 
• Making e-notes 
• Text Message 
• Entertainment 
• Calendars 
• Maps 
• Online Banking 
• Address Book 
• Contacts 
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• Remote Working 
• Alarm Clocks 
• Calculator 
• Flashlight/Torch 
• News, Sports, and Live Events 
• Learning and Research 

Do cell phones give off (emit) radiation? 
Yes – cell phones and cordless phones use 

radiofrequency radiation (RF) to send signals. RF is 
different from other types of radiation (like x-rays) that we 
know can be harmful. We don’t know for sure if RF 
radiation from cell phones can cause health problems years 
later. The International Agency for Research on Cancer 
(IARC) has classified RF radiation as a “possible human 
carcinogen.” (A carcinogen is an agent that causes cancer.) 
Precaution  

To reduce radio frequency radiation near your body: 
• Get a hands-free headset that connects directly to your 

phone. 
• Use speaker-phone more often. 
• In the past, RF interfered with the operation of some 

pacemakers. If you have a pacemaker and are 
concerned about how your cell phone use may affect it, 
contact your health care provider. 

HEALTH EFFECTS OF MOBILE REDIATION 
Phantom Pocket Vibration 

Do you often feel that your phone is vibrating, even 
though it is not? Well, if you feel it often then you are 
possibly suffering from Phantom Pocket Vibration. 
Insomnia 

At night is essential for a normal Smartphone addicts, 
especially teenagers, find it really hard to sleep at night. 
They constantly keep checking their phones and what’s 
worse is that they even sleep with their phones tucked 
under their pillows. A good sleep brain activity. 
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Stress 
Do you wonder why your friend looks so stressed out 

all the time? Well, did you notice how addicted he/she is to 
their mobiles. After a stressful day at work, many people 
spend hours browsing or chatting with their peers over 
mobile phones, I must tell you that you must immediately 
limit your usage of mobiles. Also, many scientists believe 
that radiations emitted from a phone can cause 
neurodegenerative diseases (brain damage). 
Germs and Infections 

Did you know that typing, scrolling, swiping on your 
mobile can be the reason behind your sickness? People, 
who are addicted to their phones, find it hard to keep their 
phones away while eating or drinking. All the germs on 
your phone’s screen ultimately go inside your body leading 
to different types of infections. If you take your mobile to 
the restroom, then there is hardly anything that I really need 
to add 
Eye Sight 

Spending hours looking at the small screen of your 
mobile can do more damage to your eyes than you can 
imagine. Squinting hard to clearly read the minuscule fonts 
of the text messages can lead to blurred vision, tired eyes, 
dizziness and even migraine. 
Neck Pain 

I am sure you must have seen your friends slouching 
over their mobile phones for hours at a stretch. Slouching 
can strain the back muscles as well as the neck (often 
leading to serious issues such as spondylitis). So, isn’t it 
wise to give a break to your mobile phone usage? 
Concentration Issue 

No matter whether you use an iPhone or a Blackberry 
one, chances are that you check your phone even while 
driving, travelling and even walking on the road. Phones 
can potentially distract a person and increases a risk of 
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traffic accidents. Also, phone addicts find it difficult to 
concentrate while working or studying. 
Conclusion 

The results of previous studies have shown that 
prolonged exposure to electromagnetic radiation emitted by 
mobile devices may damage the visual system and sensitive 
parts of the ear, exposure to frequent 161 headaches, 
lethargy, and possibly They develop lethargy and 
depression and do not forget the risk of exposure to brain 
tumors. 
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Abstract:  

Resource sharing is a service which is the result of an 
agreement (formal or informal) among a group of libraries 
to share collection, data facilities, services, manpower, 
space and equipments etc. for the benefit of the users. The 
sharing of library resources depends on the principle of co-
operation. This paper focuses on the importance of resource 
sharing in present day scenario. 
Keywords: Resource sharing, Library consortium, steps to 
promote resource sharing. 
Introduction:  

The importance of resource sharing has gained 
importance due to enormous growth of published 
documents in recent past, increasing cost of books and 
periodicals and due to advancement of new technologies. 
From a long time, libraries were practicising resource 
sharing among them. For collection development, 
participating libraries should come together and cooperate 
in two broad areas: 

� Development of collection on shared basis 
� Development of services for sharing such collection 

Resource Sharing  
“Resource Sharing is the activity is the result from an 

agreement, formal & informal among a group of Libraries 
(usually a consortium or network) to share collection, data, 
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facilities, personnel etc, for the benefit of the users and to 
reduce expense of Collection development”. (Reitz, 2004). 
"Resource sharing, in its most positive aspect entails 
reciprocity, implying a partnership in which each member 
has something useful to contribute to others and in which 
each is willing and able to make available, when needed." 

In the modern age resource sharing faces some setback 
in traditional setup of libraries, like conservative attitude, 
indifference of the lending library, distance, cost, time, 
language etc. for inter-library loan. These barriers can be 
eliminated by computerization. The advent of ICT 
technologies and its applications in the libraries has made 
the resource sharing activity very simple. Now the libraries 
can easily collaborate in resource sharing activities and 
provide best services to the users quickly in least time. The 
importance of Library Consortia is also emerging in this 
direction. 
Why Resource Sharing is important? 
According To Allen Kent  

“The success and survival of big libraries will depend 
on how much and to what extent libraries co-operative with 
each other in future” 
Need for Resource Sharing 
� Tremendous growth of Literature or Information 

Explosion 
� Sharing the burden of purchasing and processing of  

library collection and materials 
� Increasing cost of Document 
� Sharing of services and manpower 
� Decreasing Library Budget 
� To increase the accessibility of library resources 
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� For reducing the operational cost of Libraries 
� To avoid duplication of resources and save the finances 
� Optimum use of resources 
� Users’ satisfaction. 

The goal of resource sharing comprises access to 
information, in whatever form and manner and wherever 
they are located, at minimum possible cost. 
Ways of Resource sharing 
• Inter library loan & Co-operative cataloguing 
• Co-operative Storage, Reference & Reprographic 

Services 
• Union list of Serials & Bibliographies 
• Documentation centre 
Components of Resource sharing 

Parket identifies the five components of resource 
sharing as resources, directories, communications, users 
and management and networking. 
Requirements for resource sharing 

Every library is required to have computers, electronic 
database and connectivity of data communication network 
to perform resource sharing. The factors to be taken care of 
for successful resource sharing consortium are 
• Planning & preparation for resource sharing activity 
• Willingness to share & commitment for the same 
• Technical compatibility 
• Policy guidelines and acceptance 
• Trained manpower 
• Proper monitoring & Feedback 
• Transport, Courier, network & other Communication 

facilities 
• Frequent meetings 
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Advantages of Resource Sharing 
• Resource sharing is very economical and helps to save 

the library space 
• It satisfies the Fourth Law of Library Science 
• It avoids duplication of documents and work 
• Standardization in classification and cataloguing is 

possible 
• Avoid duplicate purchases 
• Ensure collection of special services 
• Developing a marketing mechanism through 

cooperation and control quality of collections. 
Barrier in Resource sharing 
• Psychological barriers 
• Loss of Autonomy 
• Cost of Publications 
• Lack of Skilled manpower 
• Cost involved in Computer network 
• Owning is still preferred in traditional libraries 
• Lack of Institutional and external support 
• Lack of determination and dedication 
• Difficulty in mutual agreements 
How to promote resource sharing through network 

Networking of Libraries should be promoted at local, 
regional, national and international level. 
Following steps can be taken to promote resource 
sharing through networks: 
• Automation of Library Resources and services 

• Computerized services to library users 
• Optimize information resources through shared 

cataloguing, interlibrary loan services, and collection 
development and avoid duplication in acquisition 
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• Encourage cooperation among libraries and information 
centres  

• The participating libraries must follow the rules and 
regulations of the network and be willing to create 
bibliographic records according to the standards laid 
down 

• National Informatics Centre has promoted use of non-
bibliographic databases in India to promote resource 
sharing 

• Anglo-American Cataloguing Rules (AACR-2) rules 
should be followed for cataloguing for creating 
standard records. 

• Providing technical assistance to participating libraries 
in the creation of bibliographic databases. 

• Panel of experts should be maintained for providing 
assistance to libraries 

• Installing a union catalogue, combining catalogues of 
all participating libraries.  

• The network should promote inter-library service and 
sharing of foreign periodicals can be attempted. Foreign 
exchange should be saved on avoidable duplication 
titles. A courier service should be established to support 
the sharing of resources. 

• Networking activities should be given importance in 
India. Government should take an interest in this field. 
Some of the important networks established are 
NICNET, I-NET, ERNET, SIRNET, INFLIBNET.  

Library Consortium 
Library Consortium is a joint venture of any group of 

libraries to fulfil the common goal of sharing resources. 
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The development of consortia is getting much importance 
at local, national and international level. In India, Library 
consortium idea is still the preliminary stage. At world 
level, OCLC is the leading globally Library consortium 
which is helping libraries to serve people by providing 
economical access to knowledge through innovation and 
collaboration.  
Library Consortia in India 
Some of the Indian Library Consortia are: 
� Forum for Resource Sharing in Astronomy and 

Astrophysics (FORSA)  
� Indian National Digital Library in Science & 

Technology (INDEST)  
� INFONET Project of UGC – Health Sciences  
� Health Sciences Library & Information Network 

(HELINET)  
�  CSIR E-Journal Consortium  
�  IIM Library Consortium  
Advantages of Library Consortia 
� Consortia based subscription and access to electronic 

resources saves funds as it is relatively at lower cost 
� It helps in developing Digital Libraries 
� Library Consortia helps in better quality of CAS and 

SDI Services 
� Cost sharing for technical support and training of 

manpower & electronic Journals demand neither space 
nor they can be stolen from the library 

� Easy Licensing for consortia for electronic resources 
� Available round the clock services and economy in 

maintainenance 
Disadvantages of Library Consortia 
� High initial investments in licences 
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� Copyright issues 
� Unreliable telecommunication links and insufficient 

bandwidth 
� Lack of archiving and back volumes availability 

It requires training of staff in handling electronic 
documentsAbsence of printed copy of Journals. 
Conclusion: 

With the information explosion and constraints on the 
financial resources, resource sharing has emerged as a 
necessity. Resource sharing helps in solving the problems 
of space, professional development of staff, challenges of 
ICT, standardization and drastic cut in library budgets. In 
India, Resource Sharing has not yet developed in a big way. 
But DELNET and INFLIBNET are doing great work. 
Library consortia are becoming a great medium to satify 
the knowledge quest of users who wants information in any 
form, at any cost and from any place. Library consortia are 
helping libraries in providing “right information to the right 
user, at right time” 
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Abstract:   
This paper is about the Quick Response Code (QR 

Code) and how it works to transmit information quickly. 
The major goal of this article is to go through the idea of 
QR Code, as well as its many implacable areas and 
activities in the library. This paper emphasis on the concept 
of QR code Generator and various brands of QR code 
generators.  
Keywords: QR code, Libraries, QR code Generator  
Introduction: 

QR codes are a form of data matrix or two-dimensional 
barcode. Scanning these barcodes with the camera of a 
modern Smartphone or tablet allows users to interact with 
them. URLs, text, and numbers may all be stored in QR 
codes. Denso Wave, a Japanese company, was the first to 
invent QR codes in 1994. Denso Wave publicly distributed 
the invention for the codes with others, and numerous 
standards bodies established their own criteria for applying 
QR codes over the next decade. ISO=IEC18004 is the 
current ISO standard for QR codes, which was finalized in 
2004. Compared to regular barcodes, QR codes have 
several distinguishing advantages: They offer significantly 
more storage capacity, can be scanned at fast speeds in any 
direction and orientation, and have built-in error correction 
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mechanisms that enable them to be read even while 
partially obstructed. QR codes can hold up to 7089 digits or 
4296 alphanumeric characters, but traditional barcodes can 
only store up to 20 digits. 
Structure of QR Code 

 
How QR code Helpful for Libraries? 

Despite the fact that QR codes are a relatively new 
technology, many libraries are already employing them to 
promote themselves and provide training. The physical 
world and the online world of books in the library are 
linked through QR codes. In addition A QR code placed 
near a print edition of a journal might direct viewers to the 
publication's online version. QR codes may also be used to 
communicate contact information such as the Librarian's 
and staff's e-mail addresses and phone numbers. They may 
also be used to automate routine tasks like calling a phone 
number or sending a text message. 

A page on the Library Success wiki lists QR code 
projects that have been adopted by public and university 
libraries around the country. QR tags that link to subject 
guides are placed on shelving end caps. Using a QR code 
on the door to link online study room reservation calendars 
to the real room. By scanning the code, students may 
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reserve the room or check the schedule to see when it will 
become available. QR codes that connect to online video 
tours and training programs can be used on posters and 
other promotional materials. Using QR codes to direct 
students to the "text a librarian" service When you scan the 
code, a text message is sent to the proper number. QR 
codes that give vital information about an item are included 
in the online catalogue. QR codes, which link to online 
copies of print publications, are being placed on shelves. 
QR tags that lead to internet trailers or reviews are attached 
to CD=DVD covers. QR tags that connect to video lessons 
describing how to operate equipment such as debit card 
stations and fiche readers are being installed on equipment. 
Before beginning to create a QR Code, be certain that you 
understand two things:  
1. Make a demand on your users 
2. Which QR Code generator is most suited to your 
requirements? 

A quick Google search for 'QR Code generator' 
produces a wide range of results. So, how can you figure 
out which service is the best match for you? Will you look 
at each one individually? Don't be frightened! Here are 
some of the greatest QR Code Generators available. Once 
you've picked which service to use, there are three ways to 
create QR codes: 
A. Create one QR code at a time using an online QR 

code generator- There are several online QR Code 
generators that may help you create a Quick Response 
Code. All that remains is to select the destination data, 
select a QR Code type (static or dynamic), and save the 
image. You may also customize your Quick Response 
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Codes with your brand's color and logo. Customized 
QR codes are scanned far more frequently than standard 
black-and-white QR codes. 

B. Integrating your own system with the QR Code API - 
If your mobile app or information system wants to 
generate these 2D barcodes; you'll require a QR Code 
API. When you require a Quick Response Code, it will 
connect to your system and generate one. 

C. Services for Bulk Generation- Bulk generation is 
available from several QR Code service providers. 
Simply enter the data to be encoded in a spreadsheet, 
submit it to the bulk generator, add a design to the QR 
Codes (if desired), and pay. You can download your 
batch after it's finished. 

• Techniques for Scanning QR Codes 
This can be accomplished in one of the two ways listed 

below: 
a) Scan QR codes on a mobile device with a QR code 

scanning app: 
If you have a Smartphone with a camera, you can 
decode a QR code. QR Code scanning apps are 
available in all major Smartphone app stores. Several 
smart phones now come equipped with installed QR 
code scanners. 

b) Using a portable or static optical scanner: 
You've probably seen scanners used to read barcodes in 
stores. QR Codes can also be scanned using a portable 
or static optical scanner. When scanning volumes are 
large, such as in tickets or mobile payments, these 
scanners are employed. 

• Methodology of producing a QR code? 
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A QR code generator is software that allows you to 
save information in a QR code. For example, using online 
QR code generator you can create a QR code within 
seconds by entering your information and save it as a large 
PNG or svg graphic. You can now print or embed your QR 
code on your website to make it visible to everyone. 

Fill up the fields using your message, link, text, or 
vCard contact information. As you write, the QR code will 
be produced automatically. To obtain the generated QR 
code image, simply click the "Download" button. You may 
use the QR code on your own website if you look for the 
code provided by the "E" sign. You may use the QR code 
by embedding it on your own website; you may also simply 
insert and use the Barcode image on brochures, billboards, 
cards, and other items. 

• Different brands of QR code Generators 
1) QR Code Monkey:   

It is a versatile static QR code generator that is 
completely free. They provide numerous options for 
content, colors, logo images, and the overall appearance of 
the code. They have a paid subscription-based plan in 
addition to their free generator. QR Code Studio is the tool 
they use to create dynamic QR codes. After you've 
generated them, you can edit them. There are also options 
for tracking and management. QR Code Monkey is a free 
tool for creating static codes. More importantly, this tool is 
ideal for free codes that differ from the norm. This 
generator is ideal for anyone who requires a QR code in 
vector format, such as SVG or EPS. QR Code Monkey's 
static QR code generator is completely free with no 
restrictions. 
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The QR Code Studio provides three subscription plans, 
all of which are paid. The Starter plan comes with three 
dynamic codes. The Standard plan includes 100 dynamic 
codes. The Premium plan allows for a total of 1000 codes. 
Scanova :  

Scanova is one of the most effective QR code 
generators for large organizations. They provide high-
quality QR code generation and management services. 
Scanova will generate a dynamic code and provide you 
with a trial period to test it out. Scanova will generate a 
dynamic code and provide you with a trial period to test it 
out. The company also provides custom mobile landing 
pages with a variety of template options. Scanova pricing 
plans begin at an already exorbitant price. The Lite Plan 
costs $15 per month and includes only five codes. The 
Standard Plan costs $50 per month and includes 20 codes. 
The Pro Plan costs $100 per month and includes unlimited 
codes. 
QR Stuff:  

It is a free QR code generator with many options for 
both static and dynamic codes.In addition to their free 
generator, QR Stuff offers paid subscriptions for creating 
dynamic codes with unique designs and analytics 
tracking.The paid version of QR Stuff is one of the best QR 
code generators for small businesses looking to pay a lower 
price for unlimited dynamic QR codes. Pricing for QR 
Stuff is simple. You either pay for one month, three 
months, six months or the entire year. All payment plans 
include unlimited QR code generation and analytics. 
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Visme:  
Visme is effective design software that allows you to 

create a wide range of visual content, including social 
media graphics, event tickets, infographics, documents, 
flyers, and more. It's ideal for academics and educators, as 
well as students of all age categories. Visme has a QR code 
generator built into its toolbar that you can use to promote 
your library's resources and services. Creating a Visme 
project with a QR code is completely free. However, if you 
want access to premium templates, design assets, and 
download options, youought to upgrade to a paid plan. 
Logaster:   

It is best suited to small and micro-businesses. This tool 
is ideal if you need a QR code quickly and for free. This 
tool is completely free and allows you to generate an 
unlimited number of static codes. Logaster is ideal for 
small Libraries and information centre. It has an easy-to-
use and intuitive interface. However, it does not have as 
many features as the paid competitors on the list. This tool 
is completely free and comes with an unlimited number of 
static codes. 
Visualead :  

Visualead is more than simply a QR code generator; 
they also provide Smart Packaging Solutions that 
seamlessly incorporate QR codes into branded packaging. 
They also provide all of the necessary resources for a 
successful QR code marketing campaign. Visualead is 
suitable for QR code campaigns done by small and medium 
enterprises. It also provides Google Analytics tracking for 
dynamic QR codes. branding will be incorporated in the 
design of the three possible QR codes created with the free 
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plan. This QR code generator goes beyond the traditional 
QR code and offers unique options for Libraries to increase 
their number of users. The Basic Plan is $6.23 per month 
and includes 5 QR codes. The Advanced Plan is $12.45 per 
month and includes 50 QR codes. The  Premium Plan costs 
$36.75 a month and includes 150 codes and unlimited 
scans. 
Beaconstac:  

For multi-channel and Omni channel campaigns, 
Beaconstac is the best QR code generator. They provide 
more than just QR codes; they also provide geo fencing, 
beacons, and NFC marketing solutions. Beaconstac is the 
ideal solution for physical marketplaces seeking proximity 
marketing solutions to extend their reach beyond traditional 
channels. of course, anyone can use the tool to generate 
free static QR codes, but the real value comes from the paid 
plans. Beyond QR code generation and management, 
marketers and business owners have a plethora of creative 
options with Beaconstac. 
QR Code-Generator:  

Since the early 2000s, the QR Code Generator has 
made it simple for companies and individuals to make QR 
codes. They provide an API for QR generating within your 
app, just as some of the other utilities on our list.  

QR Code Generator and QR Code Generator Pro are 
the two versions of the programme. The first is a free static 
code generator that includes more advanced options such as 
color and logo insertion. Web pages, app store goods, and 
bitcoin payments are all examples of material you may 
contribute. Pro includes all of the tools needed to create 
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dynamic code as well as in-depth campaign analytics and 
management.  

The analytics and administration platform on which 
they operate is great for tracking QR code initiatives. QR 
Generator is free for any number of static codes, but there 
are subscription prices for dynamic codes and management. 
The smallest plan does have a limit on scans. The Starter 
plan offers two dynamic codes and is $5 / month.The 
Advanced plan offers 50 dynamic codes and two users at 
$12.50 / month.The Professional plan with 250 codes and 
five users is $37.50 / month. 
Delivr:   

Delivr is one of the oldest and most established QR 
code generators on this list. Ideal for businesses that require 
high-security QR code solutions for purposes other than 
marketing. You can generate a variety of codes, including 
simple static QR codes and custom QR codes. You can 
generate a variety of codes, including simple static QR 
codes and custom QR codes, as well as personalized web 
solutions, mobile landing pages, and branded QR code 
generation. The Free plan includes three dynamic-ready 
codes and an unlimited number of static codes. The Plus 
plan includes 100 dynamic codes for $25 per month. The 
Prime plan includes 250 dynamic codes for $50 per month. 
The VIP plan includes 500 codes for $125 per month. At 
$999 per month, the Pro plan includes 1000 codes and a 
slew of additional business features. Enterprise plans are 
available upon request. 
Unitag:  

Unitag is a QR code generator and reader that allows 
you to create QR codes quickly and easily with a variety of 



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  54545454 

 

designs. A Unitag account is required to generate any form 
of QR code, whether static or dynamic. Unitag, a European 
startup, is the finest QR generator for small enterprises who 
handle transactions in Euros. Unitag's free plan includes 
limitless free QR codes and unlimited scans.The features in 
the premium membership levels are more extensive. The 
basic package is €100 per month. The month-to-month cost 
of the Live plan is 300 Euros. The monthly cost of the 
business plan is 800 Euros. 
QRickit :   

Unlike the other QR code generators on our list, solely 
generates static codes. However, they also provide a 
solution for dynamic tracking through the use of third-party 
services such as bit.ly and Google Analytics. QRickit is the 
greatest QR generator for casual usage or businesses with 
minimal marketing budget because it is a completely free 
service. It's completely free. 
Zebra QR:  

It is a one-of-a-kind QR code maker. All of the code 
generators on this page can provide a link to a PDF menu 
or a landing page. This one not only builds the menu for 
you, but also generates the code. After scanning the code, 
menus appear on mobile devices. There are three price 
choices for Zebra QR. At $9 per month, the Starter 
subscription includes the menu creation tool as well as 
other features.The Pro plan is $49 a month and includes 
unlimited views and other features. 
Shopify:  

Shopify's free QR Code creator is as straightforward as 
it gets. In terms of data, colours, and customisation, there 
aren't many possibilities. This programme is suitable for 
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anyone who need quick and easy static code. It's not 
intended for significant marketing campaigns or activities 
that require personalisation and tracking. It should enough 
for a person or a small business that just requires one QR 
code. It's completely free. 
QR Tiger:  

QRTiger is a QR code generator with an intuitive, user-
friendly UI that allows you to create QR codes within 
seconds. QRTiger is suitable for a wide range of industries, 
including enterprises. The Hubspot software from QRTiger 
also makes it simple to produce QR codes right from your 
CRM. This QR code generator goes above and above with 
their excellent tracking capabilities and 24/7 customer 
service. QRTiger has three price options, one of which is 
free and allows you to create up to three dynamic QR 
codes. At $7 per month, the ordinary subscription includes 
12 dynamic QR codes and unlimited scans.At $16 per 
month, the advanced plan includes 200 dynamic QR codes. 
At $37 per month, the premium plan includes 600 dynamic 
QR codes. 
Conclusion: 

The use of QR codes is growing every day. It has 
covered a wide range of topics, including marketing, 
business, travel, and libraries. As a result, we can state 
categorically that it is a reflection of rapidly evolving 
technology and its influence on our academic user group. 
Users gained additional familiarity with this excellent tool 
in the days ahead. A QR code generator is a piece of 
software that allows you to save data in a QR code. By 
entering your information and saving it as a huge PNG or 
svg graphic, you can rapidly create a QR code. To make 
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your QR code visible to everyone, you can now print or 
embed it on your website. The ability to deploy Quick 
Response codes is one of the many exciting benefits of 
techno-savvy libraries. They're also called "action codes" 
because they allow students to take quick action once their 
devices detect them. 
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Abstract: 
In this paper an attempt has been made to understand 

the benefits of reading in today’s digital era. The paper 
discusses about various ways of improving reading habits. 
It tries to understand the purpose of reading and how one 
can adopt to different types of reading material. The paper 
concludes that though it is very much necessary to improve 
reading skill, one should also keep in mind that reading 
articles which promotes negativity or wrong information is 
not good. The main purpose of reading should be to make 
ourself a good human being in the society. 
Keyterms: Reading Habits, academic libraries, reading 
culture, digital era, digital age 
Introduction: 

The main function of anyacademic library is to promote 
reading culture among students. The academic Libraries 
play important role in attracting readers to the libraries by 
making available useful resources as per the requirement of 
the users. Academic libraries are considered heart of the 
institution. During graduation course, college students learn 
about various subjects from their syllabus. Students also 
learn about Sports, Performing arts skill, music skills etc. 
However, in colleges, concept of library is hardly covered 
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in their syllabus. In fact, library remains the only area or 
the subject which is not properly covered in their syllabus. 
The reason libraries are developed because it is not possible 
for single individual to purchase all the books that he 
wishes to read or refer due to its cost. Even if people have 
money, there might not be a sufficient space to keep these 
books. The Libraries offer sufficient space and expert 
person is appointed to properly organize the books 
according to the subjects.  
Reading in the Digital Era: 

The digital era has completely changed the way how 
students read, write, and access information in educational 
institutes. Earlier class assignments were handwritten, now 
it is typed and printed.  With the many improvement 
sinsmart phones technology, e-books access, social media, 
interactive graphics, there’s no question that the nature of 
reading has changed during the past decade.Many 
Publishers are nowadays making available digital copies of 
various reference books, which can be subscribed by the 
libraries for students. Many teachers in colleges still find it 
difficult to understand how digital skills should be 
combined into literacy instruction. But many experts do 
agree that all students should be learning with a mix of 
print and digital texts. Though there is lot of development 
in the technology that provides access to various electronic 
resources, it is equally important to motivate students to 
develop reading habits of print books due to the various 
benefits it provides to readers.  
Benefits of Reading: 

Reading has been a valuable source of knowledge since 
ages. We all read because we want to increase our 
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knowledge. Knowledge is considered the most powerful 
acquisition in life. The knowledgeable person has great 
importance and is always given deep respect in the society. 
Some of the benefits of reading are as follow: 
• Exercise to mind: We go to gym; we run and do other 

cardio exercise to keep our body physical fit. Similarly, 
we also need to exercise for our brain, if we need to 
keep it healthy. Reading can be a great exercise to our 
brain. Reading is to mind what exercise is to body. 

• Improves communication, writing skills and 
vocabulary: Reading improves our communication 
skill. It helps to make our arguments strong. It improves 
our conversation with another person. Similarly, 
spellings improves when words are seen in print. It is 
difficult to develop a good writing skill without 
becoming a good reader. Finally reading always help us 
to improve our vocabulary. 

• Controls anger and improves concentration: 
Reading helps to control anger. It is scientifically 
proved that reading automatically helps person to 
control anger. It also helps to improve the 
concentration.  

• Prepares you for competition: Reading helps to 
improve general knowledge. The general knowledge 
books, newspapers, current affairs magazines are a 
great source of information which gives you that 
competitive edge or confidence during interviews or 
similar exams. 

• Helps children in school: TheResearch in education 
field has shown that there is a strong correlation 
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between reading and academic success. It helps 
children in school to score good marks in exams 
because good readers can write quickly since they 
already have many ideas in their mind.  

How to Improve Reading Habits: 
Reading skills are very essential to succeed in today’s 

society. Good readers always exhibit better social skills.  
There are many ways to improve reading habits. Following 
are some of the ways in which reading habits can be 
improved: 
• Selection of book: Selection of a book for reading is 

one of the important steps towards developing a reading 
habit. Initially new reader can select a small or 
interesting story book. Initially there is no need to select 
a very fat bookswith many pages which becomes 
difficult to finish within short time.  

• Set time for reading: The person who wants to 
develop his reading habit can fix a particular time to 
read in a day. For example,one can every day read for 
10 minutes after breakfast, lunch and dinner. That will 
be 30 minutes a day ,which will be a great start for the 
beginners.  

• Always carry a book: We should always carry a book 
where ever we are travelling. Whenever and wherever 
we get free time, we can open a book and start reading. 
That way we can keep ourself engage.  

• Make a list of the books: We should always have a list 
of the books that we are going to read after finishing 
reading selectedbook. 
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• Find a quite place: Every house or surrounding has a 
quite place to sit. Reader has to find such place and try 
to sit there atleast for few minutes to avoid any kind of 
disturbance.  

• Reducing time spent on Mobile, Internet and 
Television: We usually spend lot of time watching tv, 
surfing internet and playing games on smart phones. 
We can utilize this time for a reading purpose to 
improve our knowledge.  

• Visiting used book shop: Visiting a used book shop 
once in a while where discounted books are available 
will help in developing personal collection at home. 
This can be done by spending very less money. 

• Making a deal: We can make a deal with ourself that 
we will not do certain routine things without reading a 
few pages of book. For example,we can decide that we 
will not brush our teeth in the morning unless we read 
10 pages of a book. 

• Making reading pleasurable: Reading can be made 
pleasurable. For example, one can sit with juice, coffee 
or some snacks while reading a book. Person can even 
go to some quite beach and enjoy reading.  

• Reading for younger children: Reading for small 
children in house and helping them in their studies will 
not just help in improving your reading but it will also 
create a reading culture in the house. 

• High goal in life:Setting a high goal always helps in 
achieving great success in life. For example, a good 
reader can set a goal for himself that he will finish 
reading at least 50 books within a year. 
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What and How Should we Read: 
• Purpose of reading: We should know the purpose of 

our reading. People mostly read cheap magazines or 
just headlines and theft stories in newspaper. Students 
who have some goals to achieve in life cannot afford to 
waste their time in reading such trash. Since we don’t 
feed rubbish to our body, we should also not feed such 
things to our mind. 

• Critical reading: We should think about authors point 
of view when we read any book. We should blindly not 
accept or reject authors views. we should give author 
our eye not mind. 

• Restate:To restate is to take a break in between reading 
and to tell yourself what you have read by putting book 
down. Reader has to tell himself main points and 
important details of what he is reading. Research has 
shown that readers who restate can remember three 
times more than one who does not.  

• Adopting to different reading material:One has to 
adopt to different types of reading material. All the 
types of reading material do not deserve same attention 
and time. A person cannot read a newspaper word by 
word, similarly a textbook or reference book cannot be 
read like a newspaper.  

Conclusion: 
Some people might feel that reading habits of people is 

declining in this digital age. The Digital era offers so many 
distractions along with the huge amount of information. 
What to read and what not to read has also become a 
problem for readers today. College students should 
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continuously read because regular readers are likely to 
learn something new every day and all branches of 
knowledge are not included in the curriculum. The 
importance of reading will continue to increase in years to 
come.  
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Abstract: 
The main purpose of the paper is to investigate the 

usage of E-resources by faculties and research scholars of 
Pt. Ravishankar Shukla University. The data were collected 
through a structured questionnaire which wasdesigned and 
personally distributed to 150 respondents. It is foundthat 
respondents are using e-resources for learning, update 
subject knowledge, and research purposes.Limited access 
to computers and lack of training is considered as barrier in 
access to e-resources. The common benefits of e-resources 
are easy to search, up-to-date, easy to share and link to 
other resources.  
Keywords: E-resources, Pt. Ravishankar Shukla University 
Introduction: 

The information world has expanded dramatically over 
the lastdecade due mainly to developments in information 
technology. The speed of communication is moving in high 
rate due to ICT and Social media. The introduction of 
computer and application of optical technology for library 
and information activitieshave made important 
achievements in information handling.Electronic resource 
is valuable tools for study, collaborative learning 
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andresearchactivities due to faster and timely delivery of 
information. They provide different type of search options 
for access precise and pinpointed information. They offer 
facility to access information resources at any time (24x7) 
and location. There are various types of e-resources which 
are available on the Internet include full-text journals, 
newspapers, indexing and abstracting databases, e-books, 
dictionaries, encyclopedias, reports, online databases, 
digital images, institutional repository, industry profiles, 
information gateways, CD-ROM (audio/video/text) etc. 

Collaborative learning and research activities can be 
taken to a different orbit on social media. Today, an 
institute or a university can easily find institutions across 
geographies and initiate dialogue to other institutions for 
collaborative learning. On social media the overhead cost 
of online collaboration is so low that even individual 
teachers or students themselves can take initiative and 
explore co-creation and collaborative learning (Sahu, 
2014). 
Pt. Ravishankar Shukla University 

Pt. Ravishankar Shukla University is Chhattisgarh's 
largest and oldest institution of higher education, founded 
in 1964, and named after the first chief minister of 
erstwhile Madhya Pradesh. The University has a sprawling 
campus in the western part of the capital of Chhattisgarh, 
Raipur. There are Twenty-Nine teaching departments in the 
University.  

Attracted by the opportunity to study and conduct 
advanced research with renowned professors and fellow 
scholars. There are 5000 students enrolled for variety of 
courses offered by the departments who are steered under 
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the guidance of more than 100 faculty members. 
Jurisdiction of RSU covers entire central and southern part 
of Chhattisgarh. There are 180 educational institutions 
affiliated to the University(Pt. Ravishankar Shukla 
University, 2021). 
Literature Review  

Information is a nervous system for the teacher and 
researcher, without the information they cannot teach and 
generate new information in an academic institute. The 
information and communication technology tools have 
changed the mode of communication and availability of 
information in a digital environment (Bellary and Surve, 
2019). Electronic resources have become an indispensable 
component of every library’s collection. They facilitate 
self-learning, fast and easy availability of information and 
research output without any geographical barrier (Siwach 
and Malik, 2018). E-resources or “Electronic resources” 
can be defined as the resources available on the internet 
which are a godown of data and information on different 
subjects and topics (Mittal and Bala, 2013). There is no 
doubt that e-resources are contributing a lot towards 
research, development, and higher education. These 
resources have converted into knowledge disseminating 
center. These resources are being accessed by user 
community at a very fast pace(Kumar, Palaniappan and 
Duraisekar, 2018). Bala and Lal (2016) the findings show 
that the impact of e-resources is noticeable on the library 
users in pattern of using and accessing information. It has 
given a free space to the users to develop lifelong learning 
skills as well as the independence of using the resources 
without any hitch. Habiba and Chowdhury (2012) found 
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that a majority of the users use e-resources for the research 
and learning purpose. They acknowledged that the 
electronic sources have improved their skills of searching 
and they feel more comfortable with the e-form of 
resources (Bala and Lal, 2016). 

Though the use of online database is not to the expected 
extent, but the user awareness programmes and library 
seminars may increase the use of these databases (Bala and 
Lal, 2016).The main problem to use the available e-
resources was inadequate infrastructure to meet the 
requirements of users. Secondly training programs should 
also be revised as per requirements (Sharma, 2009). It is 
also found that busy schedule in the institute prevents the 
effective and efficient use of the e-resources(Bellary and 
Surve, 2019). 

There should organize training program for the faulty 
members and the students so that they can know about 
different search interface, latest changes of the journals site 
and develop sophisticated searching and retrieval skills or 
techniques; bandwidth of internet connection must be 
increased. Before and after the electronic resources 
subscription, survey on users should be done at regular 
interval (Habiba and Chowdhury, 2012). 
Objectives: 

The study was undertaken to analyse the uses and 
effectiveness of e-resources provided by Pt. Ravishankar 
Shukla University for its faculty members and research 
scholars. Specific objectives of the study are: 
1. To identify the awareness of E-resources among the 

faculties and research scholars; 
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2. To determine the purpose and frequency of using the 
electronic resources available in the library. 

3. To find out benefits of e-resources over conventional 
sources of information. 

4. To examine the level of satisfaction of the users on e-
resources; and  

5. To determine the effectiveness of e-resources on the 
research work. 

Research Methodology: 
In this study, questionnaire method was used for data 

collection. A survey was conducted in March 2021. The 
target population of this study wasfaculty members and 
research scholars from all departments of Pt. Ravishankar 
Shukla University,Raipur. A questionnaire contain 10 
closed ended questions was personally distributed to 150 
faculty membersand research scholars. Out of total sample, 
112 participants successfully answered with response rate 
of 74.6%. This study attempts to examine the awareness of 
e-resources among faculties and research scholars, 
purposes of using them and barriers faced by them. The 
data were analyzed and presented in graphs and tables. 
Data Analysis And Results: 
Awareness of e-resources:  

Fig.1 depicts the awarenessof e-resources among 
faculty members and research scholars. There are 
considerable differences between levels of awareness of 
different type of e-resources. It reports that all the 
respondents are well aware with Websites (84%). Over 
60% respondents are aware of E-newspapers and e-
journalsfollowed by CD-ROM Database 53%, E-book 48% 
and Institutional Repository 46%. Less than 40% 



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  69696969 

 

respondents are aware of Online Database and only 22% 
are aware of Information Gateways. 

Figure 1:Distribution of awareness of e-resources 

 
Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 

Usage of E-Resources by faculties and researchers  
The trend of using e-resources by faculties and 

researchers illustrated in figure 2. It shows that 77% 
respondents used Website, 65% E-newspaper, 61% E-
journals, 43% online databases and 40% CD-Rom 
databases to access e-resources. E-books searched by 38% 
researchers and faculty members while Audio/video 
content by 33%. One fourth of total go for institutional 
repository and a few respondents (9%) used information 
gateways.  
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Figure 2:  Usage of E-Resources 

Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 

Time spent on e-resources 
Fig. 3 representsthe time spent by faculties and 

researchers on e-resources. It is observe that 45% of 
respondents spend one to two hours, 35% access e
resources less than one hour, and 9% uses occasionally. 
Only 11% of respondents use e-resources more than two 
hours. 

Figure 3:Time spent on e-resources 

Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 
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Purpose of using the E-resources 
 Respondents are asked to point out their purpose of 
using e-resources. Figure 4 illustrates that over70% 
respondents used for update subject knowledge followed by 
learning (70%). It is find that respondents (53%) use e
resources for research purpose and teaching (42%).

Figure 4:Purposeof Using Electronic Resources

Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 
Benefits of e-resources over conventional sources
 E-resources are rise aboveconventional sources of 
information with their efficient features. Figure 5 
that quick accessible major benefit for respondents (86%) 
followed by easy to search (78%), up-to-date (58%) and 
easy to share (49%). Link to other resources is the least 
considered benefit by respondents. 
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Figure 5: Benefits of e-resources over conventional 
sources 

Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 

Problems in Using Electronic Resources  
Fig. 6 explains problems faced in using e-resources by 

respondents, the most common problem is limited access to 
computers (76%) followed by slow download speed 
(70%).It is examined that 68% of respondents faced 
problem in finding relevant information while limited 
number of available title is concern of 57%. Lack of 
training is considered as problem of more than 50% of 
respondents.  

Figure 6:Problems in Using Electronic Resources
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Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 
User Satisfaction: 

Fig. 7 illustrates user satisfaction level with IT interface 
and available e-resources. It is observed that 7% of 
respondents are highly satisfied with available IT facilities 
and e-resources followed by ‘above average’ (14%), 
‘average’ (50%) and ‘below average’ (21%). A few 
respondents (8%) are not satisfied.   

Figure7: User Satisfaction with existing IT 
Infrastructures and e-resources 

 
Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 
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Figure 8:Effectiveness of e-resources on academic and 

research work 

 
Note: the percentage is in rounding off. (n= 112) 
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essential for effective academic learning and fast research 
development.   
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Abstract:  
Reading is very vital to progress and development 

human life and it's in the development of children and 
adolescents cannot be over emphasized. It is an activity that 
is meant to popularize reading and make it a lifelong 
hobby. The main objective of Cultivating  a reading culture 
is to make reading a habit that is appreciated and loved by 
the users. It is therefore important to create awareness on 
the importance of reading for leisure and not necessarily to 
pass exams and to develop reading as a habit. This Paper 
Covers Different activities to cultivate reading Such as 
Book Fair, Book Club, Library Programs, Virtual Author 
Visit and Panel Discussion etc. 
Keywords:Library, Reading Culture, Panel Discussion, 
Book Fair, Book Week, Reading Tent, Drama  
Introduction:  

Reading has been and still is a powerful means of 
communication. It can form part of  an individual to the 
extent that it becomes a habit which once developed, 
becomes very difficult to break. The art of reading could be 
an interesting experience for Students  if they are properly 
guided. A reading habit cultivated early in life helps the 
child to grow into an independent adult. On the other hand, 
any kind of libraries whether it is school libraries, public 
library, academic library or special library play very 
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important role  towards reading in society by providing 
different unique reading environment with different  kind 
of literature, able to fulfill the information needs, attract the 
users, motivate the  users to read and promote reading 
culture as well. Similarly, libraries are assisting in also 
providing  right information to the right users, right format 
at the right time. However, libraries  become the main 
source which accelerates reading culture among the users. 

Reading is something many, who are literate, take for 
granted. But if one thinks  about it and tries to define it, one 
may have difficulty verbalizing his/her thoughts. Sybil 
(1984:9) defines reading as a process of communication 
through which most formal learning takes  place. It 
involves understanding written language and respond to the 
author’s message. Therefore, this means that when one is 
reading one has to be thinking, predicting, questioning, 
evaluating and defining and redefining. Manzo et al 
(200:25) defines reading simply as   unlocking and 
constructing literal interpretive and applied meanings from 
coded  messages. It is the act of simultaneously reading the 
lines, reading between the lines, and reading beyond the 
 lines. 
What is a Reading Culture? 

A reading culture is an environment where reading is 
championed, valued, respected, and encouraged. Reading 
lies at the heart of the curriculum, and it’s of the utmost 
importance to a child’s personal, social, and academic 
success, as well as their general wellbeing. Creating a 
reading culture should not be the responsibility of an 
individual. It takes dedication, perseverance, and effort. It’s 
led by an enthusiastic and dedicated senior leadership team, 
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and advocated by every pupil, parent,  and staff member in 
the community. In a report commissioned by the National 
Literacy Trust, research indicates that, “if reading is to 
become a lifelong habit, then people must see themselves 
as participants in a community that views reading as a 
significant and enjoyable activity. Parents and the home 
environment are essential in fostering a love of reading.” A 
reading culture takes more than quality-first teaching. 
Where a reading culture exists, children read of their own 
free will, on a regular basis. Students select their own 
reading material, at a time and place of their choosing. 
They are willing and active participants, who anticipate the 
satisfaction they’ll get from picking up a book. To make 
sure children don’t experience reading difficulty and 
demotivation, we should ensure students become fluent and 
engaged readers from an early age. Creating a reading 
culture where students are disaffected, hold negative 
attitudes, and whose reading ages are well below 
chronological, can be challenging, but not impossible. 
Importance  of Reading Culture  

Building a strong reading culture puts reading at the 
forefront of school improvement. A creative and exciting 
reading culture not only breeds capable and committed 
readers, it boosts wellbeing, community connectedness, and 
student outcomes. In a recent report from The Department 
for Education, Nick Gibb, Minister of State for School 
Standards, states that reading is “the key unlocking the rest 
of the academic curriculum.” Children will need high levels 
of literacy in so many aspects of their lives. Everywhere 
children look, there’s a sea of information for them to 
digest – in school, at home, on public transport, on the 
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roads, and on digital technology interfaces. Not only is 
reading required for success in future employment, an 
ability to read will help children in future relationships, 
when running a household, and when navigating all aspects 
of their personal lives. 

We know that reading fluency is a strong indicator for 
achievement in further education, higher education, and 
future employment. The government acknowledges that 
reading can achieve something teachers and policymakers 
have been trying to attain for years: to lessen, or even 
eradicate, the impact of early life disadvantage. In short, 
only competent readers will be able to access the wonders 
of the curriculum, and thus improve their life chances. 
Library Activities:  
1. Library Programs  and Projects 

There are many programs a librarian can introduce with 
the help of teachers to motivate students to read. For young 
ones, ‘story hour’ is always a welcome treat, especially 
when it is supplemented with flash cards, charts, slides or a 
video film. A story told with puppets is another attraction 
for children. This can be followed by story narration by 
children themselves, by creative dramatization of stories 
finally whetting their appetites to turn to the book itself. 
Preparation of Wall Magazines, Wall Newspaper or Class 
Magazines containing student’s writings in prose and 
poetry, their cartoons and illustrations, mathematical 
puzzles, science quizzes and amusing anecdotes and jokes, 
all these stimulate interest and help develop creative 
thought and expression right from the earliest years. 
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2. Book Seminar 
A program  which can be very stimulating for the older 

students is a Book  Seminar. The students select and read a 
chosen book and then have a round table discussion on it, 
led  by a knowledgeable moderator. This often leads to 
students wanting to read more books by the same  author. 
Preparing projects on different authors and poets is another 
method of encouraging the  reading habit. Students gather 
as much information as possible on writers, prepare their 
project report,   and then give a presentation to the class 
inviting questions from classmates. This gives  students the 
opportunity to familiarize themselves with different poets, 
authors, and dramatists,  especially when there is an 
interchange of project material in the class. Meet the 
Author sessions can also  be enjoyable when contemporary 
writers are invited for discussion with the students about 
their books. Science Symposia, when students choose a 
current topic of their interest and make presentations 
 before the class or science clubs, is another way of 
attracting students to pore through the latest  books in 
science and technology to find out about new inventions 
and discoveries. If participation  from the audience is also 
encouraged, more students will wend their way to the 
library to search out  unexplored questions to tax the minds 
of their fellow speakers. 
3. Holiday Project Work 

During the long summer vacations, many students are 
at a loss as to how to  spend their time fruitfully. They do 
not relish the usual type of routine home assignments, but if 
they are  asked to prepare some interesting models, charts 
and projects on subjects of their choice, using material from 
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the books, it is amazing how much creative work is 
produced - working models made out of scrap material, 
colorful charts and albums containing exciting new 
information on the latest technological developments taking 
place in different countries of the world; as well as in the 
creative and  performing arts; on global issues like 
pollution, ecological degradation; the population explosion 
- in fact on any  topic under the sun. These can be displayed 
at a ‘holiday assignment exhibition’ when the students 
come back to school and parents can be invited to view 
them.  
4. Book Fairs 

Since the material collected by students for their 
projects is gleaned from books,  this can be a good time to 
arrange a ‘book fair’ in the Colleges, inviting local 
publishers and booksellers to put up stalls  for display and 
sale of their books. These ‘book fairs’ give parents an 
opportunity to see what is available in the market without 
having to travel from place to place, and if they  can be 
arranged on Sunday when the parents are usually free from 
their work, the response would normally be very favorable. 
The book fairs encourage students to spend their pocket 
money on buying books for themselves or as gifts for their 
friends. They also help librarians and teachers to select the 
books for the library. 
5. Book Week 

Although the library programs  should go on throughout 
the year, some  Colleges  organize ‘Book Week’ every year 
to focus the attention of the whole College - the Head, the  
 faculty, the students - on the value of books and the habit 
of reading, and to make the College  community more 
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library conscious. During the ‘Book Week’, a variety of 
programs can take  place catering to the interests of each 
age group of students. The programs may include talks and  
lectures, discussions, book reviews, book exhibitions, visits 
to local libraries, screening of films and so on. Each faculty 
may  also like to organize a faculty day, such as Social 
Studies Day, Mathematics Day, Creative Arts Day, 
Language Day, Science Day’ etc. The Arts Department of 
the College  can organize painting  contests on the Joys of 
Reading; put up catchy slogans; prepare attractive ‘book 
marks’ and ‘book  covers’, and beautify the library. 
6. Book Donation Drive 

As a part of Book Week, the Colleges  may organize a 
Book Donation Drive and the students maybe encouraged 
to share their book with others and donate some of their 
good books to the library.Parents and well wishers may 
also be requested to donate books. This can be very useful 
in the initialstage when the College is building up its 
library, and, if it is well-endowed then the ‘Book 
DonationDrive’ can be directed towards the collection of 
books for a mobile library, for the local hospital; orNeo 
literates or less well-endowed rural Colleges. When 
donating books, however, students should beimpressed 
upon that the books must be in good condition, fit to find a 
place in the library. 
7.  Book Club 

The National Book Trust, India publishes a wide 
variety of books, keeping in  mind the diversities in 
language, culture, age-groups and tastes of readers. Thus, 
books range from  those that are informative, pertaining to 
science, the arts, the environment and many others; fiction  
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from different regions of the country, and beautifully 
illustrated books for students . NBT books are available in 
32 Indian languages and in English, at affordable   prices. It 
has been a consistent effort on the part of the Trust to make 
its books available in every  district by enrolling Book Club 
members across the country through a very good network 
of its authorized  booksellers. In order to ensure the 
availability of Trust's publications, the Trust has been  
running a Book Club Scheme since 1994. Any individual or 
institution in India can become a member  of the NBT 
Book Club with a nominal, lifelong non-refundable 
membership fee of Rs.100/- for  individuals and Rs.500/- 
for institutions. 
8. Virtual author visits  

Author visits can generate a lot of interest in books and 
reading, but unless only local authors come to the libraries, 
such visits may not fit a library’s budget. But it is far less 
expensive to bring an author in virtually by using web tools 
such as Skype, Google Hangouts or Other video 
conferencing programs.3 
9 .Celebrate Literacy Days 

Whatever literacy day it is, celebrate it. Events such as 
World Book Day, Copyright Day, and National Poetry Day 
bring fun-filled opportunities for students, and help to build 
a vibrant reading culture.4 
10.Reading Tents 

Once in a month, on Saturdays or during the long 
vocation, tents could be pitched  in a play ground with a lot 
of prior publicity and fun fare. Here under the supervision 
of a certified  librarian, the library books are made 
available for reading, story-telling session, Drama 
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presentations based on themes from books which have been 
read, impromptu speeches, book talks and readings in turn 
with prizes  could be organized. The options available are 
as varied as the librarian’s imagination. There is no 
 stereotype. Volunteers such as parents could assist the 
librarian.5 
11.Drama 

Drama presentation can be light or heavily involved. 
During the storytelling hour, Students  would act in certain 
parts of the story. Drama could also be organized, where 
the students take  home and learn their parts. The drama 
could be presented during end of year activities or special  
occasions. While providing entertainment, drama sharpens 
hidden talents of the child.6 

Suggested Activities for Cultivating Reading Culture  
� Panel discussion  : Can be on a book or any current 

event about which the students have  read in different 
newspapers and journals in the library can be 
conducted. 
  

� Weave a Tale  : An interesting activity which brings 
alive the creative faculty of all involved. Students 
should be made to sit in a circle. The Librarian puts 
across a  story prompt and speaks for two minutes. In 
turn, all students will speak for two minutes building up 
the story. The final story can be typed, bound and form 
part of the  College  library collection. Students who 
have part of the activity should be acknowledged. 

� Making Bibliographies: This could be done as a group 
activity. Students create  their own bibliographies based 
on the available resources in the Library. Various 
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groups can  select a category of their choice for which 
they want to create a Bibliography. Groups could work 
on Non-fiction, Encyclopedias, Atlases, Fiction-Ghost 
stories, Fables, Crime Thrillers etc. The librarian may 
guide the students on how to incorporate   bibliographic 
data sequentially. This data could be put on attractive 
charts which can be  displayed in the respective 
sections. 
  

� Reading Time: The College  can observe an exclusive 
reading time every day when  all other activities are put 
on hold and all stakeholders (Right from the Head to 
the   support staff) are involved in pure reading. 
Reading material could be newspapers, journals, library 
books (fiction or nonfiction) etc. 

� Drop Everything and Read [DEAR] :   Is a program 
which can easily be structured in the College timetable. 
One period in a week, per class, can be structured for 
this. Students will devote the entire period for pleasure 
reading. This can be well  supported by the library. This 
will be apart from the entire period and enhance their 
reading  skills which in turn stimulate independent 
thinking, research and writing skills. 

� Library Clubs   : This club Could meaningfully 
contribute to organizing these events. Such events 
would stimulate students into inquiring and critiquing  
their own, each other’s and any available work in the 
library. It is hoped that through  such activities, students 
will carry out independent research. This will  
truly help in  increasing the standard of written work 
and reflective assessments.7 
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Conclusion:  
People read for many reasons apart from education. 

Other reasons why  people read includes self – 
improvement, pleasure, and relaxation. The role of the  
libraries in preparing students for success in academics is 
very  crucial and cannot be under mind. Information 
through reading is the life blood of all  human activities. 
The variety of books available to students should be 
expanded to  meet various reading needs and levels. 
Reading culture remains the way through  which people 
both old and young can achievesuccess through reading, 
which implies reading regularly for achievable goals. 
Library activities gain knowledge of users as well as give 
fun to them. 
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आ हानआ हानआ हानआ हान    आिणआिणआिणआिण    ेरणाेरणाेरणाेरणा    

 

ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
 महा मा फुल ेमहािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

 

वाचनाचीमराठीतील एक सु िस  िवधान आह े'वाचाल तर वाचाल' 
खरोखरी केवळ वाचनाने आपण वाचतो हणजे नेमके काय होते, असा  
अनेकां या मनात कायम येत  असतो. आप या आ मो तीसाठी, आपल े
मन कायम फुि लत ठेव यासाठी ते कायम कशाततरी गुतंवून ठेवावे 
लागत.े यासाठी वाचनासारखा संुदर, सोपा माग दसुरा नाही. कारण ह े
एक ाने करता येत,ेखच कमी होतो; यासाठी कुठलीही गुंतवणूक करावी 
लागत नाही; मो ा जागेची आव यकता नसत.ेकोणताही ास होणार 
नाही अशा प तीन े वाचन करता येत.े बसले या जागेव न अनेक 
ठकाणांची सफर घडिव याची ताकद फ  व ात कवा पु तकात असत.े 

माणसाला क पनपेे ा काही तरी मोठे करायचे आ हान आिण ेरणा 
पु तक देत े असत.ेपण यासाठी लागणारा अ याव यक घटक हणजे 
वाच यासाठी लागणारी आप या मनाची तयारी. 

कुठलाही हतेू ठेवून केलेल े वाचन असो वा केवळ छंद हणून केलेल,े 
याचा लाभ न च आह.े आपल े मन ह े टीपकागदासारखे असत.े यामुळे 
यास यो य ते खा  वाचना या पात दले याचा उपयोग न च होतो. 

आपण वाचलेले आह ेआप या लगेच उपयोगात आणता येते असे जरी नसल े
तरी आयु या या एखा ा ट यावर याचा िनि तच उपयोग होतो, याचे 
कारण आप या मदतू कुठेतरी याची न द झालेली असते. 

वाचन ही आप या मनाला य पूवक लाव याची सवय आह.े याम ये 
आपण क येक तासांपयत एकाच ठकाणी बसू शकतो. याचे दोन मु य 
प रणाम होतात एकतर आपण जे वाचत असतो याचा आिण आप या 
सभोवताल या जगाचा संबंध आपोआप तपासून पाहतो. ही या 
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जािणवे या पातळीवरील असते, यामुळे आपला श द सं ह वाढतो, 
एका ता वाढते आिण प रि थतीचे आकलन कर याची मता आपली 

मता वाढते. दसुरे असे क  वाचनामुळे तु ही दसु याला समजून यैशकू 
शकता, यामुळे भाविनकदृ ाही आपण अिधक स म होतो ! यामुळे 
आपण वतः तर आनंदी तर होतोच,पण आप याबरोबर इतरांनाही आनंदी 
क  शकतो! वाचनामुळे आप याला आपला जुना काळ समजावून घेता 
येतो. उदाहरण ायचे तर ाने री, दासबोध इ यादी धा मक ंथांचे 
देता येईल. कमकांडात गुंतले या समाजाला आपल ेखरे कत  काय आह,े 
ह े समजावून सांगणारी ाने री आजही उपयु  आह.े दासबोधात तर 
दैनं दन आयु यात माणसाने  वागावे, कसे इथपासून राजकारण कसे करावे 
इथपयत अनेक कारचे मौिलक मागदशन िमळते. 

'वाचन ही एक िनरंतर चालणारी या अस यान े आपली गती 
होत राहते आिण याच बरोबरीने आपल े आयु यमानही वाढते,'१ असे 
जीवशा ा या संशोधक आिण मािणत जीवन िश क सुजाता केळकर 
शे ी यांनी आप या एका थंात हटले आह.े यासाठी यांनी काही 
उदाहरणेही दली आहते. 

जसे आपण हणतो क  कमी क ात जा त पैसे,तसे वाचना या 
मा या तुलनेत याचे लाभ जा त आहते.आप याला वाचनाची सवय 

नसेल तर, पु तक िवकत घेणे श य नसेल, तर एखा ा ंथालयाचे 
सद य व घेण,े हा एक चांगला पयाय ठ  शकतो. सु वात करताना आपण 
आप या आवडी या लेखकांची पु तके वाचू शकतो, कवा आपला एखादा 
छंद असेल तर यािवषयीची उपल ध पु तके वाचू शकतो. यासाठी ह ली 
अनेक मा यमातून येणा या या पु तकावर या ित या वाचूनही िनवड 
करता येते. कवा िविवध पुर कार, पा रतोिषके िमळालेली पु तके वाचू 
शकतो.आिण ह े सव कर यासाठी आज आप या सोबतीला ऑनलाईन 
टोअस आहते, वेगवेगळी री डग अॅ स हाताशी आहते. अिभलाचनाचे 

वेगवेगळे योग, चचा, ग पा, नवनवीन पु तकाचे सारांश लेखन, नाटक 
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असे कतीतरी पयाय आज उपल ध आहते. आपली इ छाश  जर 
वाचना या दशेन ेलावली,तर आपण ह ेसहज समजू शकतो. 

आज या जगात िजथे माणूस माणसाला मदत करायला कचरतो, ितथ े
पु तकेच माणसाला आधार बनतात. आप या सं कृतीत ' ंथ हचे गु ' असे 
उगाच हटले जात नाही. फ  या सम पत भावनेने आपण ितकडे 
पाहायला िशकल े पािहजे.'गेम ऑफ ो स'या िस  पु तकाचा लेखक 
जॉज मा टन हणतो- 

'''' यालायालायालायाला    वाचनाचीवाचनाचीवाचनाचीवाचनाची    सवयसवयसवयसवय    आहेआहेआहेआहे,,,,तोतोतोतो    फफफफ     एकचएकचएकचएकच    आयु यआयु यआयु यआयु य    जगतोजगतोजगतोजगतो''''    
आता दलुभ अशा मनु यज माला येऊन एक आयु य जगायचे क  

हजार,याचा िनणय जाणकार वाचकांनी यायचा आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ:  
१)  Published by Penguin Random Hohse India: Sujata 
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वावावावाचन सं कृती आमच ेउप मचन सं कृती आमच ेउप मचन सं कृती आमच ेउप मचन सं कृती आमच ेउप म    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदगो वदगो वदगो वद    कशनरावकशनरावकशनरावकशनराव    हबंडहबंडहबंडहबंड    
ंथपाल, एमजीएम अिभयांि क  महािव ालय, नांदडे. 

वाचनाने मनोरंजन होत,े िविवध मािहती िमळते, िशवाय मनाला 
फार मोठी संप ता, स ता व ग भता लाभत.े चांगल े पु तक 
वाचणा याला िवचार करायला लावते. पु तके जनसामा यांना फुत दायक 
ठरतात. वाचनाने मन आिण माणूस समृ  होत.े वाचाल तर वाचाल असं 
हणतात त ेअगदी शंभर ट े  खरं आह.े 

ह ली वाचन कमी झालं आह े कवा होत आह ेअसा सुर मोठा होताना 
दसत आह,े पण िडिजटल ंथालया या सभासदांची सं या वाढत आह,े 

तसेच फेसबुक, हा सअप या सोशल मीिडयावर येणा या सािह यांचे 
वाचन करणा यांची सं याही कमालीची वाढली आह.े पु तकांची छपाई, 
खरेदी-िव  ही कमी झालेले नाही, सािह य  संमेलने ( थािनक, ादेिशक, 
रा ीय आिण आंतररा ीय) चचास े, प रषदा, जाहीर सभा अशा 
ठकाणावरील पु तक दशनांमधून हजारो पु तके िवकली जात  आहते. 

वाचन सं कृती टकवून ठेवणे आता िश कां या आिण थंालयीन 
कमचा यां या तसेच थंालय चळवळीतील लोकां या हातात आह.े 

ंथालयांनी वाचनसं कृतीचा दवा सतत तेवता ठेवला पािहजे. छपाई 
आिण पु तक काशन ही अखंड चालणारी या आह.े अनेक वेळा आपण 

कािशत झालले ं सवच सािह य िवकत घऊे शकत नाही तर आपण 
ंथालयावर अवलंबून राहतो. मग त े ंथालय सावजिनक, शै िणक कवा 

संशोधनाचे थंालय असो ंथालयावर अनेकांची िभ त असते. 
भूतकाळाशी वतमानाची सांगड घाल याचे साम य ंथात असते पण 

यासाठी ंथालयान े ंथ िवकत घऊेन इतरांना वाच यासाठी उपल ध 
क न देण े मह वाचे ठरत.े वाचले या ंथातून उ कृ  ंथ इतर 
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वाचकापयत पोहचवणे हणजेच वाचन सं कृती वाढिवणे होय. वाचन 
सं कृती वाढिव यात ंथ वाचक आिण ंथालयीन कमचारी यांना 
मह वाचे थान आह.े या ितघांचा यो य ताळमेळ लाग यास वाचन 
सं कृती वाढ यास फार वेळ लागणार नाही. इंटरनेट, सोशल नेटवक, 
संगणक, लॅपटॉप, टॅब या जगात रममाण झाले या आज या युवा िपढीला 
वाचनसं कृती या मु य वाहात आण याचे एक मोठे आ हान आज 

ंथालय चळवळीतील कायक या समोर आह.े चळवळीतील कायक यानी 
चांग या पु तका पयत वाचकांना नेता आलं पािहजे. ंथपाल, िश क 
आिण चळवळीतील लोकांनी ह े काम मन लावून के यास वाचनसं कृती 
न च वाढीस लागेल यात ितळमा  शंका नाही. शासनाचाही सहभाग हा 
हवाच. 
वाचन सं कृती वाढीसाठी आमच ेकाही उप मवाचन सं कृती वाढीसाठी आमच ेकाही उप मवाचन सं कृती वाढीसाठी आमच ेकाही उप मवाचन सं कृती वाढीसाठी आमच ेकाही उप म    

एमजीएम या अिभयांि क  महािव ालयां या ंथालयातफ आ ही 
िव ा याम ये तसेच िश कांम ये वाचन आवड िनमाण हावी, यासाठी 
वषभर िविवध उप म राबिवतो. यासाठी सं थेचे अ य मा. ी कमल 
कशोर कदम आिण महािव ालया या संचािलका डॉ. गीता लाटकर यांचे 

भ म पाठबळ आम या मागे आह.े आजवर महािव ालयाने वाचन 
सं कृती वृ गत कर यासाठी या या उप मास आ हाला कधीही आ थक 
अडचण भासू दली नाही ह ेिवशेष. 
११११))))    थं भटेथं भटेथं भटेथं भटे::::    

““““िव ाथ  अ यास मा या बाहरेचे काही वाचत नाहीत” असा आ ेप 
घेतला जातो. पण िव ा यानी वाचलं पािहजे अशी वाचन सं कृती आपण  
यां यात जिवली का? ती जावी हणून आ ही गुणवंत िव ा याना 

ब ीस हणून वाचनीय पु तके देतो. आजवर आ ही यु कॅन िवन, यश 
तुम या हातात, क पना चावला, आमचा बाप आन् आ ही, मी वनवासी, 
रच डॅड पअुर डॅड, माती पंख आिण आकाश, एक होता का हर, माय जन  

मलाला, अि पंख, ही ी ची इ छा, माझं चीज कोणी पळवलं, ताई मी 
कले टर हयनू, टील े म, वाइज अँड अदरवाइज, आकाशाशी जडल ेनाते, 
िशवाजी द मॅनेजमट गु , अशी कतीतरी पु तके िव ा याना ब ीस 

पाने दली आहते. 
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२२२२) ) ) ) पु तक वाच यासाठी िवशषे काडपु तक वाच यासाठी िवशषे काडपु तक वाच यासाठी िवशषे काडपु तक वाच यासाठी िवशषे काड::::    
िव ा याना अिभयांि क या पु तकासोबत अवांतर वाचनासाठी एक 

पु तक ंथालयातून घेणे अिनवाय कर यात आलं आह.े यासाठी वतं  
काड दे यात येते यावर फ  सािहि यक पु तक िव ा याना घेता येत.े 
अशा पु तकांना िवलंब शु क आकार यात येत नाही. यामुळे िव ाथ  
पु तके घरी घेऊन जाताना दसतात. 
३३३३) ) ) ) लब या िव ा याना थं भटेलब या िव ा याना थं भटेलब या िव ा याना थं भटेलब या िव ा याना थं भटे::::    

आम या महािव ालयात िविवध लबची थापना झाललेी आह.े 
अशा लब तफ वषभर िविवध काय म घेतले जातात, पधाही घेत या 
जातात. पधतील िवजे यांना ंथालयातफ अनु प थं भेट दे यात येत े
वेगळे ब ीस नाही. टेक लाईफ नावाचा एक लब आह.े या लबचा रौ य 
महो सव नुकताच संप  झाला. यावेळी शंभरा न जा त आजी-माजी 
िव ाथ  जमले होते. या सवाना महािव ालयातफ “ट चग द हाईट” ह े
उष: भा पाग े यांनी अनुवा दत केलले े पु तक भेट दे यात आल.े पु तक 
वाचून अनेक िव ा याचे आम या संचालकांना पु तक चांगल ं अस याचे 
फोन आल.े 
४४४४) ) ) ) पा यानंा थं भटेपा यानंा थं भटेपा यानंा थं भटेपा यानंा थं भटे::::    

महािव ालयात वषभर िविवध काय म होत असतात. यासाठी 
संपूण भारतातनू तसेच बाहरे देशातनूही साधन  येतात. अशा 
पा यांना आ ही गांधी मूत  बरोबर एक उ कृ  पु तक भेट हणून दतेो. 
परदेशातनू पु तक आवड याचे संदेश येतात ते वाचून माझा आनंद 
ि गुणीत होतो. 
५५५५) ) ) ) िश कानंा िश क दनी थं भटेिश कानंा िश क दनी थं भटेिश कानंा िश क दनी थं भटेिश कानंा िश क दनी थं भटे::::    

 दर वष  पाच स टबरला िश क दन येतो आिण १५ स टबरला 
अिभयंता दन येतो याचे औिच य साधून आ ही महािव ालयातील सव 
िश कांना अनु प एक पु तक भेट देतो. हा उप म आ ही गे या १५ 
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वषापासून राबवीत आहोत. आजवर आ ही अ यापन दशा २००६, टू सर 
िवथ ल ह २००७, टीचर २०१०, बेटर इंिडया बेटर व ड २०११, सुखी 
आिण ीमंत हा २०१२, तुम यातील सव म बाब हणजे तु ही 
२०१३, माय जन  २०१०,जॉय ऑफ ट चग२०१५,जॉय ऑफ रसच 
२०१६,पाथवेज टू ेट नेस २०१७, टाईम मॅनेजमट २०१८, जीवन 
समजावून घेताना २०१९ इ यादी पु तके िश कांना भेट दली आहते. 
आम या महािव ालयात शभंर िश क आहते, याम ये काही मराठी 
भाषेतील, तर काही इं जी भाषेतील िश क आहते. आ ही असे पु तक 
िनवडतो क  त े वरील दो ही भाषेत कािशत झालले े आह.े ही पु तके 
िश क आवडीने वाचत अस याचे आम या िनदशनास आले आह.े 
६६६६) ) ) ) मिहला दनी थं भटेमिहला दनी थं भटेमिहला दनी थं भटेमिहला दनी थं भटे::::    

८ माचला मिहला दन येतो. या दनाचे औिच य साधून आ ही 
महािव ालयातील मिहलांना (कमचारी) ंथ भेट दऊेन यांचा स कार 
करतो. काहीवेळा आ ही महािव ालयातील िव ा थन नाही पु तके भेट 
दली आहते. पण आज महािव ालयात िव ा यापे ा िव ा थन ची 

सं या जा त आह े हणनू यातनू िव ा थन ना वगळलेल ेआह.े पण यांना 
सदर पु तके वाच यासाठी ंथालयात उपल ध क न दे यात येतात आज 
वर आ ही कायसं कृती, मेकअप उतरव यानंतर, अंतराळवीर सुिनता 
िव यम, व ाकडून स याकडे, नोबेल ललना भाग १ व २ अशी अनेक 
पु तके भेट दली आहते. 
७७७७))))    सामािजक उप मसामािजक उप मसामािजक उप मसामािजक उप म::::    

आपण येकाला कवा एखा ा सं थलेा समाजाचे काही देण ेलागत.े 
आपण या समाजात राहतो या समाजासाठी काहीतरी करावे आिण 
उ ाचा जाग क व जबाबदार समाज िनमाण कर यासाठी खारीचा वाटा 
उचलावा यासाठी आम या महािव ालयातफ शहरातील काही 

ंथालयांना पु तके भेट दली आहते. तसंच कपाटही भेट दली आहते. 
अशा थंालयांना पु तके देताना पु तकांची काळजीपूवक िनवड कर यात 
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येते. महािव ालया या संचािलका डॉ. गीता लाठकर यांचा या थं 
िनवडीत मोलाचा सहभाग ठरला आह.े आजवर एमजीएम 
महािव ालयाने खालील आ थापनांना पु तके भेट दली आहते. 
अनु.... ....    आ थापना    एकूण 

पु तके    
एकूण 
मू य    

१) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अ यासन क  वा. 
रा. ती. म. िव ापीठ, नांदेड 

४५ १७६९९ 

२) िज हा कारागृह ंथालय नांदेड १५२ १८७०२ 
३) िज हा प रषद हाय कूल,(मु) 

वजीराबाद,नांदेड 
२०६ २०००० 

४) सुमन बाल ह मुल चे ४० ५००० 
५) िज हा प रषद हाय कूल बारड िज हा नांदेड १२५ १०००० 

एकूणएकूणएकूणएकूण७१४०१७१४०१७१४०१७१४०१    

भिव यात महािव ालयातफ आ हाला बाल सुधारगृह, ये  नाग रक 
संघ, मिहला अनाथा म, अपगं िव ालय अशा सं थांना थं भेट दे याची 
योजना अंमलात आणावयाची आह.े ह ेआमचे काही उप म वाचन सं कृती 
वाढिव याचे. अशा उप मामुळे महािव ालयातील िव ा यात िश कात 
आिण समाजातही वाचनसं कृती वाढीस लागेल. एक सश  जबाबदार 
आिण चांगला समाज िनमाण होईल अशी मला खा ीवाटते. 
 

… 
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वाचक आिण थंालयवाचक आिण थंालयवाचक आिण थंालयवाचक आिण थंालय    
 

›üÖò. ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ‘Öã»Öê 
ंथपाल, दादापाटील राजळे महािव ालय, आ दनाथनगर, ता. पाथड , िज. 

अहमदनगर. 
तावना तावना तावना तावना ––––        

मानवाला मन ही शि  िनसगत: ा  झाललेी आह.े मानवी मना या 
िवकासावर याचे कतु व व यश अवलंबून असते. या मनाचा यथोिचत 
िवकास हो यासाठी अनेक माग आहते. या पैक  थं वाचन हा एक 
िव सनीय व भावशाली माग आह.े वाचनान े मनाची व प रणामी 
िवचारांची ग भता वाढते. वाचनाने नवीन ान ा  होते. या ानात 
आणखीन भर घालून मानव आपली गित क  शकतो. यो य ान ा  
कर यासाठी जशी वाचनाची अवशकता असते. तसेच यो य वाचन 
सािह य उपल द होण े हहेी गरजेचे असते. अनेक कारचे ंथ असलेल े

ंथालये ही मानव जातीची उ ार करणारी मं दरेच आहते. मानवा या 
मनावर िवचारांची जडण-घडण कर याचे मह वाचे काम थंालये करत 
असतात. हणून मानवी जीवनात थंालयांना आंन य साधारण मह व 
आह.े   
वाचक वाचक वाचक वाचक ----            

वाचक, वाचनसािह य, वाचनाचे ठकाण आिण सेवापुरवणारा सेवक 
वग या सवाम ये वाचक हा क थानी मानला जातो. वाचक हा समाजाचा 
एक घटक अस यामुळे ंथातील प रणामी ंथालयातील िवचार 
समजा या शेवट या घाटकांपयत पोहचव याची एक नैितक जबाबदारी 

ंथालयावर असत.े सा रते या वाढ या माणामुळे ंथालयाचा वापर 
करणा  या वाचकांची सं या दवस दवस वाढत आह.े लोकशाही या 
वाढ या भावामुळे व जनजागतृीमुळे शासक य धोरण ेउदार होऊ लागली 
आहते. समाजतील येक घटकासाठी ंथालयाचा उपयोग होत आह.े 
यामुळे आपोआपच वाचकांची सं या वाढत आह.े आवश यतेनुसार व 
आवडीनुसार ंथांची मागणी वाचक ंथयालयात करत असतो. यानुसार 
वाचकांचे कार पडतात. 
    
    



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  96969696 

 

वाचकंाच े कारवाचकंाच े कारवाचकंाच े कारवाचकंाच े कार––––        
११११. . . . उ वग य व सामा यवग य जनताउ वग य व सामा यवग य जनताउ वग य व सामा यवग य जनताउ वग य व सामा यवग य जनता- सामा यपणे समाजाम ये, 
उ वग य जनता  व सामा य जनता या दोन कारचे लोक आढळतात. या 
दोन गटात कमी जा त फरक मानला जातो. या वेळी सवासाठी िश ण 
असावे ह ेत व हळू हळू सवमा य होऊ लागल,े यावेळी हा फरक आणखीन 
कमी होऊ लागला. आरंभी िश ण ह े ऐि छक होत े नतंर त े स चे 
कर यात आले व नंतर त े  सवासाठी मोफत कर याचे य  होत आहते. 
आता उ  व नीच असा फरक आगर भेद-भाव रािहलेला नाही. िश ण 
आिण या बरोबरच वाचन सािह यही सवाना समान भावनेने उपल ध 
होत आह.े 
२२२२. . . . पु ष व मिहलापु ष व मिहलापु ष व मिहलापु ष व मिहला – पूव  सव समाजात पु ष व मिहला ह ेदोन िभ  गट 
मानून यां यात फार मोठा फरक मानला जाई. पु षांना जा त मह व 
दले जाई. आता प रि थित बदलत आह.े िश ण व थं सवासाठी 
ंथलयातून उपल ध क न दल े जातात. आता कोणतेही े  िविश  

गटासाठी राखीव रािहलेल े नाही. सव कारचे थं कोणीही सहज घऊे 
शकतो. यामुळे पु ष व मिहला असा भेदभाव न करता यांना समान 
ह ाने हवे ते वाचन सािह य थंलयातनू उपल ध क न दले जाते.  
३३३३. . . . नागरी आिण ामीण जनतानागरी आिण ामीण जनतानागरी आिण ामीण जनतानागरी आिण ामीण जनता- मो ा शहरांम ये राहणा  यांना 
िश णाची व थंालयातील ंथांची सोय उपल द होऊ शकत,ेपरंत ु ामीण 
भागातील जनतलेा िश णाची तसेच िवकासाची संिध िमळेलच असे नाही, 
या पैक  मोठा गट हणजे शतेकरी वग होय. यांना कृिषशा , कृिष 
माला या बाजारपेठा, हवामानाचे अंदाज या बाबत सतत मािहती िमळत 
राहणे गरजेचे असते आिण यासाठी यांना संबंिधत मािहती देणारे थं, 
िनयतकािलके िमळाले पािहजेत. ह ेकाम गरवातील सावजिनक वाचनालये 
करत असतात.  
४४४४. . . . अपवादा मक प रि थतीतील वाचकअपवादा मक प रि थतीतील वाचकअपवादा मक प रि थतीतील वाचकअपवादा मक प रि थतीतील वाचक- अधं, अपंग,आजारी ण, 
तु ंगातील कैदी ह े सव समाजाचे घटक आहते. यांनाही यांचे आवडीचे 
वाचन सािह य उपल ध झाल े पािहजे. वाचन सािह या बरोबरच काही 
भौितक सुिवधांचीही अवशकता यांना असते. ती यांची गरज ओळखून 
वाचन  सािह या बरोबरच या सुिवधाही यांना पुरव या पािहजेत.  
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५५५५. . . . सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक,,,,    िव ाथिव ाथिव ाथिव ाथ  - एखादा संशोधक संशोधन करत असताना यास 
ाचीन ह तिलिखत,े संदभ थं, भारतीय तसेच परदेशी िनयतकािलके, 

वृ प े का णे, भाषांत रत थं, इंटरनेट सेवा अशा कारची सुिवधा 
आव यक असतात. या या गरजेनुसार याला सेवा दणेे अपेि त असत.े  
६६६६. . . . बालवाचकबालवाचकबालवाचकबालवाचक- या वाचकां या आवडी-िनवडी वतं  असतात. यांचे 
आवडत े िवषय संपणूपण े वेगळे असतात. बालवयात वाचनाची आवड 
वृ गत हो यासाठी, या या भिव यासाठी, मनोरंजांनासाठी, सं कारांची 
जडण-घडण हो यासाठी यो य ते वाचन होण ेगरजेचे असत.े  

आशा कारे वाचकांचे कार यां या आवडी-िनवडी नुसार, 
गरजेनुसार पडतात. या येकाची वाचनाची गरज भगली पािहजे. ंथ 
सं ह वाढवतांना  या सव गो चा िवचार करावा लागतो. तरच तेक 
वाचकाला हवा तो ंथ कवा मािहती देता येणे ह े काम थंालये क  
शकतात.  

वाचक आिण ंथालय हा िवषय समजून घेत असताना भारतीय 
ंथालयशा ाचे जनक डॉ.रंगनाथन यां या थंालय शा ा या पाच 

िस ांताचा अ यास करण े गरजेचे आह.े बदल या कळनुसार या पाचही 
िस ांताचा पुणपणे उपयोग होत आह.े आता या काळात “मािहत” ला 
मह व ा  झाले आह.े यामुळे मािहती, उपभो ा व मािहती क  ह ेश द 

चारात येत आहते.डॉ.रंगनाथन यांचे पाच िस ा त या मािहती या 
युगातही उपयोगीच पडत आहते. मािहती क ाम ये चंड माणात 

कािशत होणारी मािहती एकि त केली जाते. ती गरजू उपभो यासाठी 
असते. यांना यो य ती मािहती उपल ध झाली पािहजे. मिहतीला 
उपभो ा िमळाला पािहजे. कमीत कमी वेळेत ही मािहती उपल द झाली 
पािहजे. यासाठी नवीन तं ानाची मदत घेतली पािहजे. मिहतीचा ओघ 
सतत वाढतच राहणार आह.े यासाठी व थापन व तं ानाची सांगड 
घालावी लागणार आह.े हणजेच मािहती या युगातही ह े पाच िश ांत 
पायाभूत ठरत आहते. या व नच डॉ. एस आर रंगनाथन यांचे योगदान 
ल ात येते.  

थंालयाच े कार थंालयाच े कार थंालयाच े कार थंालयाच े कार ----            
िविवध ंथलयामधनू समजतील िविवध घटकांना मािहती दली 

जाते. आशा या ंथालयाचे िविवध कार आहते. े येक थंालय कार हा 
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दसु  यापासून याचे काया नुसार वेगळा आह.े पुढील मु ांचा िवचार 
क न या ंथालयाचे वेगळेपण दाखवता येईल. थंालयाची थापना 
करणारी सं था, ंथालयाचा उपयोगक याचा कार, थंालयाकडून दली 
जाणारी सेवा, या सेवा दे याचे े , थंालयाचे थान, ंथालयामधील 
मािहती साधंनांचा सं ह, अनुदान कवा पैशाचा पुरवठा, येय-धोरण े
इ या द. े येक ंथालयाची थापना ही, िविश  सं था, िविश  
उ ेशांसाठी करतात आिण या नुसार इतर गो ची योजना केली जात.े या 
गो व न रा ीय ंथालये, सावजिनक ंथालये, शै िणक थंालये, 
िवशेष थंालये, असे कार होतात.  
११११. . . . रा ीय थंालयेरा ीय थंालयेरा ीय थंालयेरा ीय थंालय े– िविश  वगातील वाचकांना सेवा दे यासाठी िविश  
कारची थंालये िनमाण झाली. याच भावनेतून रा ीय ंथालय ही 

संक पना साकार झाली. जनतेची बुि म ा तीत होणा  या वचन 
सािह याचे जतन करण े व यां या गरजेनुसार ते उपल ध क न दणे े
यासाठी आशी थंालये आव यक असतात. ह ेरा ीय थान असून याला 
कायदेशीर मा यता असते व ते वाचनसािह याचे कायम व पी जतन 
कर यासाठी असते. सर अथनी पिनझी यांनी सांिगतले या कामांचे व 
आदशाचे पालन कर याचा य  सव रा ीय थंालयांकडून होतो. त े
हणतात, “रा ीय थंालयांम ये वत: या रा ात व इतर ठकाणी 

आप या रा ाब ल िस  झाले या लेखांचा उ म सं ह असावा. त े
ांना या सव शाखांवरील व रा ातील सव भाषांमधील आसावेत. यांचे 

पूण व शु म वग करण आिण तािलक करण केल े जावे व ते देशातील 
कोण याही भागातील व कोण याही िवषयातील अ यासकाला मु पण े
उपल ध क न ावेत.”  

आधुिनक काळातील ंथालयातील सेवाप तीत बदल झाललेा आह.े 
कारण ानिव ा या क ा ंदाव या आहते. काशकांची वेगात वाढ 
झा याने काशंनां या संखेतही वाढ झालेली आह.े या सवाची ा ी 
क न घेऊन रा ीय थंालयात त े जतन करावे लागत ेआिण ते उपल ध 
क न दऊेन सामािजक व बौि क िवकासात मदत करावी लागते.  
२२२२. . . . सावजिनक थंालयेसावजिनक थंालयेसावजिनक थंालयेसावजिनक थंालय े–  

समाजातील सव घटकांना मािहती व मनोरंजन यासाठी वाचन 
सािह य उपल ध हावे हा िवचार जागितक पातळीवर सव मा य झाला 
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आह.े मािहती व मनोरंजन हा आता मानवाचा ह च मानला जातो. 
युने को ही आंतररा ीय संघटना अशा मानवी ह ां या र णासाठी य  
करत असत,े हणूनच सव सामा य जनतेसाठी असणा या सावजिनक 

ंथाल यांबाबत युने को जाहीरनामे िस  करत असते, यामुळे 
सावजिनक ंथालयाचा दजा सुधार यास मदत होते. ान, िव ान, 
िवचार, सं कृती व मािहती िमळ यासाठी सावजिनक ंथालय ही 
मह वाचे भूिमका बजावत असतात. ही ंथालय हणजेच ाना पयत 
जा याची थािनक पातळी वरील महा ारेच असतात. सावजिनक थंालय 
ह ेशांती व आि मक क याण िमळव यास मानवी मनांना सहा य करतात. 
वय, लग, जात, धम, रा ीय व, भाषा कवा सामािजक दजा यापैक  
कशाचा ही भेद – भाव न करता सवाना समान भावनेने सेवा देणारी ही 

ंथालये असतात. अशा त हनेे सव मानवांसाठी, येक समाजातील सव 
घटकांसाठी ान, मनोरंजन, मािहती व िश ण यांचे क  हणजे 
सावजिनक ंथालय होय, हणूनच मानवाचा व पयायाने समाजाचा 
सवागीण िवकास घडवून आण यास यांचा मह वाचा हात भार लागतो. 
३३३३. . . . शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    थंालयथंालयथंालयथंालय – शै िणक सं थेशी संबंिधत असणारे ंथालय 
हणजे शै िणक ंथालय होय. सामा यपणे औपचा रक िश ण 

प तीम ये पुढील ट यांम ये ंथालयांचा समावेश असतो. शालेय 
ंथालय, महािव ालयीन ंथालय व िव ापीठ ंथालय. शै िणक काय 

करणा या येक सं था-संघटनांसाठी ंथालय ही अ यंत मह वाचे, 
भौितक साधन असत,े कारण अशी ंथालये ही या या सं थां या 
सभासदांना वैयि क र या व एकि तरी या ान दानाचे काम करत 
असतात. िव ा याना व यांच बरोबर यां या िश कांनाही ंथालयातील 
वाचन सािह याचा गरजे नुसार सहज पण ेउपयोग करता येतो. िव ा या 
मधील वाचना या आवडीस उ ेजन देऊन यां या ाना या क ा 
वाढिव यास शै िणक ंथालये मदत करतात. ंथालयातील कोण याही 
वाचन सािह याचा उपयोग कर याची संधी सव िव ा याना समानच 
असते. ंथालयीन कमचारी यांना हवे असलले े वाचन सािह य उपल ध 
क न दे यास मदत करत असतात. अनेक कार या वाचन सािह यातून 
अ यासाशी संबंिधत अशी मािहती शोध यास िव ा याना ंथालयीन 
कमचारी मदत करत असतात.  
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४४४४. . . . िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    थंालयथंालयथंालयथंालय –एकोिणसा ा शतका या शेवट या काही वषात 
औ ोगीकरण सु  झाले. ते हा िवशेष ंथालये अि त वात येऊ लागली. 
यात िविवध औ ोिगक व ावसाियक सं थांची थंालये ही आज या 

िवशेष थंालयाची सु वात होती. पालमट, सरकारी िवभाग, वै ािनक व 
संशोधन िवभाग शै िणक सं था, ावसाियक, औ ोिगक संघ ंथालय, 
सं हालय अशा सं था – संघटनांची िवशेष ंथालये असतात. ती या या 
सं थां या गरजांशी िनगिडत अशी िवशेष सेवा देत असतात. युने कोन े
िवशेष ंथालये बाबत प ीकरण दले आह.े संसद, शासक य िवभाग, 
वै ािनक संशोधन सं था, शै िणक सं था, ावसाियक व उ ोग संघटना 
आिण सं हालय व तेथील मया दत गरजू हणजेच त , शा  व 
संशोधक यांना सेवा देणारी ंथालय असते. ती दसु या कोण याही 

कारात बसत नाहीत. सं थे या सभासदांसाठी ते खाजगी थंालय असते. 
४४४४....१ १ १ १ बालकासंाठीबालकासंाठीबालकासंाठीबालकासंाठी    थंालयथंालयथंालयथंालय – बालकांसाठी ंथालय हा थंालयातील फार 
मह वाचा कार आह.े कारण या बालकांना बाल वयात ंथालयाचा 
फायदा िमळतो तीच मुल े भिव यात ंथालयाचे सूजान वाचक होतात. 
बालकांसाठी वतं  ंथालय असेल तर ती गो  अितशय उपयु  अशी 
असते. बालकांना िच ांची व अ रांची ओळख झाले या दवसा पासूनच 
याला ंथालय सेवा िमळाली पािहजे. या ंथालयात िच ांची पु तके 

असावीत. तसेच सो या श दात मािहती देणारी पु तके असावीत. भिव या 
बाबत सूचना देणारे िलखाण, च र ा मक कथाकथन अशी ंथसंपदा 
अस यामुळे या वाचनातून वाचकाला फूत  िमळत असत.े छो ांसाठी व 
कुमारांसाठी मािसके व इतर िनयतकािलके या ंथालयात असावेत. येथील 
खु या आरामदायी असा ात या फार जड असून येत. या ंथालयां या 
उपयोगासाठी िनयमावली आव यक असत े पण यातील िनयम फार 
जाचक असू नयेत. वाचकांना घरी वाच यासाठी वाचन सािह य ठरािवक 
काळासाठी दले जावे पण याच वेळी या सािह यापासून इतरांना वंिचत 
राहावे लाग ूनये हणून ठरािवक मुदतीत परत कर याची सवय लावावी व 
हाताळ या या सािह याची वि थत काळजी घे यास मागदशन करावे. 
अशा त हनेे बालकांसाठी ंथालय अस याचे अनेक फायदे असतात. 
मनोरंजक ा यान,े कळसू ी बा यांचे खेळ, िसनेमा व ना वाचन 
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अशा काय माचे आयोजन असावे. या िशवाय बालकांसाठी कािशत 
होणा या ंथांची वा षक दशन े भरवावीत यापैक च काही लेखकांची 

ा याने ठरवावीत अशा काय मांना बालकांचे पालक आिण िश क 
यांची ही उपि थती अस यास फायदा होतो. 
४४४४....२ २ २ २ अधंासंाठीअधंासंाठीअधंासंाठीअधंासंाठी    थंालयथंालयथंालयथंालय – थं आिण ंथालय सवासाठी उपल ध हावेत 
ह े त व सव मा य झाले आह.े यामुळे िशि त व सा र अशा सवाना 

ंथालय सेवा िमळावी या साठी अनेक पात यांवर य  केले जातात. पण 
समाजाचे काही घटक ह ेइतरांपे ा ही  िभ  असतात. यातच अंध  
हा ही एक असाच घटक आह.े यांना ंथालय सेवा दे या बाबत वेगळा 
िवचार करावा लागतो. काही वषापूव  अंध ना िलिहणे-वाचणे 
िशकणे अवघड गो  होती. ते फ  ा  मा यमातून ान कवा मािहती 
िमळवू शकत होत.े नंतर ेलिलपीचा शोध लागला. ित या सहा याने अंध 

नाही ान काशात आणता येते व ाना या अंधकारातून ते वतः 
बाहरे पडू शकतात. ती अ रांना बोटांनी पश क न वाचून ान ा  
क न घेऊ शकतात. हणून यांना ंथालय सेवा देऊन मदत करण े
आव यक झाल ेआह.े अंध साठी वाचन सािह याची िनवड करण ेही 
गो  मह वाची आह.े पण असे सािह य भरपूर माणात उपल ध नसण ेही 
सम या उभी राहते. बदल या तं ानाचा फायदा घेऊन अंध ना ही 

ंथ व ंथालय सेवा पुरिव यात या ात यासाठी येक ंथालयात 
यां या साठी वतं  िवभाग क न देण ेश य आह.े 

४४४४....३ ३ ३ ३ णालयणालयणालयणालय    थंालयथंालयथंालयथंालय – कृती अ वा यामुळे णालयात रा न 
िव ांती घे याची वेळ आली तर तो काळ सतत उ ोगात राहणार्यांना 
कंटाळवाणा होतो. वती  िनराशेने घेरली जात.े अशा वेळी जर 

ंथालय सुिवधा कवा मािहती सेवा यांना उपल ध झाली तर यांचा 
कंटाळा कमी होतो. िनराश े ऐवजी समाधान लाभू शकते आिण 

णालयातील यां या वा तवातही ते आनदंान े रा  शकतात. रोगावर 
कवा दखुणे यावर मात कर यास या गो ीचा िनि त उपयोग होतो. 

अथात सव कार या णांना अशी सुिवधा िमळू शकेल असे नाही कारण 
काही अ यव थ णांना वाचन कर याची ही बंदी असते पण जे अ यव थ 
नाहीत कवा जे केवळ िव ांती साठी णालयात दाखल झालेल ेअसतात 
ते ंथवाचू शकतात. यांना ंथालय सेवा देतायेत.े मा  ही सेवा 
डॉ टरां या स या नुसारच ावी लागते. ही सेवा देताना ंथ िनवड मा  
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काळजी पूवक करावी लागते. यात मािहतीपूण व मनोरंजन करणारे ंथ 
असावेत. ंथ सं हात च र  े व वास वणन े असावेत. दःुखांत कथा, 
कादंब या कवा नाटके यांची िनवड यां यासाठी क  नये कवा 
नकारा मक त व ान सांगणा या सािह याचा या सं हात समावेश 
क नये. तसेच रो यांना कोणता ही संसग होऊ नये याची ही काळजी 
घेतली जावी. 
४४४४....४ ४ ४ ४ तु ंगातीलतु ंगातीलतु ंगातीलतु ंगातील    थंालयथंालयथंालयथंालय – गु हगेारांना तु ंगात हणजे करावासात ठेवून 
िश ा दे याची था खूप ाचीन काळापासून अि त वात आललेी आह.े 
आधुिनक काळात गु हगेारां बाबतचा दृ ीकोन बदलला आह े आिण 
हणूनच तु ंगात ही अनेक कार या सुधारणा क न कै ांना अनेक 

सुिवधा द या जातात. ंथालयाची सोय ही यापैक च एक आह.े गु हगेार 
ही माणसंच असतात. गु हगेारी ही याची मानिसक िवकृती असते. हणजे 
मानिसक संतुलन िबघड यान े ती  काही काळापुरती गु हगेार 
झालेली असते. ती िवकृती नाहीशी करण ेज रीचे असते. कायमची िवकृती 
नाहीशी झा याने या या म ये सुधारणा होऊ शकतात. ह ेकाम चांग या 

ंथां या स ाने होऊ शकते. हणूनच तु ंगात िश ा भोगत असले यांना 
उ म व यो य ंथ िमळवून दल े पािहजेत. यासाठी अिधक वाचनाची 
सवय यां यात िनमाण केली पािहजे. याखेरीज धा मक व पिव  ंथ 
यांना मनशांती देऊ शकतात. यातूनच चांग या ंथां या वाच याची 

सवय िनमाण होऊ शकत ेव अंितम ट यात उ म माणूस हणून जग यास 
ते यो य होऊ शकतात. अशा त हने ेतु ंगातील कै ांना सुधार यास मदत 
कर यासाठी या ंथालय सेवेचा उपयोग होऊ शकतो. 

याच बरोबर वृ प  कचेरीतील ंथालय, फरती ंथालय, संशोधन 
ंथालय अशा िविवध कार या ंथालयांचा समावेश िवशेष थंालयात 

होतो. या सव ंथालयां या कारातून वाचक व ंथालयह ेअतूट नाते घ  
होत असत.े  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ––––    

१. नरगंुदे रेवती, ंथालये आिण सामािजक िवकास, युिन हसल काशन, पुणे, 
२००७.  

२. पारखी गंगाधर, ंथालयशा  प रचय, युिन हसल काशन, पुणे, २००१.   
३. वीर डी.के., ंथालय संघटन, मराठवाडा िवभाग ंथालय संघ, औरंगाबाद, 

२००१.  
… 
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¯ÖÏÖ. ¸üÖ•Öß¾Ö ×�ú¿Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü  
ंथपाल,,,,    नारायणराव च हाण    लॉ कॉलेज नांदेड.    

    

सारांश:    
मािहती तं ाना या आधुिनक युगात तणावमु  व सकारा मक 

जीवन जग यासाठी आज येक जण धडपडत आह.े तसेच कोरोना या 
िवषाणूज य आजाराने    सग या जगाला ापले आह.े यामुळे बरेच 
सामािजक  िनमाण झाल ेआहते. जीवनाम ये शारी रक वा य आिण 
मानिसक वा य अ यंत आव यक आह.े यामुळे तुत लेखाम ये 
तणावमु  आिण सकारा मक जीवन जग यासाठी पु तकांचे वाचन देखील 
कती आव यक आह,े या उ ेशाने िनबंध    व पात मािहती दे यात आली 

आहे....    
जीवनाम ये माणसाचे शारी रक वा य/तंदु ती आिण मानिसक  

वा य/तंदु ती जर चांगली असेल तर आपण कोरोना सार या 
आजाराची व जीवनाम ये येणा या कोण याही अडचण शी सहज मुकाबला 
क  शकतो.... हणूनच हणतात क , िनरोगी शरीर आिण मन जर पणूपण े
व थ असेल    तर    तीच खरी माणसाची संप ी आहे....  शारी रक तंदु ती 

िमळव यासाठी शारी रक ायाम, , , , योगासन, , , , सकस आहार, , , , यो य 
मानात झोप आिण मैदानी खेळ- बैठे, , , , घरगुती खेळ इ. अ यंत मह वाचे व 
भावी आहते. यांचा िनयमीत सराव के यास नक च शारी रक 

तंदु तीसाठी फायदा होईल. तसेच    शारी रक तंदु ती बरोबर मानिसक 
वा य देखील तेवढेच मह वाचे आह.े     

आज या पध या व धावपळी या आधुिनक युगात मानिसक वा य 
देखील मो ा माणात िबघडत चालले    आह.े मग या मानिसक 
वा यावर िवजय िमळवायचा असेल तर काय करावे लागले? असा 

जे हा  िनमाण होतो. ते हा यावर  संवाद आिण वाचन    ह ेएक भावी 
औषध आह.े    
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सव साधारणपण े असे हणता येईल क    ‘‘‘‘आकलनासह  केलेल े वनी  
उ ारण हणजे वाचन होय’. तसेच साधारणपण े कट वाचन व मूक 
वाचन असे वाचनाचे दोन कार पडतात.     

शारी रक तंदरू ती आिण मानिसक वा य एका ना या या दोन 
बाजू आहते. हणनू तणावमु  जीवन जग यासाठी, , , , आ मिव ास 

ा ीसाठी आिण सकार मक िवचारांची ऊजा िमळ याससाठी वाचन एक 
भावी मा यम आह.े एकांतात पु तकासारखा स ा िम  नाही,,,,    वाचनाने 

माणूस समृ  होतो हणूनच हटले जाते क , वाचनाने म तक सश  बनत े
आिण सश  झाललेे म तक कोणापुढे ही नतम तक होत नाही.    अशी 
एवढी मोठी मिहमा, चम का रक ऊजा वाचनाची आह.े िव  िस  

ाचीन नालंदा िव ापीठापासून ते आज या आधुिनक िव ापीठ पयतचा 
वाचन सं कृतीचा वास महान आह.े मु त-अमु त, , , , पारंप रक-आधुिनक 
अशी वाचनाची िविवध साधने आहते. स या इंटरनेट    देखील एक भावी 
मा यम हणून नावा पाला येत आह.े पण पु तक, थं पी वाचनाम ये 
जो आनदं आह े तो इंटरनेटवर नाही ह े देखील तेवढेच खरे आह.े    ंथ ह े
कधीही,,,, कुठेही, , , , क हाही वाचू शकतो ते वाच यात भौितक व मानिसक 
आनंद वेगळाच आह.े हणून एकांतात वाचन करणे, , , , वाचनाची आवड 
जोपासणे ह े देखील एक मह वाचे साधन मानिसक वा यावर आह.े 
आपणास आवडणा या िवषयापासून वाचनाची सु वात के यास नक च 
वाचनाची आवड व सवय िनमाण होईल.    

आज या धावपळी या जीवनात वाचनाचा छंद जोपासणे काळाची 
गरज आह.े वाचनामुळे जीवन समृ  बनत े व ि म व िवकास होतो 
कारण पु तकाम ये एका िपढीचे ान, , , , लेखक,,,, महान ि म व,,,, संत, , , , 
महापु ष यांचे िवचार    तसेच  भूतकाळ, , , , वतमानकाळ व भिव य काळातील 

ान देखील पु तकात असत े यामुळे पु तक वाचनाने जीवनाला एक 
सकारा मक ऊजा िमळत े व मदलूा बौि क आहार िमळतो आिण मद ू
सश  होतो.... शरीराला ऊजा िमळ यासाठी सकस आहार यावा लागतो 
या माणेच चांगली रेणादायी,,,, सकारा मक िवचारांची,,,, मानवतावादी    व  

वै ािनक िवचार जोपासणारी पु तके वाचनामुळे जीवनात ान व आनंद    
ा ी होते.... एखा ा िनराशे या जीवनाकडून आशावादी,,,, आनंदी 
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जीवनाकडे ने याचा उ म माग व औषधी चे काम वाचन करत असत े
वाचनामुळे मदचूा ायाम होतो आिण मनाची एका ता वाढीस    लागते. 
आपला एखादा चांगला िम  या माणे आप या जीवनात आनंद िनमाण 
करतो,,,, यावेळेस आपण दःुखी असतो अडचणीत    असतो या वेळेस 
आप या मदतीला धावून येतो, याच माणे पु तकाचे वाचन देखील एका 
चांग या िम ाची भूिमका िनभावते आिण जीवनातील अडचणी सोडवते व 
सकारा मक ऊजा देत.े हणून पु तक वाचन ह े एक चांगला स ा िम  
आह.े या माणेच एक मागदशक व होकायं  हणून जीवनाम ये यो य 
दशा दाखव याचे काम देखील वाचन करत    असते. तसेच एखादा 

आवडीचा िच पट अथवा एखादा खेळ खेळून आपण आनंदी होतो 
याच माणे एखादे आवडीचे पु तक वाचन क न जीवनात आनंद 

िमळवता येते. आपण पािहललेा िच पट अथवा एखादा खेळ िणक आनंद 
देऊन    जाऊ शकतो पण पु तक वाचून िमळालेला आनंद आप या जीवनात 
आप याला ानाची िशदोरी देतो जे    क ,,,, आपणास कुठेही व क हा ही  
सोडून खाता येते. तसेच आप या जीवनातील एकटेपणामुळे, , , , कामा या 

ापामुळे    व    कौटंुिबक अडचणीमुळे  ताण तणाव   येत असेल तर पु तक 
वाचन करण े ह े एक भावी गणुकारी औषध आह.े वाचन पी औषधाचा 
आप या शरीरावर कोणताच साईड इफे ट होत नाही. केवळ फायदा 
आिण ान पी ताकत मनाला दे याचे काय वाचन करते. वाचन 
के यामुळे श दाचा सं ह वाढून मनाची एका ता वाढते.... लखेन कौश य 
वाढीस लागत ेव जीवनाम ये येणा या अडचणी व आ हानांशी स मपण े
दोन हात करता येते तसेच जीवनातील चांगले व वाईट गो ची पारख 
कर याची श  देखील िनमाण होते. आज या    या आधुिनक संगणक युगात 
अनेक कारणामुळे जसे क ,,,, इंटरनेट,,,, माटफोन,,,, हा सअप,,,, फेसबूक, , , , 
यु ुब इ यादी सामािजक मा यमाचा अित वापर के या जात आह.े 
यामुळे माणसाची एका ता कमी होत आह.े अशावेळी जर आधुिनक 

सामािजक मा यमाचा वापर कमी क न पु तके वाचन के यास न च 
मनाची एका ता वाढीस लाग यास     मदत होते. हणनू धावपळी या व 
पध या युगात मनाला मानिसक आधार दे यासाठी वाचन देखील 

आव यक आह.े यावेळी शरीरान े आपण थकतो  आिण आपणास झोप 
लागत नाही अशावेळी तु हाला चांगली झोप हवी असेल तर पु तक वाचन 
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के यास न च चांगली झोप लाग यास मदत होते,,,, तसेच जे हा आप या 
जीवनातील आ मिव ासाचे ख ीकरण होत े अशावेळी ेरणादायी 

चे    व आवडीचे  पु तके वाचन के यास न च    आ मिव ास वाढीस 
लागून जीवनाला नवीन ऊजा िमळून च र  घडत.े हणून  पु तक वाचन 
ब गुणकारी  औषध आह.े    

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर हणतात,,,,    वाचाल तर वाचाल,,,, िश ण    
ह े वािघणीचे दधू आह े जो कोणी ाशन करेल तो गुरगरु या िशवाय 
राहणार नाही.    हणून िश णाम ये पु तकाचे वाचन ह े एक मह वाचे 

ान ोत आह.े अशा कारे पु तक    वाचनामुळे मनाला आनंद िमळतो,,,, 
ान ा ी होते,,,, एखा ा िवषयाब ल खर मत मांड याची ताकत येते    

तसेच एखा ा या आयु याला कलाटणी दऊेन याचे भिव य  घडिव याची 
श  देखील वाचनात आह.े हणून िविवध िवषयातील त ,,,, िश क,,,, 
आई वडील,,,, समाजातील लहानथोर मोठी माणसे,,,, िजवलग िम  
यां याकडून मागदशन घेऊन पु तके वाचली पािहजे आिण इतरांना देखील 
वाचन कर यासाठी ो साहन दले पािहजे तर न च वाचन सं कृती 
वाढीस लागेल. चला तर मग वाचन ही एक चळवळ बनवून आपला भारत 
देश बलशाली,,,, महान बनवूया.    

    

    

… 
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वाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृती    ::::    काळाची गरजकाळाची गरजकाळाची गरजकाळाची गरज    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . िव ण ुमनोहर पवारिव ण ुमनोहर पवारिव ण ुमनोहर पवारिव ण ुमनोहर पवार    
ंथपालंथपालंथपालंथपाल,,,, िशवाजी महािव ालयिशवाजी महािव ालयिशवाजी महािव ालयिशवाजी महािव ालय,,,,    उदगीरउदगीरउदगीरउदगीर 

ा तािवक ा तािवक ा तािवक ा तािवक     
आप या देशात वाचन सं कृती ही फार वषापूव  पासून चालत 

आललेी सं कृती आह.े कारण आपले पूवज कवा आजोबा, आजी- आजोबा 
अगदीच जवळचे बिघतले तर आई वडील, वडीलधारे लोक घराम ये  
नेहमी काही ना काही जसे क रामायण, ाने री, अभंग, िशवलीलामृत, 
भगव ीता, कवा इतर वाचनीय सािह याचे वाचन करताना दसतात. 
आप याकडे अनेक िस  पु तके, ंथ, कथा, किवता, कादंबरी िलिहणारे 
कवी आिण लेखक होऊन गलेेल ेआहते.आजवर जे महापु ष घडल ेत ेकेवळ 
िश णामुळे आिण वाचनामुळे. उदाहरण ायचे झाल ं तर ांतीसूय 
महा मा फुले यांना िश ण घे यासाठी चंड िवरोध झालाच पण त े
हटवादाने िशि त झाले. िशि त अस यामुळे त े पु यात या ठकाणी 
राहत होते या मुि लम मोह यात कबीर बीजक नावाचा ंथ 
वाच यासाठी, केवळ वाचता येतं हणून महा मा फुले यांना बोलावल े
जायचे. कबीरां या समतावादी िवचारांचा भाव फुल ेयां यावर पडला व 
ते सामािजक ांती या चळवळीचे अ णी बनले. याच माणे डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर आिण यांचे ंथ ेम सव जगाला ात आह.े बाबांचे 
विडल सुबेदार रामजी आंबेडकर यांनी बाबां या वाचनाकडे िवशेष ल  
दले होते. बालवयातच बाबांना वाचनाची िवल ण आवड रामज मुळे 

िनमाण झाली. आ थक चणचणी या काळात बाबां या विडलांनी आप या 
मुलीला ल ात घातलेल ेदािगन ेगहाण ठेवून बाबां या वाचनासाठी पु तके 
आणून दली. बाबां या वाचनवेडामुळेच िशवच र ाचे पिहले लेखक 
गु देव कृ णाजी केळुसकर भािवत झाल े आिण यांनी बाबांना 
वाचनासाठी पु तके उपल ध क न दली. पुढे हचे आंबेडकर सा या 
िव ातील एक ावंत िव ान हणून ओळखल े गेल.े बाबासाहबेानी 
पु तकासाठी राजगृह नावाचे एक घरच बांधले होत,े यात हजारो पु तक 
होती. भगत सग यांना इं जानी फाशीची िश ा सुनाव यात आली 
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सकाळी फाशी देणार तर आद या रा ी भगत सग ह े एक पु तक वाचत 
होते यावेळी तेथील जेलरने भगत सग  यांना िवचारले क  "तलुा तर 
उदया   फाशी दे यात येणार आह;े मग हया पु तक  वाच याचा काही 
उपयोग होणार नाही, यावेळी भगत सग  जेलरला हणाले क  
"मा या वाचनातून अनेक भगत सग ज माला येतील". भगत सग यांनी 
तु ं गात असताना पु तक वाचावयास िमळावे या साठी अ  याग क न 
उपोषण केले होत.े अ ाहम लकन हा तर पु तक वेडा माणूस होता, एकदा 
तर शेजा-याकडून घतेललेे पु तक पावसात िभज याने या पु तकाची 
मजूरी हणून पु तक देणा-याकडे काम केल.े आज भारतात सवात संप  
जर कोणता धम असेल तर तो "शीख धम" आह े याचे कारण काय तर 
शीख  धमान े थंाला गु  मानून धम ंथाचा दजा दला, तो "गु थं 
साहीब" हा धम ंथ आह.े नेपोिलयन बोनापाटन े वाचले या  पु तकाची 
यादी आज ही पॅ रस मधील व तुसं हालयात आह.े 

वाचना या भावातून असे ब जनांचे उ ारक घडल ेआहते. आजचा 
िवचार करता मुलां या वाचनासाठी िश क आिण पालकवग कती जागृत 
आह ेही चतनीय बाब आह.े अ ययनासाठी व ान हणासाठी वाचन ह े
अितशय मह वाचे कौश य आह.े स या या बदल या प रि थतीत व 
मािहती तं ाना या युगात वाचन सं कृती िवस न चालणार नाही. 
वाचनाने िव ा याचे म व ब आयामी बनते. खरं तर वाचनाची 
आवड मूल शाळेत दाखल हो यापूव  घरातूनच लागायला हवी. आप या 
आयु यावर दोन गो चा भाव जा त पडतो, एक आपले िम  आिण दसुरे 
हणजे पु तक. मग पु तकालाच आपला िम  बनवलं तर आयु यावर कती 

सकारा मक भाव पडेल. 
त णांम ये वाचन वेड वाढवायचे असेल तर तशी प रि थती 

यां याभवती िनमाण करणे ह ेअ यंत गरजेचं आह.े वाचन केलेला  
िवचाराने मोठा होत असतो. पु तकांचे वाचन कराल तेवढेच ान वाढत 
जाईल. थं ह े गु  आहते. अलीकड या काळात आप या मोबाईल फोन 
वरती आज या घडीला जगातील कानाकोप-यात घडणा-या घटकांची 
अ यावत मािहती लागलीच ा  होते. जु या िपढीपाशी ही अ यावत 
साधने नस यामुळे जा तीत जा त वाचनातून त े आपली ान-लालसा 
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भागवत असत.आज वाचनाची िविवध मा यमे हातात उपल ध असूनही 
त ण िपढी वाचनापासून दरू जात आह.े ती मोबाईल या आहारी जाऊन 
आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत अस याचे आजचे िच  आह.े न ा 
मा यमां या आगमनानं वाचन सं कृती लोपत ेआह.े त णांम ये वाचनाची 
गोडी िनमाण हावी, यांना वाचनाचे मह व कळावे यासाठी िविवध 
उप मां ारे जनजागृती िनमाण कर याची गरज िनमाण झाली आह.े  

वाचनाचा माणसाचे जीवन फुलिव यात मह वाचा वाटा असतो. 
वाचन हणजे जीवनाला उ त करणारी बाब असून यामुळे बु ीची 
मशागत होते. यामुळे वाचनाचा छंद जोपासून आपल ेजीवन समृ  करण े
गरजेचे आह.े याच माण ेजग या या प रपूणतेसाठी वाचन ह ेआव यक 
आह.े ानात सतत वाढ कर यासाठी वाचन हा एकमेव माग आह.े 
लहानांपासून मोठय़ांपयत पु तके हा अनेकां या िज हाळयाचा िवषय. 
पूव  पु तक िमळ याचे एकमेव ठकाण हणजे वाचनालय असे. आज या 
वाचनालया बरोबरच मोबाईल, इंटरनेट वरती  ई-बुकने घतेली आह.े 

आजकाल या जीवन प तीमूळे, याचबरोबर दरूदशन, मोबईल, 
इंटरनेट  कवा पा ामा य सं कृती या भावामुळे आप याकडे वाचन 
सं कृती थोडी माग े पडू लागली आह े असे मला वाटते. कारण आजकाल 

येका या तु ही घरोघरी थोडे िनरी ण केले तर लहान मुले काय पण 
मोठी माणसे सु दा फार कमी वाचन करताना दसतील. काहीना तर 
धावपळी या जीवनात वाचन करण े हणजे अगदी वेळखाऊ झाल े आह े
असे वाटते. आजकाल ब याच लोकां या मोबाइल म ये वेगवेगळे 
वाचानासाठीचे  अ ॅस आहते. तसेच येता जाता वासाम ये कवा घरातल े
काम करत कथा ऐकताना देखील दसतील. आता तर बरेच अ ॅस आहते 
या म ये पु तके ा  (audio) पात हणजे ऐकायला िमळतात अशा 

अ ॅसला िवरोध आह ेअसे नाही, पण यामधून समृ  वाचन होत नाही, 
याम ये ब याच मयादाही जाणवतात. जे हा आपण वतः एखादे पु तक 

वाचू ते हा यांचे श द आप या मनात, डो यात छापली जातात. मन 
सम प होत,े जर एखादा श द ऐकताना आिण तोच श द बघनू वाचताना 
याम ये न च फरक जाणवेल. 

आज शहरातील खाजगी शाळांमधील िवदयाथा, िव ा यावारचा 
अ यासाचा ताण व महािव ालयीन युवकांचे मोबाईलवेड, इंटरनेटचा 
अित वापर, िबझी शे लू यातून या सवाना अवांतर वाचनाची संधी 
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िमळायला हवी आिण अशी संधी उपल ध क न दे यासाठी पालकांनी 
सतत य शील असायला हवे. टी . ही आिण मोबाईल मुलां या हातात 
दे यापूव  यांना लहानपणापासूनच िच मय गो ची पु तके हाताळायला 
देऊन कुतुहल जागतृ कर याचा य  पालकांनी करायला हवा. ब याच 
वेळा सवाना  पडतो क कोणते पु तक वाचावे तर जे लोक 
ई राला मानणारी आहते, ती आि तकवादी पु तक  वाचतात. काही 
नाि तक आहते, ती नाि तकवादी पु तके  वाचतात. पण मला वाटत े
आपण आि तक वादी ही वाचू नये व नाि तकवादी ही वाचू नये तर आपण 
वा तववादी पु तके वाचली पाहीजे . 
वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    फायदेफायदेफायदेफायदे: : : :     
खालील माणे आपणास वाचनाचे फायदे सांगता येतील 

• वाचनामुळे बौि क चालना िमळते. 
• वाचनामुळे मनावरचा तणाव नाहीसा होतो. 
• सतत वाचन के यामुळे ान िमळते, ाना या क ा ंदावतात. 
• भाषेवर भु व िमळते/वाढत.े 
• वाचनामुळे एकादया घटनेचे चांगल ेिव ेषण करता येते. 
• वाचनामुळे िलखाण कौश य िवकिसत होतात. 
• वाचनामुळे मानिसक समाधान/शांतता िमळत.े 
•  अिधक सजग (creative) होतो. 
• सतत या वाचनामुळे चचत स य सहभागी होता येते. 
• चा आ मिव ास वाचनामुळे वाढतो. 
• वाचनामुळे  सतत स  राहते. 
• रका या वेळेचा सदपुयोग करता येतो. 

वाचनवाचनवाचनवाचन    कसेकसेकसेकसे    वाढवालवाढवालवाढवालवाढवाल: : : :     
वाचन वाढीसाठी जाणीवपूवक आिण सकारा मक य  केल े

पािहजेत. खालील बाब चा अवलंब के यास न च वाचनाम ये आवड 
िनमाण होईल व वाचन िवकास हो यासही मदत होईल. 
• वळेवळेवळेवळे    ठरवाठरवाठरवाठरवा: : : : आपण दवसभर कतीही कामात असाल तरी आप या 

सोयीनुसार वाचनासाठी एक ठरािवक वेळ काढलाच पािहजे. या 
वेळेम ये आपण आपणास आवडणारी पु तके वाचली पािहजेत. 



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  111111111111 

 

• सततसततसततसतत    पु तकपु तकपु तकपु तक    सोबतसोबतसोबतसोबत    ठेवाठेवाठेवाठेवा: : : : दवसभर आपण वाचत असलले े पु तक 
सोबत ठेवले पािहजे हणजे जे हा वेळ भेटेल ते हा ते पु तक आपणास 
वाचता येईल. 

• पु तकाचंीपु तकाचंीपु तकाचंीपु तकाचंी    यादीयादीयादीयादी    तयारतयारतयारतयार    कराकराकराकरा: : : : वषाम ये कवा मिह यात आपणास 
कोण-कोण या पु तकांचे वाचन करावयाचे आह ेअशा सव पु तकांची 
यादी तयार करा हणजे यादी माणे पु तकांचे वाचन करता येईल.    

• वाचनासाठी शातंवाचनासाठी शातंवाचनासाठी शातंवाचनासाठी शातं    जागाजागाजागाजागा    शोधाशोधाशोधाशोधा: : : : वाचन कर यासाठी मन व िच  शांत 
असल ेपािहजे तसेच वाचन करणे िह बौि क काम अस यामुळे वाचन 
ह े नेहमी शांत जागेतच केल े पािहजे. गद  कवा ग गाट असले या 
जागी केललेे वाचन ह ेिततके फायदेशीर होत नाही. 

• टीटीटीटी    हीहीहीही    ////    इंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचा    वापरवापरवापरवापर    कमी कराकमी कराकमी कराकमी करा////टाळाटाळाटाळाटाळा: : : : वाचन करत असताना 
मोबाईल टी ही/ इंटरनेटचा वापर कमी करा अथवा या सव व त ू
वाचन करत असताना दरू ठेवा. मोबाईल वर आपणास सतत 
वेगवेगळी नोटीफ केशन येत असतात यामुळे वाचनात यय येतो 
व आपले ल  दसुरीकडे जाऊ शकते. 

• वाचले यावाचले यावाचले यावाचले या    पु तकाचीपु तकाचीपु तकाचीपु तकाची    न दन दन दन द    ठेवाठेवाठेवाठेवा: : : : चांगला वाचक हो यासाठी आपण 
आपण वाचन केले या पु तकांची न द क न  ठेवली पािहजे. तसेच 
याम ये आवडलेल ेवा य व या पु तकाब ल आपले मतही न दवल े

पािहजे. यामुळे वाचन केलले ेपु तक आपणास बरेच दवस मरणात 
राहते व थो ा दवसानंतर िह न द आपण सहज चाळली तर या 
पु तकाब ल सव मािहती लागलीच मरणात येत.े 

• थंालयालाथंालयालाथंालयालाथंालयाला    भटेभटेभटेभटे    ाााा: : : : वाचन वाढव यासाठी व वेगवेग या 
पु तकाब ल मािहती िमळव यासाठी आपण िविवध ंथालयाना भेटी 
देऊन ितथ या ंथसंगृहाब ल मािहती क न घेतली पािहजे व 
आवडले या वाचनीय पु तका या न दी क न घते या पािहजेत. 

• सतत आनदंदायीसतत आनदंदायीसतत आनदंदायीसतत आनदंदायी    वातावरणवातावरणवातावरणवातावरण    तयारतयारतयारतयार    कराकराकराकरा: : : : वाचन करत असताना 
साबोहताली आनंददायी वातावरण असल ेपािहजे तरच वाचन भावी 
होऊ शकत.े 

साराशं साराशं साराशं साराशं     
वाचन सं कृती वाढव यासाठी आिण याचा सार आिण चार 

कर यासाठी आपण सग यांनी िमळून य  केल े पािहजेत. आपण 
गे यावर लोकांनी आपणाला िवस  नये असे वाटत असेल तर दोन पैक  
एक काम करा, एक िलिह या सारखे काही तरी काम केल े पािहजे कवा 
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वाच यासारखे काही तरी िलखाण केल ेपािहजे आिण िलखाण कर यासाठी 
वाचन, चतन व मनन ह े मह वपूण असत.े सवानी कमान आपल े
असले या वया या दु पट पु तके वषभरात वाचली पािहजेत. अशा 
प तीने आपण वाचन सं कृती ही वाढऊ शकतो कवा समृ  क  शकतो. 
किववय मंगेश पाडगावकर यांनी थंांचे व वाचनाचे मह व अितशय सुरेख 
वणन केल े आह ेते हणतात, ““““या ंथा या तेजामधुनी ज मा येते ांती, , , , 

ंथ िशकिवती माणुसक  अन् ंथ िशकिवती शांतीI”””” चला तर मग एक 
पाऊल पुढे टाकूया वाचन सं कृती जतन कर यासाठी, वाढव यासाठी. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    काळाचीकाळाचीकाळाचीकाळाची    गरजगरजगरजगरज    
    

डॉडॉडॉडॉ....    नामदवेनामदवेनामदवेनामदवे    कशनरावकशनरावकशनरावकशनराव    राठोडराठोडराठोडराठोड    
ंथपाल, संभाजीराव क े महािव ालय, जळकोट    

शोधसं ाशोधसं ाशोधसं ाशोधसं ा::::----        
पु तक, ंथसंपदा, वाचने, वाचनसं कृती, ान, ईटरनेट, ई - बुक, 

सं ेषण, साधने, व थापन, बोि दकिवकास, सा रता, युनो. 
सारसारसारसार    

वाचाल तर वाचाल’ ही हण आज या घडीला कती समर्पक आह.े ह े
आपण सवच जाणतो; परंत ु आज या त ण िपढीला याचं मह व 
कळ यासाठी हा लेख पंच. आज या युगातील त णांना वाचनाचे वेड 
असायला हवे, तरच वाचन सं कृतीत वाढ होईल आिण पयायाने याचा 
उ म युवा िपढी घड यासाठी उपयोग होईल. 

आज या मनु या या ठकाणी असणारे ान ही याची फार मोठी 
श  आह.े या श या सहा याने तो सुबु  आिण ग भ तर होतोच; 
परंत ु या या काय सं कृतीवर सु ा याचा भाव पडतो. माग या 
िपढीपे ा आता या िपढीचे वाचन अगदी अ प झाले आह े अशी त ार 
सवच थरातून वाढते आह.े वाचन सं कृती टकवून धर यासाठी आिण 

येक माणसाचे मन सुिवचार संप  हो यासाठी वाचनाची आवड 
मुळातूनच िनमाण होणे आव यक आह.े 

त णांम ये वाचन वेड उ प  हायचे असेल तर तशी प रि थती 
यां या भवती िनमाण होणं गरजेचं आह.े वाचनाने माणूस मोठा होत 

असतो. पु तकांचे वाचन कराल तेवढेच ान वाढत जाईल. ंथ ह े गु  
आहते. अलीकड या काळात आप या मोबाईल फोनवर सु ा िविश  नंबर 
फरिव या बरोबर आज या घडीला जगातील काना कोप-यात घडणा-या 
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घटकांची अ यावत मािहती ा  होते. जु या िपढीपाशी ही अ यावत 
साधने नस यामुळे जा तीत जा त वाचनातून ते आपली ान-लालसा 
भागवत असत. 

मा  आज वाचनासाठी अनेक उ म साधने हातात उपल ध असून ही 
त ण िपढी वाचना पासून दरू जात आह.े ती मोबाईल या आहारी जाऊन 
आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत अस याचे आजचे िच  आह.े यांना 
वाचनासाठी वेळ उपल ध नसतो. असं कारण सांिगतल ं जातं. न ा 
मा यमां या आगमनान ंवाचन सं कृती लोप ते आह.े त णांम ये वाचनाची 
गोडी िनमाण हावी, यांना वाचनाचे मह व कळावे यासाठी िविवध 
उप मां ारे जन जागृती िनमाण कर याची गरज िनमाण झाली आह.े 

लोकमा यांनी ‘तु हाला तुमचे ि म व घडवायचे असेल तर वाचन 
करा’ असा संदेश दला. धाव या युगा या बरोबरीने धावायचे असेल तर 
वाचन करा, असा उपदेश ही यांनी दला. मा  आज या धकाधक या 
जीवनात इले ॉिन स उपकरणां या दिुनयेत गुंत यामुळे यां या 
उपदेशाकडे न ा िपढीचे ल  नाही. सखोल िवचारातूनच एक प समाज 
िन मत होत असतो आिण सखोल िवचार कर याची सवय चांग या 
वाचनातूनच तयार होते. 

तावनातावनातावनातावना    
वाचन हणजे जीवनाला उ त करणारी बाब असून यामुळे बु ीची 

मशागत होते. माणसाचे जीवन फुलिव यात वाचनाचा मह वाचा वाटा 
असतो. यामुळे वाचनाचा छंद जो पासून आपल ेजीवन समृ  करा. याच 

माणे जग या या प रपूणतेसाठी वाचन ह ेआव यक आह.े ानात सतत 
वाढ कर यासाठी वाचन हा एकमेव माग आह.े लहानांपासून मोठय़ां पयत 
पु तके हा अनेकां या िज हाळयाचा िवषय. पूव  पु तक िमळ याचे 
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एकमेव ठकाण हणजे वाचनालय असे. आज या वाचनालयांची जागा 
इंटरनेट आिण ई-बुकने घेतली आह.े 

ऑनलाईन साई स मुळे िविवध िवषयांमधील पु तके मोठया माणात 
उपल ध आहते. परंत ुअसे असल े तरी वाचन सं कृती हळूहळू कमी होत 
आह.े त णांम ये वाचनाची गोडी िनमाण हावी, यांना वाचनाचे मह व 
कळावे यासाठी िविवध उप मां ारे जन जागृती िनमाण कर याची गरज 
िनमाण झाली आह.े िविवध िवषयांची चांगली पु तके आप याला 
जग याची नवी दशा दाखवतात. 

पु तकांमधील समृ  िवचारांचा आप या जीवनावर सकारा मक 
प रणाम होतो आिण आयु याकडे पाह याचा आपला दिृ कोन कायमचा 
बदलून जातो. पु तक ह े केवळ श द संपदा वाढव यास मदत करणारे 
साधन नसून पु तक हे अनुभवांसह क पनांचे, आशा-आकां ाचे ि तीज 
िनमाण करणारे साधन आह.े पु तके आप याला सकारा मक िवचार 
करायला वृ  करतात. पु तकांचं मह व त णांना पटल ंपािहजे. 

वाचनाची सवय एकदा लागली क  माणूस मनावरचा ताण कमी 
कर यासाठी पु तकां या सहवासात गुगंून जातो. पु तकांमुळे कमकुवत 
मनालाधीर िमळतो. यामुळे िनराशे या ग ेत अडकलेला माणूस 
आ मह या, ह या असे कार कर यापासून परावृ  होतो. आजकाल या 
त णांना खूप ताण असतो. या अनुषगंान ेवाचन यांना मदत क  शकते. 

वाचन सं कृती जप या िशवाय पयाय नाही. वाचनामुळे माणूस 
ग भ होतो. िनयिमत वाचन केले तरच भावी िपढी स म व सुजाण 

होईल. त ण िपढीने पु तक वाचन हा छंद जोपासला पािहजे. सा र 
त णांपैक  ६१ ट े  जण, यांनी सा य केले या उ ांबाबत समाधानी 
आहते. मा , वाचनाचा छंद असले या त णांम ये समाधानाचे माण ७० 
ट े , तर कमी वाचन करणा यांम ये हचे माण ५८ ट े  आह.े 
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वाचन समृ  असल े हणजे लखेनाची ही वृ ी बल होते, क पना 
श ला वाव िमळतो, रिसकता वाढीस लागत,े सृजनशीलतेला वाट 
सापडत,े स दयता, दसु-या या द:ुखाची जाणीव, तीस मजून घे यासाठी 
आव यक असणारे संवेदनशील मन यांस खतपाणीिमळते. इतरांबाबत, 
समाजाबाबत, आपली काही कत े आहते याचे भान ा  होते. 

मन संकुिचत, ु  गो ीत अडकत नाही. वाचनामुळे माणसाला 
माणूस हणून असले या अि त वाचे मोल कती अनमोल आह ेयाचे भान 

ा  झा या िशवाय राहात नाही. माजी रा पती ए. पी. जे. अ दलु कलाम 
यांचा ज म दन वाचन ेरणा दन हणून साजरा करत आपण वाचन 
सं कृतीची जन जागृती केली. पु तकां िवषयी ही कायमची ओढ त णां या 
ही मनात िनमाण होईल यासाठी य  केल ेपािहजेत. 

मानवी इितहासाचे एक वैिश  आह े क  मानव सतत आप या 
िवचाराचे कवा ानाचे सं ेषण करीत असतो याचा अथ असा क  मानवी 
िवचार कवा ान ह े नेहमी एका कडून दसु या कडे व एका 
िपढीकडून दसु या िपढीकडे सं ेिषत होत राहत े आिण िवचारां या 
िव ाना या सं ेषण यामुळेच सं कृती िवकिसत होत रािहली आह ेमानवी 
न ा ानाब ल िज ासा थंालय आिण मानवांचा िवकास या गो ी 
एकमेकांना पूरक ही आहते आिण एकमेक वर अवलंबून आहते ाना 
ब लची िज ासा पुरिव यासाठी आिण ान सं िहत कर यासाठी 
आता या मानवाकडे जे काही अनेक माग आह े यापैक  वाचन हा एक माग 
आह े वाचनाची आवड िनमाण झाली क  वाचनाची सवय वाढत राहत े
वाचनाची गरज वाढत राहते ती गरज भागिव यास थंालय मदत करत 
असतात एवढेच न ह े तर बालकापासून ौढांपयत सवानाच वाचनाची 
सवय लागावी यासाठी थंालय य हीन असतात हणून वाचना या 
वाढ या सवयीमुळे ंथालया या ख या अथान े पूण उपयोग होत असतो 
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हणून ंथालय आिण वाचनाची सवय या दो ही गो ी स प ीकरण 
कर यासाठी 
पवुपवुपवुपवु    इितहासइितहासइितहासइितहास    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी    

आ द मानवास यापुढेही जीवन सुरि त करण ेह ेमह वाचे उ  होते 
कारण तहान भूक आिण ा यापासून धोके या यां या जीवनातील 
सम या हो या यां यावर उपाय शोधून ते वतःचे जीवन सुरि त 
कर याचा य  करीत असे यातून िविवध अनुभवांचे ान याला िमळत 
होते ते दसु या माणसापयत तो सं ेिषत करीत रािहला यानंतर पुढ या 
िपढीकडे ान सपोट करीत होता अथातच ही ान सं ेषणाची या 
आजतागायत होत आह.े सं ेषण यां या मा यमां या अगर साधना या 
व पात बदल होत आला आह.े याबाबत प ीकरण हो यासाठी आधी 

मानवी सं कृतीचे व प िवकास यांची थोड यात मािहती घेण े गरजेचे 
वाटते 
सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    व पव पव पव प    िवकासिवकासिवकासिवकास    

सं कृती या िवकासा या आरंभी या काळात मानव हा ोता होता 
कारण मािहती दे यासाठी आिण घे याची एक सं ेषण मह वाचे होत े
यानंतर सं कृतीचा िवकास होऊन लेखन कलेला आरंभ झाला. ान 

िलिखत व पात येऊ लागल े हणजे व ा या भूिमके बरोबरच मानव 
लेखक ही भुिमका बजावू लागला या लेखी ानाचे वाचक मा  फ  साधू 
धम गु  आिण राजेच करत असत नंतर या काळात मा  सामा य 
माणसाची ही ान लालसा वाढू लागली लेखन व मु ण कलेचा िवकास 
आिण वाचन सािह यात ही वाढ होऊन लागली आिण जा तीत जा त 
लोकांना ही त े उपल ध होऊ लागल.े कारण वाचन सािह य अनेक 

तीम ये िनमाण होऊ लागल.े यामुळे िश ण संशोधन आिण लोकशाही 
िवचार या ांितकारी गो ीचाही सार होऊ लागला यांची परीिनती 
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हणून पुढे. ंथालय शाळा, िव ालय थापन होऊ लागल ेआिण वाचन 
आिण थंालय हा जागितक उ ोग वसाय बह  लागला ही सं कृती या 
व पाची व िवकासाची एक बाजू बनू लागली. 

वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    मह वमह वमह वमह व    
सतत बदलत राहणा या व अिधकच गुंतागुतंी या होणा या 

प रि थतीत मानव रचना वाचून रा  शकणार नाही कारण अशा 
प रि थतीत टकून राह यासाठी वाचन हा उपयु  माग आह.े वाचन 
हणजे नेमके कोणत ेआह.े ह ेसमजणे आव यक आह.े कोण याही भाषेतील 

अ रे श द वा ययां या वर फ  नजर फरवणे हणजे वाचन नसत ेतर त े
नजरे समोर दसणा या अ रा या श दा या व वा या या अथाचे 
आकलन होऊन यावर वतःची ित या वतःची न दिवलेमत हणजे 
वाचन असत.े अ र ओळखी नतंर ान िमळिव यासाठी आपोआपच अशा 
वाचनाचा आधार घेतला जातो. कारण वाचन ह े आ म िवकास करणारे 
आह.े सौ ची ओळख क न देणारे आह ेपण वाचन ह ेसा य नसून साधन 
आह.े मानव व िनसग यां यातील संघषात मानवाचा जय हो यासाठी जे 
साधन आह.े लेखन – वाचन यांचा शोध लावून मानवाने िनसगाचे रह य 
समजून घेतली आिण िनसगावर ब याच माणात िनयं ण िमळवल े या 
िशवाय भूतकाळातील िवचारवंताचे िवचार वाचनामुळे ात होऊ शकल े
आिण या मागान े ान नसले या या िवचारशील संपक साधता 
येऊ लागला हणजे वाचनामुळे मािहती या दजाचे तर साधनात होतेच 
पण या  य ात आप याशी बोलू शकत नाही या ंथा या 
मा यमातून आपल ेिवचार सं ेिषत क  शकतात या थंा या वाचनामुळे 
ते इतरांपयत पोहचल े जाऊ शकतात याव न न ा ानाची कवा 
मािहतीची िन मती होऊ शकते. 
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वाचनाचीवाचनाचीवाचनाचीवाचनाची    सवयसवयसवयसवय    
जगातील येक रा ात सा रता अिभयान चाल ू केले आह.े येक 

मानवाला अ र ओळख हावी त े टकून राह यासाठी वाचन सािह य 
िमळावे आिण ते वाच यास मानवास उपयु  करावे असे य  सव 
पात यांवर होत असतात. आंतररा ीय पातळीवर युनायटेड नेशन 
ऑगनायझेशन या जनरल असबलीने इ स सन 1990 ह ेवष आंतररा ीय 
सा रता वष हणून जाहीर केल ेकारण येक बालकाला िलिहणे वाचणे 
आिण यांच िचमुक यातोडांनी वाचनाची संधी िमळणे यांची वाही 
िमळणे आव यक आह.े 

भारताम ये सन 1990 म ये सा रता वष व यानंतरचे दशक 
सा रता हणूण जाहीर केल े आह.े आता सा रतेसाठी य  चालू 
असताना वाचनाची सवय वाढिवणे ितचे मह व ठरिवण े यासाठी य  
होणे आव यक आह े ह े सवमा य झाले आह े तरी सु ा वाचनासाठी वेळ 
काढ या ऐवजी टी ही बघण,े आधुिनक युगातील आवडीची गो ी आह ेह े
मा य करावे लागत.े जगभरातील घटनाची मािहती क न घे यासाठी टी. 
ही. बघण े उपयु  ठरत े मग श दाचे मा यम असणारी लेखन – वाचन 

इले ॉिन सचे मा यम असणारी टी. ही या िवरोधी िनमाण हो याची 
कारण े फ  ंथ हचे मनोरंजनाचे साधन होते ते हा इतक  लोकि यता 
कदािचत आता राहणार नाही पण ान व मािहती िमळव यासाठी ंथाचे 
वाचन करण े सोयी कर वाटत राहील कारण ंथाची पाने वाचून 
झा यानंतर पु हा उलटून मागे जाऊन पाहता येते इले ॉिनक 
मा यमांसाठी ते इतके सुलभ नसते याच बरोबर भारतान ेइ.सन – 2001 - 

2002 ह ेपु तक वष हणून जाहीर क न वाचन चळवळना ो सान देऊन 
मोठा हातभार लावला होता. 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    
पु तके अथवा ंथ यांच्या सारखा स ा दसुरा गु  नाही, मनोरंजक 

आिण वैचा रक असे साधारण पण े पुस्तकांचे दोन कार करता येऊ 
शकतात. मनोरंजनातून संदेश देणारी, वाचकां या भावनेला हात 
घालणारी पु तकेही लोकि य असतात. याउलट बुध्दीला आ हान देणारी, 
वाचका या तकश ला जोखणारी पु तके चोखंदळ वाचकांम ये लोकि य 
ठ  शकतात. येक िपढीची आवड – िनवड ही वेगळी असते. यामुळे 
काळा या कसोटीवर आिण वाचकां या अिभ ची नुसार टकणारी पु तके 
ही िचरकाल आनंद देणारी असतात. 

वाचनाची आवड असणारे वाचक सव कारची पु तके िवकत घेऊन 
वाचू शकत नाहीत. अशावेळी यां या मदतीला येते त े ंथालय. या 

ंथालयातील ंथपाल हा मन िमळावू, सहकारी वृ ीचा असेल तर 
वाचकाला हवे ते पु तक सहजतेन ेउपल ध होऊ शकते. यश वी झाले या 
अनेक या जीवनात थंालयांतील, पु तकांनी मोलाची भूिमका 
बजावली आह.े 

रा यातील वाचन सं कृती वाढिवणा–या अशा या थंालय चळवळीचे 
मह व अन यसाधारण असे आह.े महारा ातील जनतेचे सामािजक, 
शै िणक व सां कृितक जीवन समृ  कर यासाठी तसेच वाचन सं कृती 
वृ गत कर यासाठी सावजिनक ंथाल यांनी मह वाचे योगदान दलले े
आह.े याम ये शासक य ंथालयांची ही िततक च मह वाची भूिमका आह.े 
या ंथालयांकडून वाचकांना अिधक चांग या सेवा दे यासाठी, यांना 

ो साहन िमळावे, यासाठी शासनाकडून िवशेष य  केल े जात आहते. 
महारा  ह ेपुरोगामी िवचारांचे रा य आह.े 

वाचन सं कृतीचा मोठा वारसा रा याला लाभललेा आह.े रा यातील 
सावजिनक ंथाल यांना सुमारे 200 वषा न अिधक काळाचा वैभवशाली 
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इितहास आह.े वातं य पूवकाळात को हापूर सं थाना म ये छ पत नी 
आप या जनतेला सुजाण कर यासाठी 1945 साली पिहला सावजिनक 

ंथालय कायदा केला होता. यांचे ह ेपाऊल सां कृितक े ात एक नवीन 
आदश िनमाण करणारे ठरल.े या नंतर 1967 म ये रा यात ‘महारा  
सावजिनक ंथालये कायदा’ मंजूर कर यात आला. , समाज आिण 
रा  उभारणीत थंांचे योगदान मह वाचे आह.े मािहती, ान आिण 
मनोरंजना या अंगभूत गुणांमुळे ‘ ंथ हचे गु ’ असे हट या जाते. 

‘वाचाल तर वाचाल’ असा मं  सांिगतला जातो, ते उगीच नाही. 
बौ ीक आिण सामािजक िवकासासाठी ंथ आिण ंथालयांचे 
अन यसाधारण मह व आह.े वातं य, समता आिण बंधुता या ि सू ीचा 
केवळ उ तून उ ोषन होता ती कृतीतून ते ात आण याचे काय 
पु तकां या पान ेहोऊ शकत.े आज या िपढीवर असे सं कार कर यासाठी 
पु तकां िशवाय दसुरे भावी मा यम नसेल असे मला वाटते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सुचंीसुचंीसुचंीसुचंी    
१. नरगदू,े रेवती (2002), ंथालय आिण सामािजक िवकास, पुणे : .युिन हसल काशन पुणे .पृ  

.  29 – 36 
२. पवार, रामे र (2015), ंथालय संघटन,  पुणे : दिलपराज काशन शिनवारपेठ पुणे. पृ  . 

54 - 57  
३. काटे, नामदेव राम कशन (2000), ंथालय संदेशवहन आिण समाज, लातूर : अ णा काशन 

लातूर. पृ  . 114  
४. राठोड, नामदेव (2001), नांदेड शहरातील कला वािण य व िव ान महािव ालयातील 

मूलभूतसेवा सुिवधा आिण शासक य व थापन, वधा : ंथालय आिण मािहती शा  िवभाग 
कला व िव ान महािव ालय फुल गाव िज हा वधा, पृ  . 55 - 57. 

५. www.googal Edu.com 
६. www.govt.edu.com 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    : : : : संक पनासंक पनासंक पनासंक पना    आिणआिणआिणआिण    व पव पव पव प    
 

›üÖò. ¿ÖÖê³ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖãôûÃÖãôêû  
ंथपाल,महा मा गांधी महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::----    
आधुिनक िव ान आिण तं ाना या या जगात िनवांत ण कोणा या 

वा ाला येत नाही. कारण आज या या धकाधक या जीवनात सारख 
पळत असललेा मानव आप याला दसून येत आह.े ५० वषा या अगोदर 
मानव हा िनवांत ाणी होता असे दसून येत.े याचे कारण फारशी अपे ा 
कवा गरजा ा अगदी कमी माणात असत. जे आह ेते सांभाळून अगदी 

िनवांत जीवन जगन े अशी धारणा होती. शेती वसाय करण,े गुर 
सांभाळणे, जे काही वसाय होते ते गावात रा न उपिजिवका करण ेअसा 

म होता. परंत ू वतं  भारतात ब याच घडामोडी झा या. वसायाचे 
व प बदल ू लागल े नौकर शाही वाढू लागली. हळूहळू गावाकडून 

शहराकडे मानव पळू लागला  व  आपली गती क  लागला. पण १९७० 
- १९८० या दर यान तं ानाचा िवकास होत गलेा संगणक आल,े 
इंटरनेट आल ेमोबाईल आल ेइतपयत ठीक होत.े पण ज हा माट मोबाईल 
आला त हा जग आप या हातात आल.े आिण िनवांतपणे पु तक वाचणारा, 
पेपर वाचनारा, िनयतकालीक वाचणारा मानव लोप पावत गेला कसा 
आिण कुठे ह े कुणालाही सांगता येणार नाही. असेल ते काम करावे व 
िनवांत वाचत बसावे ही गो  हळूहळू कमी होत गलेी आिण आ ा तर 
फारच दु मळ होऊन बसली आह.े वाचन कर यासाठी नाही िमळत. 
हा सप वर वाचावे आिण आपल े काय क रत राहावे असा दन म 

मानवाचा आजघडीला झालेला आह.े पण वाचन कायम करणारे वाचनारे 
लोक आजही आहते, पण यांची सं या खुप कमी माणात आह.े अशा 
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लोकांची तळमळ हणजे नवीन िपढीने वाचन करावे. वाचनाचे अनेक 
फायदे आहते. ान तर वाढतेच, पण मनाला शांतता िमळते, मन एका  
होते. डो यावर कुठ याही कारचे आजार होत नाहीत. आिण झोपून 
कवा बसुन आपण वाचू शकतो. आिण जी वाचन संपदा आप याला जतन 

क न ठेवायची आह.े यांचा उपयोग नवीन िपढीला झाला पािहजे. या 
तळमळीन े “वाचन सं कृतीचा” उगम झाला. नवीन िपढी फ  
अ यास माचे थं वाचन करीत असतात. अ यास म पुण क न प र ा 
देण ेहचे एक यांचा उ ेश आह.े आवांतर वाचन काय असते यांचा आनंद 
काय असतो? मोबाईलवर येणारी येक गो  वाईट नसते. पण जा त वेळ 
मुल नको असले या गो ीकउे वळतात आिण याचा प रणाम नवीन 
िपढीम ये आपण बघत आहोत. 
संक पनासंक पनासंक पनासंक पना::::----    

या सग या गो ी ल ात घेऊन ‘वाचन सं कृती’ संक पना मुळ ध  
लागली. आिण शासन सु दा यावर चतीत झाले होते आिण काही 
शासक य र या याम ये करता येईल असे िवचार समाजात येऊ लागल.े 

यांतच आप या देशाचे अकरावे रा पती आिण वै ािनक भारतर  
डॉ. ए. पी. जे. अ दलु कलाम यांचे  २७  जुल ै२०१५ ला िनधन झाले. 
अफाट वाचन आिण िलखान करणारे अ दलू कलाम ह े अचानक गेल.े 
यानंतर िवधान सभेत यांना दांजली दे यात आली यावेळी असे ठरल े

क , १५ ऑ टोबर हा यांचा ज म दवस दरवष  “वाचन ेरणा दन” 
साजरा कर यात यावा आिण तसे शासक य प  सव  दे यात आल.े सव 
शाळा, महािव ालये, िव ापीठे, शै िणक सं था, शासक य व अनुदािनत 

ंथालये यांनी ा दवशी “वाचन ेरणा दन” साजरा करावा आिण 
िविवध उप म यावे असे ठरल.े त हा पासून वाचन ेरणा दनाची 
संक पना अंमलात येऊ लागली. 
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व पव पव पव प::::----    
वाचन सं कृती टकव यासाठी काही उक म करण े गरजेचे होते. 

यांम ये नवीन िपढीला वाचन कर यास े रत करण,े यांना वाचनाची 
सवय लावून गोडी िनमाण करणे गरजेचे आह.े  यासाठी खालील गो ीचा 
िवचार होऊ लागला. 
१) काहीही काय म असो शासक य, िनमशासक य, कायालयाचे, 

शै िणक सं था याम ये फुल,े फळे पा यांना न देता एक त पु तक 
देऊन गौरव करणे. यामुळे ते पु तक यांना दले तर त ेबघतील आिण 
घरी नेतील तर घरात सु दा यां यासोबत कुणीतरी वाचेल यामागचा 
उ ेश आह.े 

२) िव ाथ  कवा पालक यांचा वाढ दवस असेल तर फुलाऐवजी पु तक 
देण.े 

३) ंथालयात येणा या येक वाचकाला “वाचन ेरणा” दनाची 
मािहती देण े जनजागृती िनमाण करण,े याच बरोबर िव ा याना 
यांचा िवकास कवा ि म व िवकास वाचनामुळे होत असतो 

याची जाणीव क न देणे. ‘वाचाल तर वाचाल’ या श दाचे मह व 
यांना पटवून देणे. 

४) शाळाम ये कवा शै िणक सं थांम ये वाचन कर यासाठी ठरािवक 
वेळ हणजे एक तास, अधा तास असे ठरवून देण े यावेळे म ये यांना 
चांगली वयानुसार ंथ उपल ध क न देण े व  याकडून वाचन क न 
घेण.े 

५) शाळांम ये, महािव ालयांम ये कवा सावजिनक ंथालया या वतीने 
ठक ठकाणी वाचनक ा तयार करण े यावाचन क याम ये शाळांम ये 

छोटे िव ाथ ,  बारावी ते पी. जी.  पयत वेगवेगळे क े तयार करण.े 
तसेच गावातील, शहरातील सावजिनक ंथालयान.े त णिपढी, तसेच 
वयोवृ दयां या साठी वाचन क े तयार करण े व  यांना वाचना साठी 

ेरणा देण.े 
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िव ा याना वाचनासाठी े रत कर यासाठी महा मा गांधी 
महािव ालय अहमदपूर, िज. लातूर येथे दरवष  साजरा क रत असले या  
“वाचन ेरणा” दनाचा उप म पुढील माणे आह.े 
१) जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी        वववव        थं दशनथं दशनथं दशनथं दशन::::---- 

डॉ. ए. पी. जे. अ दलू कलाम यांची जयंती साजरी केली जात े
यािनिम ाने सव थोर मो ा या च र या या ंथाचे दशन 
ंथालया म ये भरिवले जाते. जयंती िन म  सवाना बोलावून या 
दशनाचे मा. ाचाया या ह ते उ ाटन ठेव यात येते. यामुळे िव ाथ  व 
ा यापक वंृद ह े दशन फ न व थं चाळून पा  शकतात. पाहत 

असताना आवडीचे कवा ेरणा देणारे ंथ यां या हाती येऊ शकतात 
यामुळे वाच यास े रत होऊन ंथ वाच यासाठी घेतल ेजातात. 

२) ाााा यानयानयानयान::::---- 
िव ा याना एक ा यान आयोिजत केले जाते. याम ये ा याता 

मुलासाठी वाचन यािवषयावर सिव तर ा यान देतात याम ये का 
वाचावे,  वाचनाचे फायदे,  वाचनाब ल सखोल मागदशन केल े जाते. 
तसेच वाचन के याने व याचे चतन मनन के यान े या देशात महान 
िवभूती क या तयार झाले याचे उदाहरणे देऊन िव ा याना मागदशन 
केल ेजाते. यामुळे िव ाथ  वाचनाकडे आक षत होतात. 
३) मजंषुामजंषुामजंषुामजंषुा::::---- 
याम ये ५०  वाचनावर डॉ.ए.पी.जे अ दलू कलाम यां या जीवनावर 
काढले जातात. यावर पेपर काढून मंजुषा घेतली व थम, ि तीय, 
तृतीय पा रतोिषक द या जाते. 
४) िनबधंिनबधंिनबधंिनबधं    पधापधापधापधा::::---- 
वाचनाशी िनगिडत िवषयावर िनबंध पधा घेतली जाते. 
५) वादवादवादवाद----िववादिववादिववादिववाद::::---- 
याम ये वाचनाशी िनगिडत िवशय देऊन ंथ घेऊन िव ाथ  तयारी 
करतात. 
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अशा कारे “वाचन ेरणा” दन साजरा कर यात येतो. लॉकडाऊन 
दर यान ा पधा ऑनलाईन प दतीन े घेऊन यांना माणप  दे यात 
आल.े तसेच टेली ामम ये  MGM  वाचनक ा चैनल सु  केला आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----     

वाचन सं कृती जोपासणे अ यंत गरजेचे ठरल े आह.े अशा 
छो ाछो ा काय मामुळे िव ाथ  ंथालयाकडे येतात व यांना 
थोडीतरी वाचनाची आवड िनमाण होऊ शकते. ह े सव कर याचा उ ेश 
िव ा याम ये वाचन कर याची आवड िनमाण करण े हाच असतो. 
यासाठी नेहमी य  करावे लागतात व यात सात य असायला हवे. 

िव ा याना वाचनासाठी जोडून ठेवणे यांचे ल  मोबाईल संगणक आिण 
गेमपासुन दरु ने याचा थोडासा य  करण ेआव यक. एकदा वाचनाची 
आवड िनमाण झाली तर त े वत:च वाचनाकडे वळतात आिण वाचन 
करतात यांना फ  यो य मागदशन होने आव यक आह े आिण त े अशा 
काय मातून होऊ शकत.े 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::    

1) https://www.dnyansagar.in2020/07/A-P-J-Abdul-Kalam.html 
2) https://mr.vikuspedia.in 
3) https://zppshadki.blogspot.com 
4) कृ ण कुमार र ू:- रा पती डॉ. ए.पी.जे. अ दलू कलाम (रामे रम से राजपथ 

तक) 
5) ए.पी.ज.े अ दलु कलाम: अि  क  उडान. 

 

… 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    जोपास यासाठीजोपास यासाठीजोपास यासाठीजोपास यासाठी    थंपालाचंीथंपालाचंीथंपालाचंीथंपालाचंी    
भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . शरदशरदशरदशरद    सयूभानरावसयूभानरावसयूभानरावसयूभानराव    च हाणच हाणच हाणच हाण    
ंथपाल, लाल बहादरु शा ी महािव ालय धमाबाद, महारा ्  

तावनातावनातावनातावना    
येक िपढीची वतःची एक सं कृती असत.े यािप ा आधी या 

िपढीचे िनरी ण बारकावे मृती म ये घेऊनच वाढत असतात आिण हाच 
सं कृतीचा ठेवा एक िपढी पुढ या िपढीकडे आपोआपच सोपवत असत.े 
वाचाल तर वाचाल या हणीतूनच वाचन मानवी जीवना या सवागीण 
िवकासासाठी कती मह वाचा घटक आह ेहचे अधोरेिखत होते. वाचनाची 
अिभ ची वाचकांम ये िनमाण कर यासाठी थंालय व ंथालयात य  
काय करणारे थंपाल व कमचारी यांची भूिमका अनमोल आह.े सामािजक 
जीवनाम ये वावरत असताना छो ा छो ा घटना घडामोडी 
मनु यभोवती घडतात या घटना गडामोडी वतमान प ातून मनु याला 
वाचावयास िमळत असतात. सभोवताली होणा या सामािजक, सां कृितक, 
आ थक, राजक य, ऐितहािसक घटन े िवषयीचे ान वाचनातूनच िमळते. 
या ानातून वतःचे िवचार  कर यासाठीची मािहती िमळते व या 
मािहती ारेच एखा ा घटने िवषयी यां या संक पना या दढृ हो यास 
मदत िमळते. 

वाचन सं कृती टकावी टकून ती सतत वाढावी यासाठी शै िणक 
ंथालय तसेच सावजिनक थंालयातील ंथपालांना वाचकाची नेमक  

कोणती व कुठली थं वाचनाची आवड आह े ह े ओळखावे लागले. 
ंथवाचकां या आवडीनुसार थं सं हाची िनवड करावी लागेल हणजेच 

वाचकांना वाचनाम ये आपसूकच अिभ ची िनमाण होईल. 
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वाचन सं कृती टकावी ती सतत वाढावी व िव ा याम ये वाचनाची 
आवड िनमाण कर यासाठी ंथपालाची भूिमका ही नेहमीच मागदशकाची 
व मोलाचे ठरललेी आह,े या साठी थंपालांनी शै िणक थंालयांम ये 
कवा सावजिनक थंालयांम ये िविवध कारचे उप म घेऊन ंथ 

वाचनाची आवड िव ा याम ये िनमाण हावी यासाठी य  करण े
गरजेचे आह े ंथपाल आपली ही भूिमका िविवध प ती व उप मा ारे 
पाडू शकतो ंथपाल हा ंथ व वाचक यातील अितशय मह वाचा दवुा 
आह े जसे एखा ा नदी व न जा यासाठी पुलाचा वापर होतो व या 
पुलामुळे दोन गाव आपापसात संपकात रा न दळणवळणाची गती वाढवू 
शकतात अगदी याच माणे ंथपाल हा ंथ व वाचक यांना जोडणारा 
मह वाचा असा पुलच आह.े 

ंं ंंथ दशनथ दशनथ दशनथ दशन    भरवणेभरवणेभरवणेभरवणे    ---- 
ंथालयातील सवच सािह याचा आढावा ंथपाल व ंथालय 

कमचा यांना सहज घेता येतो ंथालयातील दु मळ ंथ करमणूक हावी 
अशा ऐितहािसक सामािजक सं कृितक कथा –कादंब या यांचे ंथ दशन 
सं थेम ये ठेवावे हणजेच ंथ दशनातून ंथालयाचे अंतरंग समाजासमोर 
उलगडून दाखवावे लागले व समाजातील सवच घटकांना याम ये बालक 
कशोर त ण युवक युवती ावसाियक िश क सुिशि त बेरोजगार 

मिहला ौढ वृ  यां याम ये वाचना िवषयी आवड िनमाण होईल. 
ा यानांचेा यानांचेा यानांचेा यानांचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    ---- 

ंथालय ारे नामवंत लेखक –कवी मा यवरांचे वाचनाचे मह व 
पटवून सांग यासाठी ा यानाचे िनयोजन क न ते अमलात आणावे 
यामुळे समाजाचे बोधन हो यास मदत िमळेल भौितक जीवनाम ये 

संघष क न वाचनामुळेच जीवनाम ये यश वी झाले या अिधकारी –
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कमचारी समाज सेवक यां या संघष गाथा ारे िव ा याचे त णांचे 
उ बोधन करावे. 
वाचालवाचालवाचालवाचाल    तरचतरचतरचतरच    जकालजकालजकालजकाल    ---- 

कोण याही े ाम ये यश ा  करायचे झा यास या या े ातील 
िव ानांचे िवचार यां या िविवध लेखन कृती या वांगमयाम ये श द ब  
झाले आहते त ेसािह य ते वा य या लेखन कृती हणजेच कथा, कादंबरी, 
किवता, वासवणन, च र , आ मच र , नाटक या गो ी समाजातील 

येकआसच वाचनास उपल ध क न वाचाल तरच जकाल हा िवचार 
यां या मनात जवावा. 

काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    वावावावा     हणनूहणनूहणनूहणनू    कायकायकायकाय    करणेकरणेकरणेकरणे    ---- 
वाचन सं कृती संवधनासाठी ंथपालांनी वाचन सािह याचा व 

सं कृतीचा काळजी वा  हणून काय करावे यासाठी रेणा देणा या 
सािह याची हवामानातील बदल व उधई, वाळवी, उं दर अशा उप वी 
क टकापासून ंथ सं हचे यो य ती खबरदारी घेऊन र ण करावे. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    आवडआवडआवडआवड    हणनूहणनूहणनूहणनू    जोपासणेजोपासणेजोपासणेजोपासणे    ---- 

येक स जीवनाम ये काही छंद कवा आवड असतेच याम ये 
जु या व तूंचे जतन करण ेएखादा खेळखेळणे ायाम करणे पयटन करण े
िगयारोहन करण ेयां या जोडी बरोबरच वाचनाची आवड िव ा याम ये 
जावी हणून ंथालयीन कमचा यांना ारे य  होण े गरजेचे आह े

यासाठी महािव ालयीन ंथालयया ारे पा  पु तका बरोबर एखादे 
अवांतर वाचनासाठी कादंबरी नाटक आ मकथा ेरणा देणारे पु तक 
िव ा या या हाती सोपवावे यासाठी ंथालया या पु तकां या सं ये 
बाबत िनयम व अटी करा ात यामुळे थंालयाकडे वाचक आक षत 
होऊन वाचन िवषयक ची वाढ यास याला मदत होईल. 
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उ कृउ कृउ कृउ कृ     वाचकवाचकवाचकवाचक    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    ----    
सावजिनक थंालय अथवा शै िणक ंथालय हणजेच वाचन 

सं कृती संवधनासाठी उपयु  अशी वा याय वाचक हा साधक असून 
पु तकां या साधनां ारे वाचकांम ये अिभलाषा िनमाण कर यासाठी 

ंथालया ारे वाचकां या दैनं दन न दी न द वहीम ये या ात व मिहना 
अखेरीस कवा शै िणक वषाखेरीस सव वाचकांम ये उ कृ  वाचक हणून 
अशा वाचकाची िनवड करावी यांनी ंथालयाती ंथ संपदेचा वाचक 
हणून सवात जा त वापर केला आह ेअशा पुर कारामुळे इतर वाचकांम ये 

वाचन िवषयक ेरणा िनमाण हो याची दाट श यता असते. 
थंालयासथंालयासथंालयासथंालयास    तं ानाचीतं ानाचीतं ानाचीतं ानाची    जोडजोडजोडजोड    ---- 

एकिवसा ा शतकाम ये मािहतीचा िव फोट झा यामुळे णा णाला 
नवीन नवीन मािहतीची भर पडून मािहतीचा िजवंत पणाचा कालावधी 
कमी होत चालला आह ेमािहती तं ाना या युगाम ये िविवध कारची 
गॅजे स मुलां या हाताम ये िखशाम ये सहजच येत अस यामुळे 

ंथालयाची सेवा दे या या प तीम ये आमूला  बदल झा याचे आप या 
ल ात येईल. पारंप रक सेवा मधून तं ानाधा रत सेवा देताना 

ंथालयांनी व पयायाने थंपालांनी सु ा हे तं ान अवगत करण ेगरजेचे 
आह.े वेळ व काळानुसार थंालयांनी वाचन सं कृती वाढ यासाठी 
पारंप रक काय प तीम ये बदल करावायासाठी संगणक णाली ि वटर 
हा सअप फेसबूक अशा सोशल मीिडया साधनांचा आधार घेऊन 
ंथालयातील वाचन सािह याची अ ावत वाचन सािह याची मािहती 

वाचकांपयत कमीत कमी वेळेत पोहोचवावी व वाचन सं कृती 
जोपास यासाठी ंथपालांनी पुढाकार यावा. 

मािहती - तं ाना या एकिवसा ा शतकाम ये वाचनाची आवडच 
कमी झा याचे अनेक अ यासातून समोर आल े आह.े कोिवड 19 चहा 
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पा भूमीवर संपूण लोकडाऊन असताना सु ा शै िणक ंथालयांनी मा  
झूम, गुगल, गूगल लास म अशा िविवध अ स वापर क न वाचकांसाठी 

ंथालया या सेवा द या आहते. येक ंथपालांनी वाचन सं कृती 
वाढावी या हतेून ेसोशल मीिडयाचा खुबीने वापर करावा कवा त ेकरतच 
आहते वाचन सं कृती जोपास यासाठी व जप यासाठी ंथपालांची 
भूिमका जेवढी मह वाची आह े तेवढीच वाचकांची सु ा ती एक 
जबाबदारी आह े भूिमका व जबाबदारी सकारा मकतेने पार पडली तर 
वाचन सं कृती जोपास यासाठी ंथपालचे काय ह ेसुलभ होईल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    
१. आपटे वा.िश.वाचन का व कसे ॽ, स रता काशन,  पुणे,1994. 

२. गोल िशवराज, कसा कराल ि मत िवकास, इं ायणी सािह य, 
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†Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ×�Ö»ÖÖ ȩ̂  
ंथपाल, ी कुमार वामी महािव ालय, औसा 

    

सारसारसारसार: : : :     
वाचना या सवयीचे मह व ावसाियक यशाशी िनगडीत आह,े 

कारण त ेनवीन अनुभवासाठी मन मोकळे करत ेआिण ानाचे नवीन माग 
दान करत.े पु तके क पनाश  वाढवतात, दःुखा या वेळी सां वना 

देतात. वाचनामुळे एखादी  उ म लेखक, व ा बन ू शकते. वाचन 
सं कृती या भावामूळे एक सुसं कृत समाज िनमाण होऊ शकतो. वाचन 
सं कृती, यासाठी आव यक घटक, ंथालयाची भूिमका, िश काची 
भूिमका, ंथपालाची भूिमका, ंथालयाचे उप म या व इतर अनुषंगीक 
बाब चा उहापोह या लेखात केलेला आह.े  
वाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृती: : : :     

भारतात वाचन सं कृती फारच कमी अस याचे हटंल े जाते. 
वाचना या सवयी आिण पालकांची शै िणक पा भूमी, सामािजक 
थीती, समाजमा यमे, दरुिच वाणी इ. िविवध पैलूंवर एखा ा या 

वाचनाची सवय अवलंबून असते. िवशेषतः त ण वगाम ये वाचनाची 
आवड खुपच कमी असत.े वाचनाची आवड िनमाण कर यासाठी, 
वाचनसं कृती जोपास यासाठी पुढील घटकांचा िवचार करता येईल.  
आपण काय वाच ूशकतोआपण काय वाच ूशकतोआपण काय वाच ूशकतोआपण काय वाच ूशकतो? ? ? ?     

• वृ प  आिण पुरव या 
•पाठयपु तके  
• कथा  
• कादंब या  
• धा मक थं  
• िनयतकािलके  
• ावसायीक ंथ / िनयतकािलके  
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वाचन का आव यक आहेवाचन का आव यक आहेवाचन का आव यक आहेवाचन का आव यक आहे? ? ? ?     
जीवनाचे े  कोणतेही असो, यश वी हो यासाठी वाचन आव यक 

आह.े वाचन का करावे ह ेखालील बाब व न ल ात येईल.  
• आप या सभोवती कोण या घडामोडी घडत आहते ह े जाणून 

घे यासाठी.  
• एखादा िवषय समजून घे यासाठी.  
• आप या क पनाश चा िव तार कर यासाठी. 
• सां कृतीक मु ये आ मसात करणे व जोपास यासाठी.  
• सामािजक भान जोपास यासाठी.  
• मानवी जीवन, मानवी मन समजून घे यासाठी.  
• अनुभव घणेे व नवीन योग कर यासाठी.  
• मनोरंजनासाठी.  

वाचन सं कृती जोपास यात िश काची भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात िश काची भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात िश काची भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात िश काची भिूमकाः 
िश कांचा आिण िव ा याचा दररोज संपक होत असतो. िश कांचा 

एक वेगळा भाव िव ा यावर असतो. िश क वाचन सं कृती 
जोपास यात मह वाची भूिमका बजावू शकतात. यासाठी पूढील बाब चा 
अवलंब करण ेआव यक ठरते.  
• िव ा याना वाचनाचे मह व पटवून दे यावर भर देण.े  
• िवशेषतः चांग या पु तकां या वाचनाचे फायदे समजावून सांगण.े  
• वाचनयो य पु तकां या नावाची लेखकां या नावाची िशफारस करण.े 
• िव ा याना समुपदेशन करण,े मागदशन करण.े  
• ंथपालांशी सम वय, स लामसलत व िवचारिवमश करणे. 
• ंथालय, ंथपाल व िव ाथ  यामधील दवुा हणनू काम करण.े  
• िविवध पधाम ये िव ा याना सहभागी हो याबाबत ो सािहत 

करणे.  
वाचन सं कृती जोपास यात थंपालाचंी भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात थंपालाचंी भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात थंपालाचंी भिूमकाःवाचन सं कृती जोपास यात थंपालाचंी भिूमकाः  

वाचन सं कृती जोपास यात थंपालांची मह वाची भूिमका रािहलेली 
आह.े ंथालयांचा भावीपणे वापर हावा यासाठी पुढील बाबी मह वपूण 
ठ  शकतात.  

• ंथालयात दजदार ंथसं ह करणे.  
• संदभ ंथांबरोबरच पधा परी ेची पु तके उपल ध क न देण.े 
• ंथसं हाचे प दतशीरपण ेवग करण करण.े  
• नवीन थंांची यादी सारीत करणे.  
• ंथांची देवघेव सूलभ प दतीन े हावी यासाठी संगणक करणावर 

भर दे यात यावा.  
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• सात याने वाचकां या सूचना व अिभ ाय िमळवण ेव यानसुार 
सुधारणा करणे. 

• िश कांशी यो य सम वय राखणे.  
• सुस  वाचनक ाची व था होईल याकडे ल  दणेे.  
• दैनंदीन आकडेवारीचे जनत व िव ेषण क न कमतरता जाणवत 

असले या बाब वर ल  क ीत क न सुधारणा करणे.  
वाचन सं कृती जोपास यासाठी पढुील उप म राबिवता यतेीलः वाचन सं कृती जोपास यासाठी पढुील उप म राबिवता यतेीलः वाचन सं कृती जोपास यासाठी पढुील उप म राबिवता यतेीलः वाचन सं कृती जोपास यासाठी पढुील उप म राबिवता यतेीलः     
अ)    मु  वेश:- ंथालयातील मु  वेश वाचक आिण वाचन यां यातील 
जवळचा संबंध िनमाण हो यास मदत करतो. वाचक सहजपणे ंथांजवळ 
जाऊ शकतो व पािहजे तो थं शोधू शकतो, हाताळू शकतो. ंथ वतः 
हाताळताना वाचकाला याला पािहजे असले या पु तकांबरोबरच इतरही 
अनेक पु तके िमळू शकतात. प रणामतः वाचकाला ंथालायास भेट 
दे याची आवड िनमाण होऊ शकते.  
ब) वग थंालयः- याम ये येक वगाम ये एका भतीवर छोटेसे काचेचे 
पु तकाचे कपाट तयार क न घेता येईल. वगातील या िव ा याचा 
वाढ दवस असेल तर या िव ा यास दोन थं भेट दे याबाबत िश क 

ो सािहत क  शकतात. याम ये कोण याही िवषयाचे उदा. कथा, 
कादंबरी, च र , खेळ, आ याि मक अशी पु तके िव ाथ  भेट हणून दऊे 
शकतात. यामूळे वैिव यपणू वग ंथालय तयार होऊ शकत.े िव ाथ  ही 
पु तके क हाही वाचू शकतात. उ कृ  ंथसं ह असले या वगास पुर कार 
द यास यातून िव ा याना ो साहन िमळ यास मदत होईल.                                                                   

क)    थंालय स ाहाचे आयोजन:- रा ीय थं स ाहाचे आयोजन के यामूळे 
िव ा या या ानात भर पडू शकते. याम ये ंथ दशनाचे आयोजन, ंथ 

दशनाला भेट देण,े सु िस द लेखकांची कट मुलाखत आयोिजत करण,े 
गत ंथालयांना भेट देणे असे उप म ंथालय स ाहाचे आयोजन क न 

राबिवता येतील.  
ड)    ंथ    प र ण पधा उप मः- या उप माम ये िव ा याना वाचले या 
पु तकाब ल प र ण, वाचले या पु तकाचा थोड यात आढावा 
िलिह यास सांगावे. यामूळे िव ा य याना वाचनाची व वतःचे मत 

द शत कर याची संधी उपल ध होईल. उ कृ  प र णास पुर कार 
दे यात यावा. थंालयाचा उपयोग करणा या िव ा याचा वा षक 

ेहसंमेलनात उ कृ  वाचक पुर कार दऊेन स मान कर यात यावा. यामूळे 
अिधकािधक िव ा याम ये वाचनाची आवड िनमाण हो यास मदत 
होईल.  
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इ) मािहती तं ानाचा भावी वापर:- स याचा काळ हा मािहती 
तं ानाचा काळ आह.े क सो शया या मा यमातून ई- ंथ, ई-
िनयतकािलकांची उपल धता ंथालयात के यास याचबरोबर संगणक, 
इंटरनेट सुिवधा उपल ध झा यास वाचक ंथालयाशी जोडला जाऊ 
शकतो. 
ई) थंपालाचे ि म व:- ंथपालाने पु तके कवा मािहती शोध यसाठी 
वैयि क सहा य दान केले पािहजे. ंथपालाचे ि म व आनंददायी 
असावे, िवनोद बु दी, न , मृदभुाषी, स य, उ साही, ेमळ आिण 
वाचकांना मदत कर यास नहेमीच उ सुक असे असावे. ह े सव गुण 

ंथपालांना अिधकािधक वाचकांना ंथालयाकडे आक षत कर यास मदत 
करतात.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: : : :     
     वाचन सं कृती जोपास याची मोठी जबाबदारी ंथालये , थंपाल 
यां यावर आह.े िविवध उप म, उपाय योजून वाचकांना िव ा याना 

ंथालयाकडे आक षत कर याची आव यकता आह.े जीवना या 
कोण याही े ात यश वी हो यासाठी वाचन ह े एकमेव श  आह े ह े
िव ा या या मनावर बबिवणे गरजेचे आह.े ंथालये आिण थंपाल 
आपली भूिमका समथपण ेपार पाडतच आहते. वाचन सं कृतीचा िवकास 
हो यासाठी ंथपाल, िश क यांनी अिधक भावीपणे ंथालयांचा, 
वाचनाचा सार करण े म ा  आह.े  
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी::::  

1) िम ा, िवजयकुमार आिण गरड, सुधीर (संपा.), उ  िश णातील सम या 
आिण उपाय, अ णा काशनःलातूर, 2015.  

2) पांडे, रामसागर(संपा.), िश णाचे बाजारीकरणः प आिण सम या, जनश  
काशन, मंुबई, 2012.  

3) Jandhyala, B.G , Absence of Policy and Perspective in Higher 

Education, Economic and Political weekly, Vol.39(21),2004. 

4) http://www.indiaeducationreview.com/vc-desk/problems-

faced-india  

5) http://www.naac.gov.in 
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वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    कारकारकारकार    वववव    मह वमह वमह वमह व    
डॉडॉडॉडॉ. . . . सोनट ेसोनट ेसोनट ेसोनट े     िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    

उप ाचाय तथा ंथपाल, कै. रिसका महािवदयालय, दवेणी िज.लातूर 

    “ “ “ “ िजथेिजथेिजथेिजथे    थंथंंथथं    नाहीनाहीनाहीनाही    ितथेितथेितथेितथे    ानानानान    नाहीनाहीनाहीनाही    
िजथेिजथेिजथेिजथे    ानानानान    नाहीनाहीनाहीनाही    ितथेितथेितथेितथे    सौ यसौ यसौ यसौ य    नाहीनाहीनाहीनाही    

    थंालयावीणथंालयावीणथंालयावीणथंालयावीण    जोजोजोजो    गावगावगावगाव    राहीराहीराहीराही    
ितथेितथेितथेितथे    जीवनाजीवनाजीवनाजीवना    अथअथअथअथ    काहीचकाहीचकाहीचकाहीच    नाहीनाहीनाहीनाही.’’.’’.’’.’’    

थंथंंथथं    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ????    
“ ानाचा िलखीत िच ीत संगणक य व पात झालेला अिव कार 

हणजे ंथ होय.’’ हणूनच ंथास मानवाचे िम , त ववेते आिण 
मागदशक मानल ेजाते. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ????    

“आकलनासह केलेल े वनी उ ारण हणजे वाचन होय.’’ 
वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    मखुमखुमखुमखु    उ ःेउ ःेउ ःेउ ःे    
• ान ा ीान ा ीान ा ीान ा ी    ::::----    ंथांचे आिण इतर पु तकांचे वाचन के या मुळे ान 

ा ी होते.  
• आनदं ा ीआनदं ा ीआनदं ा ीआनदं ा ी    ::::----    आनदं ा ी साठी उ म सािह याचे वाचन हावे.  
• सं कारसं कारसं कारसं कार    :-  या मनावर चांगल ेसं कार वाचनातून होतात.  
• रसा वादरसा वादरसा वादरसा वाद    ::::----    कथा, का , कादंब या, नाटके यातून रस हण दृ ी 

लाभत.े  
• आनदंवृ ीआनदंवृ ीआनदंवृ ीआनदंवृ ी    ::::----    वाचनामुळे मन आनंदा या अनुभुतीन ेभ न जाते.  
वाचनाचीवाचनाचीवाचनाचीवाचनाची    पवूपवूपवूपवू    तयारीतयारीतयारीतयारी    ::::    

• शारी रक तयारीः 
• वाचन कौश याची शरीरातील ान य प रप  हायला हवीत.  
• आवाजात चढ उतार कर याची मता यावी.  
• भावनीक समतेसाठी मनाची तयारी हवी.  

बौि दकबौि दकबौि दकबौि दक    तयारीतयारीतयारीतयारी: : : :     
• ,  व तू,  थल,  संग यांचा सहचय समज याची मता 

असावी.  
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• मदचुी संदेश हण कर याची तयारी असावी.  
वाचनवाचनवाचनवाचन    कशासाठीकशासाठीकशासाठीकशासाठी    ????    

• ान क ा ं दाव यासाठी,  
• सामा य ान वाढिव यासाठी, 
• आपल े ि म व खुल यासाठी,  
• यो य – अयो य कळ यासाठी, 
• आपल ेिवचार प रप  हो यासाठी,  
• जीवनाचे  सुट यासाठी,  
• आनंददायी जीवन जग यासाठी.  

वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    कारकारकारकार: : : :     
• गटगटगटगट    वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    अधर वनी या मोठया आवाजातील उ ारणाला 

गट वाचन हणतात.  
गटगटगटगट    वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    कारकारकारकार::::    

• स वर वाचन :-  ववासासाठी केलेल ेिव ा याने वाचन यास 
स वरवाचन हणतात.  

• सु वर वाचन :-  िव ा यासाठी िश काने केलेल ेवाचन यास 
सु वरवाचन हणतात.  

• मुक वाचन :-  िलिखत अथवा मु त अ र प डोळयान ेमदनू े
अथ हण करण.े  

मकुमकुमकुमकु    वाचनवाचनवाचनवाचन    कारकारकारकार:::: 
• सदंसदंसदंसदंभभभभ    वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    संदभ पु तकांचे वाचन करण.े  
• सखोलसखोलसखोलसखोल    वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    एखा ा थंाचे वाचन करण.े  
• िव ततृिव ततृिव ततृिव ततृ    वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    का ,  नाटक,  मािसके वाचन.  
• गतीगतीगतीगती    वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    यो य गतीन ेवाचन कर यास गती वाचन 

हणतात.  
गटगटगटगट    वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    िश णातीलिश णातीलिश णातीलिश णातील    मह वमह वमह वमह व: : : :     

• उ ारउ ारउ ारउ ार    प ताप ताप ताप ता    ::::----    संयु  वराचे व ंजनाचे उ ार अचूकपण े
करण.े  

• ओओओओ     वववव    अ खिलतपणाअ खिलतपणाअ खिलतपणाअ खिलतपणा    ::::----    एक श द कवा अनेक श दाचे यो य 
श दसमूह क न वाचन करण.े  

• वाभािवकतावाभािवकतावाभािवकतावाभािवकता    ::::----    वाचन बोल यासारखे हावे.  
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• भावभावभावभाव    पणुतापणुतापणुतापणुता    ::::----    चेह यावर हवभाव व आवाजात चढ उतार 
करावा.  

मकुमकुमकुमकु    वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    िश णातीलिश णातीलिश णातीलिश णातील    मह वमह वमह वमह व::::    
• वतं पण ेआशय समजुन देण.े  
• गती – संगती गती साधने :-  वाचनाची गती वाढिवणे आिण 

वाचले याची संगती ओळखण.े  
• यथाथता :-  लेखना या अनुभुतीचा सा ा कार पुणपण े

आप याला मुकवाचनाने होतो.  
गटगटगटगट    वाचनवाचनवाचनवाचन    वववव    मकुवाचनातीलमकुवाचनातीलमकुवाचनातीलमकुवाचनातील    फरकफरकफरकफरक::::    

• अ र प वनी या मोठया आवाजातील उ ारणाला गटवाचन 
हणतात तर िलखीत अथवा मु त अ र डोळयाने पा न नंतर 

मदनूे अथ हण कर यास मुकवाचन हणतात.  
• गट वाचनाने भावविवचाराचे गटीकरण होते. तर 

मुकवाचनाने शांतता व चतनशीलता या वृ ची जोपासना 
करता येते.  

• गट वाचन इतरांना आनंद देते. मुकवाचन वा त सुखाय असते.  
• गट वाचनाचा वेग कमी असतो तर मुकवाचनाचा वेग अिधक 

असतो.  
वाचनातीलवाचनातीलवाचनातीलवाचनातील    दोषदोषदोषदोष    वववव    उपायउपायउपायउपाय::::    

• अ प  आवाजात वाचन करण.े उदा. दैनत-देवत.  
• चुक चे उ ारणः उदा. श (शहामृग)  ष (षटकोण)  स (स याचे).  
• उ ार भेदाचे अ ान वाचा व दृ ी दोष.  
• वाचनातील अशु दताः तीथ,  ितथ.  
• अपूण श द उ ारण.  
• अडखळत वाचने, हलेकाडून वाचने.  
• चुक या जागी श द तोडून वाचणे.  
वाचन कौश यात शारी रक ंगामुळे िनमाण झाले या उणीवा व 

उपाय.  (नाक, कान, डोळा, िज हा, दात) 
वाचनातीलवाचनातीलवाचनातीलवाचनातील    योयोयोयो यययय    आसनआसनआसनआसन    बंधबंधबंधबंध::::    

• पाठीचा कणा ताठ असावा.  
• काश डावी कडून यायला हवा.  
• दृ ी या पातळीशी ४० अंशकोन करण.े  
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• पु तक व नजर यात ९ त े१२ इंच अंतर असावे.  
• झोपून वाचन क  नये.  
• पु तक वाचतांना संपूण उघडण,े डावा हात खाली ठेवण.े  
• इतर काम करताना पु तक वाचू नये.  
• उभे रा न पु तक वाचतांना दो ही पायावर सरळ भार दयावा.  

िनकोपिनकोपिनकोपिनकोप    वाचनवाचनवाचनवाचन    सवयीसवयीसवयीसवयी: : : :     
• पु तकावर खुणा क  नये.  
• पु तकाला क हर घालावे.  

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: : : :     
ंथांचे आप या जीवनातील थान मोठे आह.े त े िम , मागदशक 

आिण त व  हणून आपली साथ देतात. आधीच वाचन सं कृतीचा हास 
होत असताना यात कोिवडची भर पड यान ेितचे आणखी नकुसान झाले 
आह.े मोबाईल आिण टी ही पासून मनःशांती हरिव याची श यता जा त, 
अशी स या ि थती आह.े अशा प रि थतीत मनाला दलासा देऊ शकतात,  
ते उ म ंथ. या अथान ेकोरोना महासाथी या काळात पु तके ाणवायु 
सारखी आहते असे हण यास वावगे ठरणार नाही. 

    
    

… 
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शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक थंालयथंालयथंालयथंालय वववव वाचकवाचकवाचकवाचक 
 

ÃÖã−Öß»Ö ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü¸üÖ¾Ö †ÖÓ²Ö™ü¾ÖÖ›ü  
ंथपाल, ी िशवाजी िवधी, महािव ालय कंधार 

तावनातावनातावनातावना::::----    
शै िणक े ातील िश ण या येतील दोन मह वाचे घटक हणजे 

िश क आिण िव ाथ  असे हणता येईल. शै िणक े ातील िश क 
एखा ा िवषयाबाबत एखा ा घटकाबाबत िव ा याना मागदशन करीत 
असतात. जो घटक कवा एखादा िवषय िश क वगात िशकवीत असतात, 
पण या घटकाबाबत अवांतर मािहती िमळिव यासाठी या िव ा यास 

ंथालयाचा आधार यावा लागतो. शै िणक े ातील ंथालय यां या 
िव ा याना उपयु  असे वाचन सािह य उपल ध क न दते असतात. हा 

ंथालया या कत ाचा िवषय असला तरी िव ा याना अिधक आकलन 
हो यासाठी कवा पूण ान िमळ यासाठी ंथालय िव ा याना मदत 
करतात. 

तसे पाहता शै िणक थंालय ही सेवा देणारी सं था आह े शै िणक 
ंथालयातील वाचकाचा कार हा या ंथालया नुसार बदलत असतात. 

आिण वाचका या कारानुसार ंथालयीन सेवा ा पण बदलत असतात. 
शै िणक ंथालय जी वाचक ामु याने शै िणक कायाशी संबंिधत 
असतात. यां या गरजा अ यास माशी िनगिडत असतात. शै िणक 

ंथालयातील वाचकांना समाधान कारक ंथालय सेवा देता या ात 
यासाठी ंथालया या ंथपालास आपल े वाचक व वाचकां या गरजा 
मािहत असणे आव यक आह.े  
शै िणक थंालयशै िणक थंालयशै िणक थंालयशै िणक थंालय:- 

सन १९८६ म ये नवे शै िणक धोरण उदयास आले. आज या 
आधुिनक िव ान तं ान े ात एक आदश नाग रक बनिव या या 
भावनेने ह ेनवीन शै िणक धोरण वीकार यात आले. भारतीय थंालय 
शा ाचे जनक डॉ. एस आर रंगनाथन यांनी महािव ालय व िव ापीठ 
पातळीवरील  ंथालय यासंबंधीचे मागदशन केल.े 

शै िणक े ात तीन कारची  ंथालय समािव  होतात. 
   1. शालेय थंालय. 
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   2. महािव ालय ंथालय 
   3. िव ापीठीय ंथालय . 
शै िणक ंथालया या ा या:----    

ा या::::----    शै िणक सं थतेील िव ाथ  आिण अ यापक यांना थंालय 
सेवा  पुरिवणा या ंथालयास शै िणक ंथालय असे हणतात. शै िणक 

ंथालय िश क सं थांना यांचे  शै िणक उ  े सा य कर यास मदत 
करतात. 
शै िणक ंथालयाचे घटक:- 

शै िणक थंालयांम ये शालये, महािव ालयीन, व िव ापीठीय 
ंथालयाचा समावेश होतो. 

शालेय ंथालयाचे कार व वाचक    ::::---- 
1 ाथिमक गट :- 1.पिहली त ेचौथी पयत या िव ा याचा समावेश होतो 
                        वयोगट 5  ते 9 वष  
 2 पूव मा यिमकगट :- याम ये 5  वी ते 7 वी. 
                              वयोगट.9  ते १२ वष.  
 3  मा यिमक गट:-  याम ये 8 वी ते 10 वी  
                           वयोगट.13  ते 15 वष. 
 4  उ  मा यिमक  गट :- याम ये 11 वी ते 12   
                                  वयोगट.16  ते 17 वष    . 
शालयेशालयेशालयेशालये    थंालयाचेथंालयाचेथंालयाचेथंालयाचे    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::----     
1) शालेय िव ा याना चांगल े थं उपल ध क न दणे े आिण यां या 

सा ाने यांना यां या िवषयाचा सवागीण अ यास कर यास वृ  
करणे.  

2) शालेय िव ा याना िविवध िवषयावरील थंाचा प रचय क न 
देऊन यांना वाचन कर यास वृ  करणे.  

3) िव ा याना चांग या वाचनाची  गोडी लावून यांना वाजते 
कर याचे मोलाचे काम शालेय ंथालयाला करावयाची असते.  
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4) शालेय िव ा याना ंथालय सािह याचा यो य कारे वापर 
कर याचे िश ण दल ेपािहजे. 

महािव ालयीन ंथालय ा या    ::::----     
महािव ालय िव ाथ  आिण अ यापक यांना थंालय सेवा 

दे यासाठी महािव ालयाने चालवललेे थंालय हणजेच महािव ालय 
ंथालय होय”. 

पदवीपयतचे आिण पद ु र िश ण घणेारे िव ाथ , अ यापक, 
िश केतर कमचारी, आिण  इतर वाचक असतात. 
िव ाथ ::::----    

महािव ालयीन ंथालया या वाचकांम ये िव ा याची सं या मोठी 
असते. महािव ालया या व पानुसार िव ाथ  तीन कारे असतात. 
1.  किन  महािव ालयातील िव ाथ  
2.  पदवीपयतचे िश ण घणेारे िव ाथ . 
3.  पदवी र िश ण घणेारे िव ाथ . 

पदवीपयतचे िश ण घणेा या िव ा याचे वषानुसार थम वष, 
ि तीय वष,  तृतीय  वषातील िव ाथ  असे उपवग पडतात. पद ु र 
िश ण घेणा या िव ा याचे थम व ि तीय वषातील िव ाथ  असे 
उपवग पडतात. या येक वगातील िव ा याचे िवषयानुसार उपवग 
तयार होतात. उदाहरणाथ. बीए थम वष भूगोल  अ यास करणारा 
िव ाथ , एम  एस सी. रसायन शा  अ यास असणारा िव ाथ . 

िव ा या या वरील मुख कार या ित र  महािव ालयीन 
ंथालया या वाचकांम ये खालील कार या िव ा याचाही समावेश असू 

शकतो. िनरिनरा या पदिवका व माणप  वगास वेश घतेलले े
िव ाथ  पदवी र ावसाियक िश ण घणेारे िव ाथ . 
अ यापक::::- महािव ालयाम ये अनेक कारचे िवषय िशकिवले जातात 
या येक िवषयानुसार अ यापकाची नेमणूक केललेी असते यानुसार त े

िवषय िशकिवल े जातात. या अ यापकांनी यां या िवषयात शै िणक 
पा ता पूण केललेी असते. िव ा याना िशकिव यासाठी यांना 
अ यास म ठरवून दललेा असतो यांना यां या िवषयातील अ ावत 
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ान िमळिव यासाठी िनयतकािलके ंथ संदभ थं आव यक असतात 
तसेच संशोधन िवषयास  संबंिधत वाचन सािह य यांना हवे असते. 
 िश केतर कमचारी::::----    महािव ालय पयवे क, िहशेबनीस, िलिपक, 

योगशाळा सहा यक, इ यादी कारचे िश केतर सेवक महािव ालय 
ंथालयाचे वाचक असतात या वाचकांना ामु याने  करमणूक धान 

वाचन सािह य हवी असते.  
इतर वाचक::::----    महािव ालयीन थंालया या इतर वाचकांम ये माजी 
िव ाथ  आिण नाग रकाचा समावेश होतो .ह ेवाचक यांना संगानुसार 
लागणा या वाचन सािह यासाठी महािव ालयीन  ंथालयाकडे येत 
असतात.  

िव ा याना जर यो य मािहती दली, तर ते वतः हवा तो थं कवा 
मािहती याचा शोध घऊे शकतात. आरंभीच यांना थंालयात बोलावून 
िनयम, कायप ती, ंथ रचना व तािलका यांची मािहती द यास,    

ंथालयाचा  ते जा तीत जा त उपयोग क  शकतील. हणून ंथालयाची 
मािहती देणारी एखादी आकषक थंालय प रचय प  काढावे कवा  

ंथपालाने वषारंभी एखादा तास यावा. 
महािव ालयात अ यास माबरोबर अनेकदा वेगवेगळे समारंभ, 

पधा असतात. या थंालयात पा पु तके व याला लागणारी पुरवणी 
वाचन यालाच जा त मागणी असते. पण वेळोवेळी होणा या पधा 
परी ेसाठी पण िव ा याना मदत करावी लागते. कोण या िवषयासाठी 
कोणते वाचन सािह य, ंथ, िनयतकािलके, उपल ध आहते ह े सांगावे 
लागत.े इतर थंालयातून ज र  ते हा थं मागावे लागतात. कमी ती 
असतील तर िव ा या या  मागणीनुसार म लावावे लागतात. 
वतमानप ातील का ण,े िनयतकािलकांतील लेख यातून मािहती ावी 
लागत.े िव ाथ  इतक च मदत ा यापकांनाही ावी लागत.े यांना 
िशकव यासाठी आव यक ती पा पु तके, संदभ ंथ, िनयतकािलके 

ंथालयात आणनू आव यक ते हा उपल ध क न ावी लागतात. यां या 
संशोधनास आव यक ती मािहती गोळा क न ावी लागते. 
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महािव ालयीन ंथालयांना उपल ध जागा, पैसे, कमचारी अपुरे असू 
शकतात. पण ंथपालाने उपल ध असले या गो ीचा जा तीत जा त 
उपयोग क न महािव ालयातील िश क िव ाथ  यां या  िवकास 
हातभार लावण े आव यक असते. अ यास म, पि का या िमळून 
िव ाथ  िश क यांना ा ा लागतात. ंथालयाचा उपयोग वाढवून 
याचे मह व पटिव याचे काम या सेवेने सा य होत.े  

िव ापीठीय ंथालय ा या::::---- 
िव ापीठातील िव ाथ , अ यापक आिण संशोधक यांना आव यक त े

वाचन सािह य पुरिव यासाठी व यो य या संदभ व मािहती सेवा 
दे यासाठी िव ापीठाने चालवललेी ंथालय हणजेच िव ापीठीय 

ंथालय होय. 
शै िणक थंालया या मािलकेतील हा अिधक ापक कार आह,े 

िव ाथ , िश क व ंथसं ह या सवच अथाने ही ापक आह.े 
िव ापीठात ानदान, संशोधन, काशन, ानाचे जतन...अशी अनेक 
काय असतात. या सवाना संदभसेवा आव यक असत.े 

पद ु र वगाचे  िव ाथ , अ यापक, संशोधक, िश केतर सेवक, 
एवढेच न ह े तर संल  महािव ालयातील िश क, िव ाथ , 
जवळपास या सं थांमधील संशोधक, अ यासू नाग रक, एव ा सवाचा 
समावेश या ंथालया या  वाचकात होतो. 
1    िव ाथ     ::::----    िव ापीठा या िविवध िवभागांम ये पद ु र िश ण घेणारे 
िव ाथ  िव ापीठा या ंथालयाची वाचत असतात. िव ापीठीय 

ंथालया या वाचकांम ये या वाचकांची सं या मोठी असते. पा पु तके, 
मागील पि का, िनयतकािलके, संदभ ंथ, इ यादी कारचे वाचन 
सािह य िव ापीठातील िव ा याना पािहजे असते.    
2.संशोधक::::----    एम फल, पीएच.डी. करणारे िव ाथ , किन  व व र  
पातळीवरील संशोधन करणा या , िव ापीठाम ये संशोधन करत 
असतात. सू म िवषयावरील अ यावत मािहती या संशोधकांना पािहजे 
असते.    
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3    अ यापक    ::::----    िव ापीठातील िविवध िव ाशाखेचे ा याता, पाठक, 
अिध ा याता िव ापीठा या ंथालयाची वाचत असतात, अ यापकांना 
संदभ ंथ तसेच सू म िवषयावरील अ यावत वाचन सािह य पािहजे 
असते.    
4    िश केतर कमचारी    ::::----    िव ापीठा या िविवध िवभागांम ये काय 
करणारे िश के र कमचारी िव ापीठा या ंथालयाचे वाचक असतात. 
कायदे ,अिधिनयम, अ यास म, मू यमापन प ती, इ यादी िवषयावरील 
वाचन सािह याबरोबरच मनोरंजना मक वाचन सािह य िश केतर 
कमचा यांना पािहजे असते.    
5 इतरइतरइतरइतर    वाचकवाचकवाचकवाचक    ::::----    उ ोधन वगाची िव ाथ , िवदेशी अ यासक, माजी 
िव ाथ  यां या िव ापीठा या इतर वाचकांम ये समावेश होतो. या 
िव ा याना अ पकाळासाठी थंालय िशवा पािहजे असतात.     
    शै िणक थंालयाची काय    ::::----    
1. िव ा याम ये वाचनाची आवड िनमाण करण.े 
2. अ यासाला, अ यासा या िवषयाला पूरक अशा सािह याचा सं ह 

क न िव ा याना व ा यापकांना पुरिवणे.  
3. वेगवेगळे संदभ ंथ सं िहत क न िवषयाची सखोल मािहती परुिवणे. 
4. िनयतकािलकाचे मह व पटवून देणे. 
5. क ा  साधनाचा सं ह क न िव ा याना या ारे  नव नवीन 

मािहती पुरिवणे. 
6. खेळांमधून िश ण दणेे व यासाठी तसे सािह य जमिवणे. 
7. नवीन ानशाखा ची मािहती दणेे. 
8. पा पु तके, पि का संच सं िहत करण.े 
9. बदलले या अ यास माची दखल घेण.े 
10. ा यापक व िव ाथ  यां यातील सुसंवाद थािपत करण.े 
11. संशोधनाला मदत करणे. 
12. वृ प ाची का णे काढणे आिण याचे िवषयवार वग करण क न 

फाईल बनिवण ेव िनदिशका तयार करणे  
13. ाचीन कागदप ाचा सं ह करणे 
सारांश:-    

शालेय, महािव ालयीन व िव ापीठीय ंथालय ह े एखा ा  दीप 
गृहा सारखे कवा श क  सारखे असत.े यांना ानाचे मं दर हणनू 
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आदरान े संबोिधत केल े जात.े या ित ही कार या ंथालयाचा संबंध 
ाथिमक शाळेत पासून त े िव ापीठीय िश णा  पयत आह.े यामुळे या 

ित ही कार या ंथालयाचे वाचक आिण यां या वाचना या गरजांम ये 
सा य ह े राहणारच. कारण शै िणक थंालयात या ित ही ंथालयाचा 
समावेश होत असला तरी. यात वयोमानानुसार कवा शै िणक 
पा तेनुसार  फरक राहणारच. ह ेआपण पािहले आह.े 
 संदभसचूी संदभसचूी संदभसचूी संदभसचूी ::::    
1. पवार, एस पी; बडकते, (फे वुारी 2002). ंथालय व मािहतीशा . फडके काशन 

को हापूर.  पेज . 343. 
2. राज  कंुभार (जलुै 2000) महािव ालयीन व िव ापीठीय थंालय. डॉ. राज  वडनेरे, 

यशवंतराव च हाण  महारा  मु  िव ापीठ, नािशक पेज..2 
3. पाटील, ही एम.( िडस.2000)शालेय िव ा याम ये वाचनाची आवड कशी वृि गत करता 

येते? ानगंगो ी. थंालय आिण मािहतीशा : घटना, घडामोडी, भा य. २००१.अंक 3. 
पेज.117.  

4. सावे, वसंत (2000) शालेय ंथालय. डॉ .राज  वडनेरे, यशवंतराव च हाण महारा  मु  
िव ापीठ नािशक पेज 5. 

5. .------- क ा----- पेज 21,22 
6. वळीवडकेर, या.(2016).संदभ सेवा आिण ंथसूची िनयं ण.  कुलसिचव, टळक महारा  

िव ापीठ पुणे. पेज 18,19 
7. कंुभार रा .(जुल ै 2000). महािव ालयीन व िव ापीठीय ंथालय. डॉ.राज  वडनेरे, 

यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक पेज.2 
8. तोटरे,म.(एि ल 2017). शै िणक िवकासात ंथालयाची भूिमका.पांचाळ घ.ना.Emrends 

Trends in Arts Basic Science and Sports in india.अ ण काशन ओमकार 
कॉ ले स औसा रोड, लातूर.पेज.20 
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महािव ालयीनमहािव ालयीनमहािव ालयीनमहािव ालयीन    थंालयातीलथंालयातीलथंालयातीलथंालयातील    वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    
िवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठी    उप मउप मउप मउप म    

    

सदािशवसदािशवसदािशवसदािशव    बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    वरववरववरववरवटेटेटेटे    
ंथपाल, महा मा फुले महािव ालय, कनगाव, ता. अहमदपूर िज. लातूर 

सारसारसारसार::::----    
तुत लेखात वाचन सं कृती िवकासासाठी महािव ालयीन 

ंथालयात उपयु  ेरक उप माचे मह व प  केले आह ेवाचन सं कृती 
टकिव यासाठी व वाढिव यासाठी ेरक उप म आव यक आहते याचेच 

उ म उदाहरण हणून महा मा फुल े महािव ाल यांम ये ंथालया या 
वतीने कोण कोणत े योग उप म हाती घेता येतील याची मािहती सदर 
सदर लेखात समािवष्ट केलेली आह.े 
शोधशोधशोधशोध    सं ासं ासं ासं ा::::----    वाचन सं कृती, महािव ालय ंथालय, ेरक उप म. 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
आज या मािहती तं ाना या युगाम ये ंथ ह ेफार दु मळ होताना 

दसत आहते हणून या साधन संप ीचा उपयोग हो यासाठी ंथालया 
माफत य  करण ेफार गरजेचे आह.े ‘वाचेल तो वाचेल’, ’ ंथ हचे गु  
असे’ पु तकाचे मह व पटवून दल ेजाते. याच प तीन े21 ा शतकात 
मािहती तं ाना या िवकासामुळे स या संगणक य सा रता वाढली आह े
यामुळे िनर र आ रता िनमाण झाली आह ेवाचकाने आता पु तकाकडे 

पाठ फरवली आह.े पु तका ऐवजी क युटर इंटरनेट यासार या सोशल 
मीिडया या वापराम ये वाढ होत चालली आह.े इंटरनेट व मोबाईल मुळे 
वाचक अवांतर वाचन व थं खरेदी या दो ही गो ीकडे पाठ फरवली 
आह.े वाचकांना वाचन वेड उ प  हायचे असेल तर तर तशी प रि थती 
या या भोवती िनमाण होण े गरजेचे आह.े वाचनाने माणूस मोठा होत 
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असतो पु तकाचे वाचन कराल तेवढेच ान वाढत जाईल. ‘ ंथ ह े गु  
आहते’ या हणी माण ेअिलकड या काळात आप याला मोबाईल फोन 
सु ा िविश  नंबर फरिवला बरोबर जगातील काना कोप यात घडणा या 
घटनांचे अ ावत मािहती ा  होते जु या िपढीला ही अ यावत साधन े
नस यामुळे जा तीत जा त थंालयात येऊन वाचन सं कृतीचा वापर 
क न आपली ान लालसा भागवत होते आज मा  वाचनासाठी अनेक 
उ म साधन ेहातात उपल ध असूनही त ण िपढी वाचना पासून दरू जात 
आह.े ती मोबाईल या आहारी जाऊन आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत 
अस याचे आजचे िच  आह े यांना वाच यासाठी वेळ उपल ध नसतो असं 
कारण सांिगतलं जातं न ा मा यमा या आगमनान ंवाचन सं कृती लोप 
होत आह.े त णांम ये वाचनाची गोडी िनमाण हावी यांना वाचनाचे 
मह व कळावे यासाठी िविवध उप मा ारे थंालयातून जनजागृती 
िनमाण कर याची गरज िनमाण झालेल ेआहते. 
महािव ालयातीलमहािव ालयातीलमहािव ालयातीलमहािव ालयातील    िविवधिविवधिविवधिविवध    नािव यनािव यनािव यनािव य    पणूपणूपणूपणू    उप मउप मउप मउप म    

महा मा फुल े महािव ालय कनगाव थंालय सुस  व संप  
ंथालय हणून ओळखल ेजाते येथील ंथालयात 5000 ंथ सं या आह ेव 

15 िनयतकािलके उपल ध आहते तसेच 06 मराठी व 01 इं जी एक हदी 
वृ प  ंथालयात उपल ध आहते. याच बरोबर इले ॉिनक साधनाचा 
सु ा वापर करता यावा या अनुषंगान ेE- Learning Center याम ये 08 
संगणक उपल ध आहते. या सवाचा वापर महािव ालयीन वाचक करत 
असतात येथील ंथालय िवभागा या वतीने वाचन सं कृती वृ गत 
कर यासाठी िविवध उप म हाती घेतल ेजातात ते खालील माणे आहते. 
1) ) ) ) थंालयथंालयथंालयथंालय    प रचयप रचयप रचयप रचय    काय मकाय मकाय मकाय म::::----    

महािव ालयात नवीनच वेश घेतले या िव ा याना 
महािव ालयात थंालय ब ल काहीच मािहती नसते. ंथालय हणजे 
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काय थं कोठून यावी, एका वेळेस कती ंथ वाच यासाठी दल ेजातात, 
ंथालयातून कोणकोण या सेवा द या जातात संदभ ंथ कोठे आहते 

इ यादी अनेक श्न नवीनच वेश घेतले या िव ा या या मनात येतात 
या सव ांची उ रे ंथालया या नवीन वाचकास िमळावीत वाचकांना 

ंथालयाची कमान मािहती हावी याहतेूने सदर थंालय शै िणक 
वषा या सु वातीला ंथालय प रचय काय म आयोिजत करत.े 
2) ) ) ) थंालयथंालयथंालयथंालय    तािसकातािसकातािसकातािसका::::----    

महािव ालयातील रजेवर असले या ा यापकां या तासीकेची पूतता 
कर यासाठी यावेळेत संद भत तािसकेतील िव ा याना ंथालयात 
आणल ेजाते व यांना ंथालया िवषयी मािहती पुरिवली जाते. याम ये 

ंथालयातील कपाटातून पु तकाचा शोध घे याची संधी िव ाथ  व इतर 
वाचकांना दली जाते. 
3) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ. . . . एसएसएसएस....    आरआरआरआर....    रंगनाथनरंगनाथनरंगनाथनरंगनाथन    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी::::----    

भारतीय ंथालय शा ाचे िपतामहा डॉ. एस आर रंगनाथन यांची 
जयंती मो ा उ साहात साजरी केली जाते. यािनिम  तृतीय वषातील 
िव ा यासाठी दरवष  थंालया माफत िनबंध पधचे आयोजन केले जाते 
यासाठी ‘ ंथ हचे गु ’, ‘माझे आवडत ेपु तक’, ‘माझे ंथालय’ या सार या 
िवषयावर िव ा याकडून कोण याही एका भाषेत िनबंध िल न घेतल े
जातात यापैक  पिह या, दसु या व ितस या उ कृ  िनबंध यांना जयंती 
काय मात मुख पा यां या ह त ेिव ा याना पु तक पा रतोषक हणून 
दल ेजाते. 

4) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी::::----    
भारतर  डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यां या जयंती िनिम  

महािव ालय थंालयातच लागत 12 तास वाचन हा नािव य पूण उप म 
राबिवला जातो याम ये आंबेडकरां या जयंती या आद या दवशी 
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महािव ालयातील िव ा याना या उप मात सामािव  हो याची क पना 
दली जाते व आंबेडकर जयंती दन सलग 12 तास वाचनाचे आयोजन 
ंथालयात केल ेजाते याम ये सहभागी होणा या िव ा याना ंथालया या 

वतीने वाचनीय पु तक भेट दली जाते अशा या नािव य पूण उप मामुळे 
िव ा याम ये वाचनाची एक नवीन फूत  िनमाण हो याची क पना 

ंथालया या वतीने केली जाते 
5) ) ) ) वाचनवाचनवाचनवाचन    रेणारेणारेणारेणा    दनदनदनदन::::----    

15 ऑ ट बर माजी रा पती ए पी जे अ दलु कलाम यांची जयंती 
महािव ालयात दरवष  वाचन ेरणा दन मो ा उ साहात साजरी केली 
जाते या दवशी वाचाल तर वाचाल वाचन सं कृती या सार या 
काय मांचे आयोजन क न िव ा याना काय मात वाचनाचे मह व 
यािवषयावर बोल याची संधी दली व या दवशी िव ा याना ंथालया 
माफत वाचनासाठी पु तकाचे वाटप कर यात येत े तसेच िव ा याना 
वाचनाचे मह व पटवून दल े जाते व या दवशी थंालया माफत 

ेरणादायी पु तकाचे भ  दशन ही भरिवल ेजाते. 
1) महािव ालयातमहािव ालयातमहािव ालयातमहािव ालयात    मखुमखुमखुमखु    अितथीअितथीअितथीअितथी    हणनूहणनूहणनूहणनू    यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    मा यवरानंामा यवरानंामा यवरानंामा यवरानंा    पु तकपु तकपु तकपु तक    

भटेभटेभटेभटे    ::::----        
महािव ालयातील िविवध काय मात सहभागी होणारे मुख 

अितथी यांचा स कार नेहमी शाल ीफळ कवा पु प गु छ देऊन केला 
जातो परंत ु परंत ु महा मा फुल े महािव ालयातील सां कृितक काय म 

डा पधा रा ीय सण साजरे कर याचे काय म असतील या सव 
काय मांना येणा या मुख पा यांचा स कार महािव ालया तफ पु तक 
भेट देऊन केला जातो येणा या मुख पा यांचा स कार भेट देऊन 
के यामुळे वाचन सं कृती िवकिसत कर यात आिण तीटकून राह यासाठी 
महािव ालय नेहमीच अ ेसर आह.े 



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  151151151151 

 

7) 7) 7) 7) थंालयातीलथंालयातीलथंालयातीलथंालयातील    का णका णका णका ण    क पक पक पक प    सवेासवेासवेासवेा    ::::----    
महािव ालयात 8 मराठी दैिनक दोन इं जी एक हदी दैिनक पेपर 

िनयिमत येतात िव ाथ  आिण िश क या दैिनक वृ  प ाचे लाभ मो ा 
माणावर घेत असतात या सव पेपर मधून महािव ालय िवषयी आले या 

बात यांची का णे कापून का ण बोडावर लावली जातात नंतर त े नंतर 
का णे एका फाईल म ये सं िहत केली जातात याच बरोबर 
महािव ालय ित र  इतर सकारा मक लेख िव ाथ  िश कांना ेरणा 
देणारे लेख सामा य ानावर आधा रत लेख या सव लेखांचे का ण कापून 
यांची वेगळी फाईल थंालया माफत बनिवली जाते या कातर पिहलीचा 

उपयोग िव ाथ  व िश क मो ा माणावर करत असतात. 
8) 8) 8) 8) थंथंंथथं    ददददशनशनशनशन::::----    

महािव ालया या वतीने दन िवशेषला या िवशेष दना िनिम  
पु तकाचे दशन आयोिजत केले जातील याम ये रंगनाथन जयंती, 
बाबासाहबे आंबेडकर जयंती, हदी दवस, डा दवस, मराठी दवस, 
िव ान दवस, ंथपाल दन यासार या दन िवशेषसणाचे औिच य साधून 
महािव ालयातील ंथालया यावतीने थं दशन आयोिजत केल ेजाते.    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

पु तकांमधील समृ  िवचारां या आप या जीवनावर सकारा मक 
प रणाम होतो आिण आयु याकडे पाह याचा आपला दिृ कोन कायमचा 
बदलून जातो पु तके केवळ श द संपदा वाढव याचे मदत करणारे साधन 
नसून पु तके अनुभवा संक पनेचा अशा आकां ाचे ि थती िनमाण करणारे 
साधन आह े पु तके आप या सकारा मक िवचार करायला वृ  करतात 
पु तकाचे मह व तर मला पटल े पािहजे यासाठी ंथालया या वतीन े
वेगवेग या उप माचा अवलंब केला जातो वाचन सािह यचा पुरेपूर वापर 
कर यास िव ाथ  िश क संशोधकांना ो सािहत केले पािहजे ंथालयांनी 
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ही केवळ पु तक देवाण – घेवाण पुरतेच मया दत न राहता वाचकांसाठी 
िविवध नवनवीन उप म राबून यां या मनात वाचन सं कृती पास 
कर यासाठी व टकव यासाठी ंथालयान े नेहमी य शील रािहल े
पािहजे या अनुषगंान े महा मा फुल े महािव ालयातील ंथ ंथालय 
िवभागाने वेगवेग या उप माचा अवलंब क न महािव ालयीन िश क 
िव ाथ  िश क संशोधक यासार या घटकांचा वाचन सं कृती म ये 
िवकास कर याचे गरजेचे आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
1. बाहतेी, एस. आर. (2006) महािव ालयीन ंथालयांम ये मािहती सा रता 

काय म. नािशक : ानगंगो ी, स टबर ऑ टोबर नो हबर. 
2. ड गर दवे, मनोज (माच 2004) ंथालय एक ान भंडार परभणी : मराठवाडा ंथ 

लेखन प रवार काशन. 
3. माळी, रामचं  म हारी (2015) महािव ालयीन ंथालयांम ये अवांतर वाचनाची 

गरज नािशक : ानगंगो ी. 
4. फडके,दना(2012) ंथालय संगणक करण व आधुिनक करण, पुणे. 
5. बोरकर, कैलास (2004) मािहती तं ान िवभागातील ंथपालाची भूिमका, परभणी 

: ंथप रवार काशन. 
6. Kulkarni, S.A. Best practices in College Libraries. Nation Seminar 

on Library and Information Services in Changing Era. Jan.2009. 
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वाचन सं कृती व थंालयवाचन सं कृती व थंालयवाचन सं कृती व थंालयवाचन सं कृती व थंालय    
    

ाााा. . . . अजनु बडूं गजमलअजनु बडूं गजमलअजनु बडूं गजमलअजनु बडूं गजमल    
ंथपालंथपालंथपालंथपाल, महा मा योितबा फुले महािव ालयमहा मा योितबा फुले महािव ालयमहा मा योितबा फुले महािव ालयमहा मा योितबा फुले महािव ालय,,,, मखुडे िजमखुडे िजमखुडे िजमखुडे िज. . . . नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड 

  

महारा ाला वाचन सं कृतीचा मोठा वारसा ंथालयांना सुमारे २०० 
वषा न अिधक काळाचा वैभवाचा इितहास आह.े वातं यपुव 
काळात१९४५ साली को हापुरचे सं थािनक राजष  शा  महाराज यांनी 
पिहला सावजिनक ंथालय कायदा केला. यानंतर महारा ात १९६७ 
म ये “महारा  सावजिनक गंथालये कायदा” मंजुर कर यात आला. 

““““वाचाल तर वाचाल””””    
वातं य, समता, बंधुता  ह े ि सु ी य  कृितत आण यासाठी 

सं कार वाचन सं कृतीतनू जोपासले जाऊ शकतात. रा यात २०१६ 
वषाअखेर १२ हजार १४४ सावजिनक ंथालयांना शासन मा यता 
दे यात आली आह.े महारा ात थंालय चळवळीचा आढावा घेताना असे 
दसून येते क , रा याम ये १ रा य म यवृ  थंालय,६ शास कय 

िवभागीय थंालये,३५ िज हा कायालये, ६ िवभागीय सहा यक थंालय 
संचालक, दापोली डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मृती थंालय आिण ४ ंथ 
संचालनालय अशी एकूण ५० कयालये आहते. वाचनसं कृती वाढव याची 
गरज मनु याकडे असणारे ान ही फार मोठी श  आह.े माग या पीढी 
पे ा आता या िपढीचे वाचन अ यंत अ प झाले आह,े अशी त ार सवच 
थरातून वाढते आह.े वाचनािशवाय रेिडओ, टेिलि हजन, िच पट, 
कं यूटर, अँ ॉईड फोन, मनोरंजनाची इतर साधन,े यु ुब, हॉटसअप 
इ यादी. आज या धावपळीत मनु याला िनवांत वेळ िमळेनासा झाला 
आह.े पुव  िनर रांची सं या जवळपास ८० ट े  अस याने वाचनाचा 
भ ा सुिशि त २० ट े  लोकांकडेच होता. असे हणावयास काही हरकत 
नाही. तसेच आता िश णाचा सार मो ा माणावर झाला पण लोकांना 
वाचनास वेळ िमळत नाही. काही लोक वेळ काढत नाहीत. 
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वाचन समृ द असल े हणजे लेखन वृ ीलाही वेळ िमळते. 
वाचनामुळे क पनाश , रसीकता, सौज यशीलता, सामािजक जािणव, 
संवेदन िशलता वाढ यास मदत होत.े वामी िववेकानंदा या श दात 
िश णाची ा या सांगायची तर “िश ण हणजे मनु यात अगोदरपासून 
वसत असले या पुण वाचे कटीकरण.” परंत ूह ेकसे घडतो कवा घडावे ? 
“मी कोण आह?े” असा जो  मानवाला पडत आललेा आह े याचे उ र 
शोध याची वाट आप याला गवसली ती दसूयाला दाखवावी हणून 

ंथाची िनम ती होत आली. वाचन वाचकाला वैचा रक द ा ग भ 
बनवते. एका आयु यात अनेक िपढं्याचे ान संिचत केवळ वाचनामुळे 

ा  होऊ शकते. 
आजचा काळ हा मा यमां या चंड मायाचा काळ आह.े या 

गदारोळात आता वाचन सं कृती न  होईल क  काय अशी िभती वाचत 
आह.े यामुळे वाचनसं कृती जाणीवपूवक जोपासावी लागत आह.े पु तके 
का वाचािवत ? वाचनाने भािषक कौश य सश  होतात. मुले वाचायला 
िशक यानंतर यां यात आपोआपच वाचनाची आवड िनमाण होईल असे 
सांगता येत नाही तर मुलांम ये वाचनाचे आवड िनमाण करावी लागते. 

त णपीढी वाचनातही असा सतत आ ेप घेतला जातो. पण यां या 
“वाचन सं कृती” जिव याची जबाबदारी, िश क, पालकांची आह.े शाळा 
महािव ालया या पातळीवर त णाम ये वाचनाची आवड िनमाण 
हो यासाठी जाणवपुवक य  करायला हवेत. “वाचन ेरणा दन” हा एक 
उ कृ  उपकृम होय असे आपणास हणता येईल. यामुळे रड ग लास 
आिण रड ग क चर या दो हीची गरज आह.े 

“जो समाज सां कृतीक स मता आिण आ थक यशासाठी पु तक-
वाचनाची मता आिण सराव ही अिनवाय मानतो, तो वाचन सं कृती 
रड ग क चर असलेला समाज हणून ओळखला जातो.” अशी एक ा या 
ा. बडी ि सवो ड यांनी केली आह.े 

ा .राजशेखन शद े यां या मत,े सुसं कृत, सुिश ीत समाजात 
सािह य, संगीत, लिलत कला आिण वैचारीक व वै ािनक, शा  या 
िवषयी िवचार क न इतरांना िवचार करायला लावणारी सं कृती हणजे 
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“वाचन सं कृती” होय. त े हणतात क  वाचन ि गत पातळीव न 
गटपातळीवर, गटपातळीव न समाज पातळीवर, समाज पातळीव न 
सां कृतीक परंपरेत सामील होत असेल तर याला वाचन सं कृती हणता 
येईल. वाचन सं कृती मुळे कवा वाचन सं कृतीत मानवी मनाची उंची 
आप याला बघायला िमळेल. यामुळे समाज मन याला हणतात याची 
िवकास पातळी खुप उंचावललेी आप याला दसेल. परंतू धावपळी या 
जीवनात वाचन करण े हणजे अगदी वेळखाऊ झाले आह े असे वाटते. 
यामुळे बयाच लोकांकडे शॉटकट युज, हडेलाई स अशा वेगवेग या अॅप 

आहते, याम ये पु तके सु दा ऑडीओ म ये ऐकायला िमळतात. तेही 
चांगलेच वाचन येतून श दांची ओळख होत. कोणता श द कुठे 
वापरायचा याचे ान होते. श द भांडार वाढ यात वाचनाचा अिधकाधीक 
हातभार लागतो. 

िडजीटल या दिुनयेत मुल े आिण आजची त ण िपढी ही अॅिनमेशन 
टडी, ि हडीओ याम ये जा त गुगं असते. यामुळे एखादा अ यासाचा 

िवषय अडखळला क  तरी लगचे इंटरनेट वापरतात. बैठक मा न बेसीक 
टडी करणाचे व संदभ थं वाचणारे आप याला तुलनेन ेकमीच भेटतील. 

आज फ  बदवूार पॉ ट टू पॉ ट अ यास करतेच मुलांना आवडू लागले. 
“िव तृत िवषय नकोत,  उ र हवेत”,“िव ा नको पदवी हवी”, “पदवी 
नको नोकरी हवी”, अशी कृती वृ ी टाळून खोलात जावून िवषय समजुन 
घेणे क हाही चांगल ेअसते. 

खोलात जावून वाचन करण,े िवषय समजावून घेण,े िवषयाला 
अनुस न अवांतर वाचन करणे कवा या िवषयाला अनुस न जा त वाचन 
करण े टाळल े जाते. पण मुल े शै िणक पु तकासोबत आवांतर वाचन 
हणजे वतमानप , ंथ मािसके, कृषी मािसके यांचे फार कमी माणात 

वाचन करणारे दसून येतात. तर ट. ही., काटुन, ि हडीओ गेम यावरच 
जा त ल  देताना दसून येतात. मुले गुतंून राह यासाठी क  करणारे 
पालक, मुलांना ि हडीओची गाणी, काटुन, अॅिनमेशन शॉट ि हडीओ, 
याम ये अडकवून ठेवतांना दसून येतात. यामुळे संगी अखंडीत वािचत 
जावे ही संताची वाणी मरणात ठेवणे गरजेचे आह.े नाहीतर वेगवेग या 
िवषयावर बोलताना संवाद कौश य व श द कमी पडतात. 
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वाचनामुळे संवादाची कला िवकसीत होत जाते. कमी वाचनामुळे 
मुलांची आकलन श  आिण िवचारांची मता संकुिचत होत चालली 
आह ेअसे दसते. वाचणाने बोल याची कला सुधारते. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
1. डॉ.शा.ग.महाजन, “वाचन सं कृती जोपासावी”, युिन हसल काशन, पुणे, 01 

जानेवारी 2017. 
2. महारा  टाई म.कॉम, editionalsanwad, How to Culture reading Galrit to 

days youth 
3. Marathi Sanpresso.com 
4. E Sakal 
5. लोकस ा 
6. दैिनक भा कर 
7. इंिडयन Express. 
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वाचन सं कृतीची आव यकतावाचन सं कृतीची आव यकतावाचन सं कृतीची आव यकतावाचन सं कृतीची आव यकता    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकर 
ंथालय आिण मािहतीशा  िवभाग मुख, वा. सै. सुयभाणजी 

महािव ालय,पूणा िज.परभणी. 

ाााा....    शदेशदेशदेशदे    साईनाथ भानदुाससाईनाथ भानदुाससाईनाथ भानदुाससाईनाथ भानदुास    
ंथपाल,    दगेलूर महािव ालय,दगेलूर िज. नांदडे.    

    

तावनातावनातावनातावना    
‘वाचाल तर वाचाल’ ही हण आज या घडीला कती समपक आह.े ह े

आपण सवच जाणतो. परंत ु आज यात ण िपढीला याचं मह व कळण े
मह वाचे आह.े आज या युगातील त णांना वाचनाचे वेड असायला हवे, 
तरच वाचन सं कृतीत वाढ होईल आिण पयायाने याचा उ म युवािपढी 
घड यासाठी उपयोग होईल. त णांम ये वाचन वेड उ प  हायचे असेल 
तर तशी प रि थती यां याभोवती िनमाण होण ंगरजेचं आह.े वाचनान े
माणूस मोठा होत असतो. पु तकांचे वाचन कराल तेवढेच ान वाढत 
जाईल. ंथ ह े गु  आहते. अलीकड या काळात आप या मोबाईल 
फोनवरसु ा िविश  नंबर फरिव याबरोबर आज या घडीला जगातील 
कानाकोप  यात घडणा  या घटनांची अ यावत मािहती ा  होते. जु या 
िपढीपाशी ही अ यावत साधने नस यामुळे जा तीत जा त वाचनातून त े
आपली ानलालसा भागवत असत. मा  आज वाचनासाठी अनेक उ म 
साधने हातात उपल ध असूनही त ण िपढी वाचनापासून दरू जात आह.े 
ती मोबाईल या आहारी जाऊन आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत अस याचे 
आजचे िच  आह.े यांना वाचनासाठी वेळ उपल ध नसतो. असं कारण 
सांिगतलं जातं. न ा मा यमां या आगमनानं वाचन सं कृती लोप पावत 
आह.े त णांम ये वाचनाची गोडी िनमाण हावी, यांना वाचनाचे मह व 
कळावे यासाठी िविवध उप मां ारे जनजागतृी िनमाण कर याची गरज 
आह.ेलोकमा य टळकांनी  ‘तु हाला तुमचे ि म व घडवायचे असेल तर 
वाचन करा’ असा संदेश दला. धाव या युगा या बरोबरीने धावायचे 
असेल तर वाचन करा, असा उपदेशही यांनी दला. मा  आज या 
धकाधक याजीवनात इले ॉिन स उपकरणां या दिुनयेत गुंत यामुळे 
या याकडे न ा िपढीचे ल  नाही. सखोल िवचारातूनच एक प समाज 

िन मत होत असतो आिण सखोल िवचार कर याची सवय चांग या 
वाचनातूनच तयार होते. 
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वाचन हणजे जीवनाला उ त करणारी बाब असून यामुळे बु ीची 
मशागत होत.े माणसाचे जीवन फुलिव यात वाचनाचा मह वाचा वाटा 
असतो. यामुळे वाचनाचा छंद जोपासून आपले जीवन समृ  करता येते. 
याच माणे जग या या प रपणूतेसाठी वाचन ह ेआव यक आह.े ानात 

सतत वाढ कर यासाठी वाचन हा एकमेव माग आह.े लहानांपासून 
मोठय़ांपयत पु तके हा अनेकां या िज हाळयाचा िवषय आह.े पूव  पु तक 
िमळ याचे एकमेव ठकाण हणजे थंालय कवा वाचनालय असे. आज 
यांची जागा इंटरनेट आिण ई-बु सने घेतली आह.ेऑनलाईन साइ समुळे 

िविवध िवषयांमधील पु तके मोठया माणात उपल ध आहते. परंत ुअसे 
असले तरी वाचन सं कृती हळूहळू कमी होत आह.े त णांम ये वाचनाची 
गोडी िनमाण हावी, यांना वाचनाचे मह व कळावे यासाठी िविवध 
उप मां ारे जनजागृती िनमाण कर याची गरज िनमाण झाली आह.े 
िविवध िवषयांची चांगली पु तके आप याला जग याची नवी दशा 
दाखवतात. पु तकांमधील समृ  िवचारांचा आप या जीवनावर 
सकारा मक प रणाम होतो आिण आयु याकडे पाह याचा आपला दिृ कोन 
कायमचा बदलून जातो. पु तक ह े केवळ श दसंपदा वाढव यास मदत 
करणारे साधन नसून पु तक ह े अनुभवांसह क पनांचे, आशा-आकां ाचे 
ि तीज िनमाण करणारे साधन आह.े पु तके आप याला सकारा मक 
िवचार करायला वृ  करतात. पु तकांचं मह व त णांना पटल ं
पािहजे.वाचनाची सवय एकदा लागली क  माणूस मनावरचा ताण कमी 
कर यासाठी पु तकां या सहवासात गुगंून जातो. पु तकांमुळे कमकुवत 
मनाला धीर िमळतो. आजकाल या त णांना खूप ताण असतो. या 
अनुषगंाने वाचन यांना मदत क  शकत.े 

वाचन सं कृती जप यािशवाय पयाय नाही. वाचनामुळे माणूस ग भ 
होतो. िनयिमत वाचन केले तरच भावी िपढी स म व सुजाण होईल. 
वाचन समृ  असले हणजे लेखनाचीही वृ ी बळ होते, क पनाश ला 
वाव िमळतो, रिसकता वाढीस लागत,े सृजनशीलतेला वाट सापडत,े 
स दयता, दसु  या या द:ुखाची जाणीव, ती समजून घे यासाठी आव यक 
असणारे संवेदनशील मन यांस खतपाणी िमळते. इतरांबाबत, 
समाजाबाबत, आपली काही कत े आहते याचे भान ा  होते. मन 
संकुिचत, ु  गो ीत अडकत नाही. वाचनामुळे माणसाला माणूस हणून 
असले या अि त वाचे मोल कती अनमोल आह े याचे भान ा  
झा यािशवाय राहात नाही. माजी रा पती ए.पी.जे. अ दलु कलाम यांचा 
ज म दन वाचन ेरणा दन हणून साजरा करत आपण वाचन सं कृतीची 
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जनजागृती करतो. पु तकांिवषयी ही कायमची ओढ त णां याही मनात 
िनमाण होईल यासाठी य  केले पािहजेत. 
वाचन सं कृती वाचन सं कृती वाचन सं कृती वाचन सं कृती ::::    

ंथालय ह े वाचनसं कृतीचे  पारंप रक मा यम आह.े पण आता 
इंटरनेट या वाढ या वापरानंतर सोशल मीिडया हा त णाई या वाचन 
सं कृतीचा नवा आधार होऊ लागला आह.ेएक कडे त ण िपढी अिजबात 
वाचन करत नाही ह े अनेकदा ऐकायला िमळत,े पेड इ बु सचा वाढता 
वाचकवग असे त णाई या पु तक ेमाचे दाखल े आप याला दसतात. 
त ण िपढीचा वेळ सवािधक माणात मोबाइल आिण वेब िसरीज 
वगेरेम ये जात असला तरी पु तकात रमणा  या त णाईची सं याही 
िततक च आह.े २४ तास सोशल िमिडया आिण इंटरनटेवर असणा  या 
फोटो, ि हडीओज, पो ट या या मा  यापुढे पु तकावर मे करणारा 
वाचकवग वत:चे अि त व टकवून आह.े अ यंत त जीवनशैलीम ये 
पु तकासोबत वेळ घालवून डो याला शांतता िमळते. यामुळे नवनवीन 
पु तकां या शोधात असणा  या  त णवगातील वाचकांची सं या वाढत े
आह.ेडो यात  याय या आत तो गगुलला समजेल अशा या काळात 
लहानसहान गो ीसाठीही इंटरनेट भावीपण े वापरत असतात, यामुळे 
पु तकांवर ेम करणा  या  मंडळ ना एखा ा पु तकािवषयी मािहती हवी 
असेल तर यांचा हात चटकन गुगलकडे वळतो. पण याही पलीकडे सोशल 
मीिडयावर अनेक पु तक मेी एक  येऊन पु तकांिवषयी चचा 
कर यासाठी, आपण वाचले या पु तकां या मािहतीची देवाणघेवाण 
कर यासाठी, केवळ पु तकाशी संबंिधत पो ट कर यासाठी ु स तयार 
केले आहते. हातात सहजपणे उपल ध असले या फेसबुक ि वटर आिण 
हॉटसअ ॅपवरील ह े ु स ‘वाचन चळवळी’म ये मह वाची भूिमका 

बजावतात. एरवी पु तकांची मािहती पु तक दशन कवा काशकांनी 
दले या जािहरात मधून िमळते. पण अनेकदा या जािहराती सव  न 

पोच याने कवा इतर काही कारणाने दलुि त झालेल े एखादे चांगल े
पु तक वाचनसमूहावर पो ट झालेले दसताच ते वाचकाला िवकत घेता 
येते. काही यो य िस ी न िमळालेल े उ म पु तकही अशा ुपमधील 
चचमुळे िस ी या झोतात येते. यामुळे पु तक खरेदी कर याआधी या 
समूहातून च र मा नच वाचक पु तकाची यादी तयार करतात.  

फेसबुकवर नजर टाकली तर स या मराठी पु तके या एकाच 
िवषयाला वािहलेले अनेक समूह आहते, यांची सद य सं या दहावीस 
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हजारां याही वर असत.े यासमूहांवर अगदी रोज कतीतरी पु तकांची 
मािहती टाकणा  या पो ट असतात. ‘पु तक कसंय, पु तक िब तक, 
वाचनवेडा, मराठी पु तक ेमी’ यासारखे अनेक ु स केवळ पु तकां या 
मािहतीची देवाणघेवाण करतात. या ु सम ये अनेक वाचन ेमी अगदी 
आवजून पो ट टाकत असतात. ुपम ये असले या पण िनयमाने वाचन 
करत नसले या लोकांना या पो टमुळे वाचनासाठी ो साहन िमळते. 
न ाने वाचन सु  करणा  या त ण िपढीला काय वाचावे या ांचे उ र 
याच समूहामधून िमळत असते. मु य हणजे अशा ु सम ये सहभागी 
झा याने वाचनाला एक कारची दशा िमळते. एखा ा िवषयावर या 
सखोल वाचनासाठी या ु सची चंड मदत होत.े मुळात अशा ु सची 
सु वातच एखा ा वाचन ेमीने केललेी असत.े या ु सवर िनयिमतपण े
पो ट के याने वाचले या पु तकाचा सारांश िलहायची सवय आपोआप 
लागत ेअसे यावरील वाचक सांगतात. वाचनालयात, पु तकां या दकुानात 
अनेक पु तके असतात. काशकां या जािहरात मधून केवळ नवीन 
पु तकांची मािहती िमळते, अशा वेळी अशा पुमधून नेमके काय वाचायचे 
ह ेकळते. 
वाचन हणज ेकाय वाचन हणज ेकाय वाचन हणज ेकाय वाचन हणज ेकाय ????    

आकलनासह केललेे वनी उ ारण हणजे वाचन होय. भाषा सा य 
कर याचे, संवादाचे, मािहती आिण क पना  कर याचे, वाचन ह ेएक 
साधन आह.े वाचन हणजे जीवनाला उ त करणारी बाब असून यामुळे 
बु ीची मशागत होते. माणसाचे जीवन फुलिव यात वाचनाचा मह वाचा 
वाटा असतो. यामुळे वाचनाचा छंद जोपासून आपले जीवन समृ  करा. 
याच माणे जग या या प रपणूतेसाठी वाचन ह ेआव यक आह.े ानात 

सतत वाढ कर यासाठी वाचन हा एकमेव माग आह.े 
वाचनाच ेमह व वाचनाच ेमह व वाचनाच ेमह व वाचनाच ेमह व ::::    

ानाबरोबरचं आनंद आिण सुख देणार साधन हणजे वाचन. 
वाचनामुळे आप या ानात भर पडते. आजूबाजू या जगातील मािहती 
होते. माणूस अिशि त रािहला, तर याची सगळीकडून फसवणूक होते. 
वाचनामुळे आपण ान संपादन करतो, िवचार श  वाढते आिण 
आप याला चांग या गो ीची ेरणा िमळत.े वाचनामुळे आपण सुिशि त 
होतो. समाजातील सवच शहरां या लोकांशी वाग याची कला वाचनान े
अवगत होत.े िशकले या माणसाला आपली गती करता येते. ह लीचे 
पालक मुलां या िश णा या बाबतीत खूप जाग क असतात. यांना 
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सुिवधा आिण सुिशि त कर याकडे, चांगल े घडिव याकडे यांचे ल  
असते. मुलां या गतीत पालकांचा वाटा असतोच. मुलांनी मागे न राहता 
जगाबरोबर धावावे, याकडे यांची धडपड असत,े कल असतो. यामुळे 
मुलां या सवागीण िवकासासाठी 'वाचाल, तर वाचाल' ह े डॉ टर 
बाबासाहबे आंबेडकरांचा संदेश ल ात ठेवला पािहजे' वाचनामुळे मदलुा 
चालना िमळते नवनवीन श दांमुळे या यात गती होत असते. 
वाचनामुळे आप याला नवनवीन माहीती िमळतेच तसेच ानात भर 
पडत.े स या आसपास अनके मनोरंजनाची साधने उपल ध आहते. 
दरुदशन, संगणक व यावर खेळले जाणारे खेळ, मोबाईलवरील खेळ अशी 
साधने आप याला मानिसक आनंद देतात परंत ुवाचनामुळे आपण लेखकान े
िलहीले या ठकाणी जाऊन आ याचा आनदं िमळतो. वाचताना आपण 
लेखकाचं हणण ेऐकत असतो. स या या जीवनात ऐक यासाठी कोणाला 
वेळ नसतो. वाचनामुळे आप याला इतरांच ऐकायची सवय लागत.े 
ऐक यासाठी संयम असायला हवा. वाचनामुळे आपण आपोआप संयम 
राखायला िशकतो. अनेक नोकरी या संधी वाचनामुळे िनमाण होतात. 
अनेक ठकाणी वाचनीय ान चांगले असते याला उ म कार या 
नोकरी या संधी असतात. उ म वाचन असेल तर सामा य ान वाढते. 
आप याला जर वाचनाची आवड असेल तर िम मंडळी कवा लोकांम ये 
वावरताना आपण एखा ा िवषयावरील चचत आपले मु े यो य कारे 
मांडू शकतो. यामुळे यां यात िमसळ यात मदत होत.े वाचनामुळे आपण 
आपली मत ेठळकपण ेमांडू शकतो. 
वाचनाची मखु उ  ेवाचनाची मखु उ  ेवाचनाची मखु उ  ेवाचनाची मखु उ  े::::    

१. ंथांचे व इतर पु तकांचे वाचन के यामुळे ान ा ी होते.  
२. कथा कादंबरी का  नाटके यातनू रस हण दृ ी  लाभते  
३. आनंद ा ीसाठी उ म सािह याचे वाचन हावे. 
४. या मनावर चांगले सं कार वाचनातून होतात. 
५. वाचनाने वैचा रक ांती घडते.  

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
१. वाचन सं कृती जोपासवी -महाजन शा. ग.- युिन हसल काशन, पुणे. 
२. वाचन सं कृती आिण रेणा – िचकाटे अिनल,ि जवासी िहतेश,पाटील तुषार- 

शांत काशन जळगाव. 
३. दैिनक लोकस ा, दैिनक लोकमत वृ प े  
४. https://www.marathinibandh.com 
५. https://mr.quora.com 
६. https://marathi.momspresso.com 

… 
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xazFkikykph izxr lektkP;k fodluklkBh okpu xazFkikykph izxr lektkP;k fodluklkBh okpu xazFkikykph izxr lektkP;k fodluklkBh okpu xazFkikykph izxr lektkP;k fodluklkBh okpu 
pGoGhrhy HkqfedkpGoGhrhy HkqfedkpGoGhrhy HkqfedkpGoGhrhy Hkqfedk    

    

MkWMkWMkWMkW----    ‘khyk xksMcksys‘khyk xksMcksys‘khyk xksMcksys‘khyk xksMcksys    &&&&    ikbZdjkoikbZdjkoikbZdjkoikbZdjko    
izLrkouk% izLrkouk% izLrkouk% izLrkouk%     

txkrhy vR;ar izkphu vl.kkÚ;k rhu laLd`rhiSdh Hkkjfr; laLd`rhpk 
fodkl gk ekuoh mRdzkarhP;k egÙokP;k VII;krhy egÙokpk VIik vkgs- 
ekuO; fodklkr Kkukyk vR;ar egÙokps LFkku vkgs o KkukP;k j{k.k] 
lao/kZu o izlkj.kklkBh ykx.kkjs Kku xzaFkc) d:u lekt vf/kd izxYHk 
gks.;klkBh egÙokph Hkwfedk fuHkkoyh vkgs- xzaFkkauk Hkkjfr; lektkr izkphu 
dkGkiklwup [kwi egÙo vkgs- r{kf’kyk] ukyank fo|kihBs gh dsoG Kku 
ns.kkjh dsanz uOgrh rj R;k fBdk.kh gtkjks xzaFk laof/kZr o jf{kr d:u 
Bso.;kr vkys gksrs- fofo/k fo”k;kojhy xzaFkkP;k ek/;ekrwu rRdkfyu 
v/;kidkauh lekt vf/kd f’kf{kr o izxYHk dj.;kpk iz;Ru dsyk- ukyank 
fo|kihBkps xzaFkky; vR;ar oSHko laiUu xzaFklkBk vl.kkjs xazFkky; gksrs- 
xazFkky;krhy Kku lkBk o R;kaps tru dj.kkjh O;oLFkk frrdhp fodflr 
gksrh- xzaFkky;kP;k xazFklkBîkr dks.krs xzaFk vlysp ikghtsr] dks.krs xazFk 
okpdkai;Zr iksgpys ikghtsr gs egÙokps dk;Z xazFkikyp d: ‘kdrkr- 
R;klkBh eqGkr xzaFkiky gk Kkuksikld] okpufiz;] Kkulaxzg’khy o lsokorhZ 
LoHkkokpk vlyk ikghts vlkp vfyf[kr fu;e gksrk- xzaFkiky rsaOgk gh o 
vktgh dsoG xzzaFk laxzgp djrks] R;kaps lao/kZu djrks vls ukgh rj 
okpdkaP;k i;kZ;kus lektkP;k xjtk y{kkr ?ksÅu rks xzaFk lkBk le`) djr 
vlrks o gk KkulkBk okpdkai;Zr dlk iksgpsy vls O;oLFkkiu fuekZ.k 
djrks-  
okpu laLd`rhps egÙo%okpu laLd`rhps egÙo%okpu laLd`rhps egÙo%okpu laLd`rhps egÙo%    

O;Drh] lekt i;kZ;kus ns’kkP;k lokZfx.k fodklklkBh Kku gk [kwi 
egÙokpk ?kVd vkgs- izkphu dkGkiklwup ^xzaFk* gk lokZr eksBk ^Kku L=ksr* 
vkgs- vktgh xazFkkuk iqohZis{kkgh tkLr egÙo vkgs- f’k{k.k izfdz;srhy 
vR;ar egÙokpk ?kVd Eg.kts xazFk] iqLrds R;kf’kok; f’k{k.k izfdz;k iw.kZ 
gksÅp ‘kdr ukgh- O;DrhP;k pkSQsj fodklklkBh R;k O;Drhpk O;DrheÙo 
fodkl] oSpkfjd fodkl] vkfFkZd] lkaLd`frd] lkekftd] jktdh; fodkl 
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?kMwu vk.k.;klkBh xzaFk gs vR;ar egÙokph Hkqfedk ctkor vlrkr ts 
f’k{k.kkP;k iw.kZÙoklkBh vko’;d ekuys tkrkr- ,[kk|k ns’kkpk HkkSfrd 
fodkl Eg.ktsp laiw.kZ ekuO; fodkl vls letrklsr ukgh- vkn’kZ lekt 
jpuslkBh vfHkizsr lkekftd eqY;s fodflr dj.ks o rh lektkr :tfo.ks 
gs f’k{k.kkps Eg.ktsp okpu laLd`frps mfn~n”V vlrs- R;k R;k ns’kkrhy R;k 
lektklkBhph vko’;d lkekftd eqY;s :tfo.;kps o lektkps mUu;u 
?kMowu vk.k.;kps dk;Z f’k{k.k O;oLFksP;k ek/;ekrwu Kku izfdz;s }kjk xzaFk 
djhr vlrkr- xazFkky;s le`) vlyhp ikghtsr i.k R;k lkscrp R;k 
xzaFkkpk mi;ksx izR;sd okpdkyk >kyk ikghts- xzaFk lkBk d:u lektkpk 
fodkl gks.kkj ukgh rj izR;sd xzaFkkyk R;kpk okpd HksVykp ikghts- 
R;klkBhp xzaFkikykph okpu laLd`rh lao/kZuke/;s vR;ar egÙokph Hkqfedk 
vlrs- xazFkiky] fo|kFkhZ] f’k{kd o okpdkaP;k xjtk rlsp vfHk:ph y{kkr 
?ksÅu xzaFk laxzg djrks R;keqGs f’k{k.k i)rh vf/kd fodflr gksrs-  
ककककksjksuk ksjksuk ksjksuk ksjksuk (Covid-19)    dkGkrhy okpufLFkrh o xzaFkikykph Hkqfedk% dkGkrhy okpufLFkrh o xzaFkikykph Hkqfedk% dkGkrhy okpufLFkrh o xzaFkikykph Hkqfedk% dkGkrhy okpufLFkrh o xzaFkikykph Hkqfedk%     

Ekxhy nksu o”kkZiklwu laiw.kZ tx dksjksuk egkekjhyk lkeksjs tkr vkgs- 
R;keqGs ykWd MkÅuP;k fLFkrhr tx iw.kZ cafnLr >kys vlrkauk Kku lao/kZu 
o KkukP;k izlkj.kkyk gh eksBîk izek.kkr f[kG clyh vkgs- ‘kkGk] dkWyst] 
rlsp lkoZtfud okpuky;s] lanHkZ xazFkky;s] fofo/k laLFkkRed xazFkky;s 
fn?kZdkG can vlY;keqGs f’k{kd] fo|kFkhZ o brj okpd vkWuykbZu L=ksrkaoj 
voyacwu gksrs- R;kykgh e;kZnk vkgsr- v’kkgh ifjfLFkrhr fo|kFkhZ] f’k{kd 
o brj okpdkai;Zr iksgp.;klkBh dkgh xzaFkikykauh dkgh vfHkuo iz;ksx 
dsys o rs cÚ;kp izek.kkr ;’kLoh >kys- 
1- vkWu ykbZu iz’u if=dk 
2- MsVkcslP;k ek/;ekrwu Resources miyC/k d:u ns.ks- 
3- vkWuykbZu orZekui= lsok 
4- vf/kd fo|kFkhZ o okpd vlysY;k ifjljkr okpu lkfgR; miyC/k 

d:u ns.ks o R;klkBhph  ;a=.kk mHkkj.ks- 
5- dksjksuk :X.kkalkBh ijr u ?ksrk ;s.kkjs okpu lkfgR; miyC/k d:u 

ns.ks o R;klaca/khph ;a=.kk mHkkj.ks- 
6- dksjksuk lanHkkZrhy v|k;kor ekfgrh] LFkkfud fLFkrh] txHkjkrhy 

fLFkrh dkGth] mipkj ;klanHkkZus vkWuykbZu izlkj.k dj.ks-  
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7- dksjksukP;k vuq”kaxkus vf/kd`r ekfgrhps vkWuykbZu izlkj.k d:u 
lektkr il.kkÚ;k va/kJ)k] voS|fd; mipkj i)rh rlsp 
vQokaoj fu;a=.k Bso.;klkBh vkiY;k okpdkalkBh v|k;or 
vf/kd`r ekfgrhps vkWuykbZu izlkj.k dj.ks- 

8- fo|kFkhZ o la’kks/kdkauk vko’;d vkWuykbZu okpu lkfgR; miyC/k 
d:u ns.ks-  

9- izdkleosr fyadvi d:u R;kaps PDF Lo:ikrhy vkWuykbZu okpu 
lkfgR; ¼R;kaP;k laerhus½ lkekU; okpdkauk miyC/k d:u ns.ks- 

10- lkekU; okpdkalkBh vkWuykbZu vf/kd`r ekfgrh L=ksr miyC/k d:u 
ns.ks-  

dksjksuk :X.kkalkBh okpu lkfgR;%dksjksuk :X.kkalkBh okpu lkfgR;%dksjksuk :X.kkalkBh okpu lkfgR;%dksjksuk :X.kkalkBh okpu lkfgR;%    
dksjksuk vktkj >kY;kuarj R;kO;Drhph ‘kkfjjhd o ekufld fLFkrh 

[kkykors- :X.k gkWfLiVye/;s Hkjrh dsY;kuarj Covid-19 P;k oS|dh; 
fu;ekoyhuqlkj R;k fBdk.kh dks.krhgh ckgsjhy O;Drh tkow ‘kdr ukgh- 
R;keqGs ?kjps o ifjfpr dks.krhgh O;Drh R;k mipkj dkyko/khr n`”Vhl u 
iMY;keqGs rlsp What’s App, You Tube, Facebook, Twitter ;k 
lekt ek/;ekP;k ek/;ekrwu iljfoysY;k vusd va/kJ)k vQokaeqGs :X.k 
ekufldfjR;k [kpwu tkrks- lekt ek/;ekP;k ek/;ekrwu iljfo.;kr 
;s.kkÚ;k v’kkldh; o vukf/kd`r ekfgrh eqGs :X.kkps ekufld LokLFk 
fc?kMrs o R;kuarj ‘kkfjjhd LokLF;koj R;kpk >ikVîkus ifj.kke gksrks- v’kk 
:X.kkalkBh xzaFkiky xazFkky;k ekQZr [kkyhy izdkjP;k nksu lsok iznku d: 
‘kdrkr-  

1- ifjljkrhy Covid-19 mipkj dsanzkrhy :X.kkauk vkWuykbZu 
vf/kd`r vko’;d ekfgrh iqjfo.ks- 

2- Covid-19 mipkj dsanzkrhy Hkjrh :X.kkauk R;kaph okpu 
lkfgR;kph vkoM y{kkr ?ksÅu okpu lkfgR; iqjfork ;sbZy ts 
ek?kkjh ?ks.;kph xjt iM.kkj ukgh tls orZekui=s] ekflds] 
dje.kwd ekflds o Books. 

lekjksi% lekjksi% lekjksi% lekjksi%     
xazFkky;kr fofo/k fo”k;koj fofo/k xzaFk miyC/k vlrkr- vH;kldzekph 

dzfed iqLrds] lanHkZ xazFk] ekflds] fu;rdkfyds] ekfgrh o fo”k;fugk; 
[kaM] vkiyh ekfgrh o Kkukph Hkqd Hkkxfor vlrkrp ;kf’kok; l/;kP;k 
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Li/kkZRed ;qxkyk lkeksjs tkrkuk tk.;klkBh Li/ksZr fVdwu jkg.;klkBh 
vko’;d okpu lkfgR; fofo/k Lo:ikr miyC/k vlrkr-xazFkiky okpu 
laLd`rh ti.;klkBh o o`)hxra dj.;klkBh fofo/k vaxkuh dk;Z d: 
‘kdrkr- okpdkae/;s okpukph xksMh ok<fo.;klkBh rs fo|kFkhZ o 
f’k{kdkO;frfjDr brj okpdkae/;sgh okpuisze o`)hxra d: ‘kdrkr- 
lanHkZ%lanHkZ%lanHkZ%lanHkZ%    

1- xazFkky; ’kkL= ifjp;] xaxk/kj j- ikj[kh] ;qfuOglZy izdk’ku] iq.ksi`”B 283] 
2001- 

2- izys[ku vkf.k ekfgrh’kkL=] ¼lq/kkfjr nqljh vko`Rrh½ jsorh ujxaqns] :- 200- 
3- xazFkky; vkf.k lkekftd fodkl] jsorh ujxqans :- 175- 
4- xazFkky; lanHkZ lsok] izdk’k djejdj] :- 100- 
5- xazFkky; lanHkZ lsok] jktsanz jekdkar lk[kjs] :- 200- 

 
 

     
… 
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INFLIBNET  INFLIBNET  INFLIBNET  INFLIBNET  जोपासतेजोपासतेजोपासतेजोपासते    िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    वाचनवाचनवाचनवाचन    
सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    

    

गोपाळगोपाळगोपाळगोपाळ    दगडूदगडूदगडूदगडू    सागरसागरसागरसागर    
ंथपाल कला, वािण य व िव ान महािव ालय, क लेधा र.    

गो वदगो वदगो वदगो वद    सयूभानसयूभानसयूभानसयूभान    घोगरेघोगरेघोगरेघोगरे    
ंथपाल, लोकमा य महािव ालय, सोनखेड.    

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
तुत संशोधन लेखात INFLIBNET सं थे या उप मािवषयीचा 

परामश घे यात आला आह.े सदरील सदरील सं थेकडून वाचकांसाठी 
िडिजटल मािहतीसाधेने मो ा माणात मोफत व  वगणी व पात 
उपल ध क न दली जातात. या उप मा ारे INFLIBNET सं था 
िडिजटल वाचन सं कृती जोपासत आह.े  

तावनातावनातावनातावना    ::::    
INFLIINFLIINFLIINFLIBNETBNETBNETBNET    चा Full form Information and Library 

Network असा आह.े ह े एक वाय  आंतरिव ापीठीय क  असून 
िव ापीठ अनुदान आयोग (िश ण मं ालय, भारत सरकार) यां या 
अंतगत कायरत आह.े INFLIBNET ह ेमािहतीचा वापर  मो ा माणात 
हो यासाठी व तसेच  संशोधन, अ ययन व शै िणक कायास ो साहन 
दे यासाठी अिवरत काय करीत असते. मु य वे संशोधन कायाचे जतन, 
संवधन व सारण सदरील सं थेकडून केल े जाते. सव शै िणक 
भागधारकांना मोफत व पात मािहती दे यासाठी सदरील सं थेन े
खालील उप म सु  केल े आह.े या उप मातील मािहती आपण  मोफत 
व पात पेज टू पेज वाचू शकता, डाउनलोड क  शकता. सदरील 

उप मातील मािहती िह अ यावत व िव सनीय व पाची अस यामुळे 
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संशोधन व शै िणक कायासाठी ह े एक िव सनीय मािहतीचे दालनच 
आह.े सं थेिवषयी सवकष मािहतीसाठी https://inflibnet.ac.in/ चे 
Homepage पाहावे. 
वाचकांसाठीवाचकांसाठीवाचकांसाठीवाचकांसाठी    INFLIBNET INFLIBNET INFLIBNET INFLIBNET चेचचेेचे    मोफतमोफतमोफतमोफत    उप मउप मउप मउप म 
1. Shodhganga (1. Shodhganga (1. Shodhganga (1. Shodhganga (https://shodhganga.inflibnehttps://shodhganga.inflibnehttps://shodhganga.inflibnehttps://shodhganga.inflibnet.ac.in/t.ac.in/t.ac.in/t.ac.in/    ))))    

संशोधकांसाठी shodhganga िह एक संजीवनी व पात कायरत 
आह.े संशोधकाला आप या संशोधन िवषयावर उपल ध संशोधन िथसीस 
ह ेपेज टू पेज पाहता येतात. िवशेषतः एका िनदशाम ये सदरील िथसीस 
उपल ध अस यामुळे त ेशोध यास सोपे आह.े िविश  करणातील िविश  
मािहती कमीत कमी वेळात पाहता येत.े भारतामधील जवळपास सव 
िव ापीठे आप याकडील िथसीस ह े शोधगगंा वर उपल ध क न ठेवत 
अस यामुळे संशोधकांचा वेळ, म व आ थक बचत होत आह.े सदरील 
संशोधन क प ह े संशोधकास िव ापीठांनुसार, मागदशकानुसार, 
संशोधकांनुसार, िवषयानुसार, िविश  संक पनेनुसार पाहता 
येतात. स प रि थतीत 327336 एवढा िथसीस चा सं ह शोधगगंा 
संकेत थळावर उपल ध आह.े    
    2. Shodhganghotri (2. Shodhganghotri (2. Shodhganghotri (2. Shodhganghotri (https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/    ))))    

शोधगगंो ी हा उप म नवीन संशोधकांसाठी संशोधनाचा िवषय 
ठरव यासाठी अितशय मागदशक आह.े शोधगंगो ी संकेत थळावर 
भारतामधील संशोधकांचे संशोधन आराखडे, क प आराखडे पाहता 
येतात व ते डाउनलोड क  शकतात. सदरील संशोधन आराखडे, संशोधन 

क पाचे ाथिमक व प ह े संशोधकास िव ापीठांनुसार, 
मागदशकानुसार, संशोधकांनुसार, िवषयानुसार, िविश  संक पनेनुसार 
पाहता येतात.  
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3. Institutional Repository (3. Institutional Repository (3. Institutional Repository (3. Institutional Repository (https://ir.inflibnet.ac.in/https://ir.inflibnet.ac.in/https://ir.inflibnet.ac.in/https://ir.inflibnet.ac.in/    )))) 
Institutional Repository या उप मा ारे  INFLIBNET चा 

सं थेतील काशाने वाचकांना उपलध क न दली आहते. याम ये 
वाचकांना INFLIBNET in Press and Media, InFLIBNET Conventin 

Proceedings व INFLIBNET Publications िह सं थेची मािहती साधन े

Author, Subject व Date issued व या मा यमातून पाहता येतात .   
4. 4. 4. 4. INFOPOINFOPOINFOPOINFOPORT ( RT ( RT ( RT ( https://infoport.inflibnet.ac.in/https://infoport.inflibnet.ac.in/https://infoport.inflibnet.ac.in/https://infoport.inflibnet.ac.in/    ))))    

INFOPORTINFOPORTINFOPORTINFOPORT   हा Indian Electronic Resource  चा  Subject 

Gateway असून याम ये वाचकांसाठी  भारतातील Online Scholarly 

Content उपल ध आहते. याम ये वाचकांना वणानु मे, दशांश वग करण 
तािलका संिहतेनुसार मािहतीच शोध घेता येतो. सदरील उप माम य े
खालील मािहतीसाधेने आपणास पाहता येतात. 
5. Research Project Database (5. Research Project Database (5. Research Project Database (5. Research Project Database (https://www.inflibnet.ac.in https://www.inflibnet.ac.in https://www.inflibnet.ac.in https://www.inflibnet.ac.in 
/researchproject//researchproject//researchproject//researchproject/)))) 

Research Project Database या उप मा ारे INFLIBNET न े 
संशोधनाचा database वाचकांसाठी उपल ध क न दला आह.े  UGC, 

ICMR, ICAR, DST व DBT या सं थेन े funded केले या ोजे स ची 
तपशीलवार मािहती सदरील database म ये उपल ध आह.े  
II. NII. NII. NII. N----List Consortia (Subscribed List Consortia (Subscribed List Consortia (Subscribed List Consortia (Subscribed Database)Database)Database)Database)    
((((https://nlist.inflibnet.ac.in/https://nlist.inflibnet.ac.in/https://nlist.inflibnet.ac.in/https://nlist.inflibnet.ac.in/    )))) 

आज या मािहती तं ाना या युगात व तसेच कोरोना महामारी या 
काळात िव ाथ , संशोधक व ा यापकांसाठी  N-List Consortia ह े
मािहती िमळव याचे मोठे दालन उपल ध आह.े N-List Consortia चा 
लाभ घे यासाठी महािव लयाने याची वा षक वगणी भरणे आव यक 
आह.े अनुदािनत महािव ालयीन ंथालयासाठी सदरील databse हा 
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अ यंत उप  ठरत आह.े महािव ालय केवळ ५९०० /- . वगणी भ न 
यांचे सभासद होऊ शकतात. आपणास घरी बसून मोबाईल संगणक 

लॅपटॉप वर Online E-Journals, E-Books पाहता येतात, वाचता येतात 
व तसेच डाऊनलोड क न घेऊ शकतात. N-List Consortia 
वापर यासाठी User ID व Password मािहती असणे आव यक आह.े N-
List Consortia म ये स प रि थती ६००० पे ा अिधक ई-जन स , २ 
लाखांपे ा अिधक ई-बु स एवढा database उपल ध आह.े 
III. III. III. III. क पक पक पक प    आिणआिणआिणआिण    सेवासेवासेवासेवा    (Project and Services) (Project and Services) (Project and Services) (Project and Services)     
1. e1. e1. e1. e----PG PathshalaPG PathshalaPG PathshalaPG Pathshala    ((((https://epgp.inflibnet.ac.in/https://epgp.inflibnet.ac.in/https://epgp.inflibnet.ac.in/https://epgp.inflibnet.ac.in/    ))))    

हा िव ा यासाठी ईबु स, online reading material ा ीसाठीचा 
एक नािव यपूण उप म आह.े सदरील उप माम ये सामािजक िव ान, 
कला, लिलत कला आिण मानिवक , नैस गक आिण गिणती िव ान, 
भाषाशा  आिण भाषा या सव शाखांमधील ७० िवषयांमधील साम ी 
उपल ध आह.े या उप माम ये िव ाथ , संशोधकांसाठी online reading  
material  उपल ध क न दल ेजाते याबरोबरच Online Courses व 
Software Oriented PG Courses म ये आपला सहभाग न दवू 
शकतात. सदरील उप म हा भारतीय िव ापीठे आिण देशभरातील इतर 
संशोधन आिण िवकास सं थांम ये काम करणा या िवषय त ांनी िवकिसत 
केला आह े यामुळे याची िव ासाहता दसून येत.े      
2. Vidwan Database (2. Vidwan Database (2. Vidwan Database (2. Vidwan Database (https://vidwan.inflibnet.ac.in/https://vidwan.inflibnet.ac.in/https://vidwan.inflibnet.ac.in/https://vidwan.inflibnet.ac.in/    ))))    

VIDWAN हा भारतातील शै िणक व संशोधन े ातील शा ांचा 
databse आह.े ह े त ांची पा भूमी, संपक प ा, अनुभव, अ यासपूण 

काशने, कौश ये आिण कतृ व, संशोधक ओळख इ याद ब ल मह वपूण 
मािहती दान करते. सदरील databse म ये शा ांची पूण मािहती 
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दलेली असत े याम ये वैय क मािहती, अनुभव, शै िणक पा ता, 
क प, काशने, स मान इ . िवषयी मािहती दलेली आह.े   

3. Vidya3. Vidya3. Vidya3. Vidya----Mitra (Mitra (Mitra (Mitra (https://vidyamitra.inflibnet.ac.in/https://vidyamitra.inflibnet.ac.in/https://vidyamitra.inflibnet.ac.in/https://vidyamitra.inflibnet.ac.in/    ))))    
INFLIBNET क ाने सर्व ई-साम ी क पांसाठी "िव ा-िम : 

एकाि मक ई-साम ी पोटल" नावाचा एक वेब-आधा रत इंटरफेस िवकिसत 
केला आह,े जो ICT ारे रा ीय िश ण िमशन अंतगत िवकिसत/िनधीत 
आह.े 
4.IRINS (4.IRINS (4.IRINS (4.IRINS (https://irins.inflihttps://irins.inflihttps://irins.inflihttps://irins.inflibnet.ac.in/irins/bnet.ac.in/irins/bnet.ac.in/irins/bnet.ac.in/irins/    ))))    

IRINS ही मािहती आिण ंथालय नेटवक (INFLIBNET) क ाने 
िवकिसत केलेली वेब-आधा रत संशोधन मािहती व थापन (RIM) सेवा 
आह.े IRINS ह े भारतातील शै िणक आिण Research & 
Development  सं थांना मोफत सॉ टवेअर सेवा हणून कायरत आह.े 
याम ये त ांचा नावानुसार , सं थेनुसार, पदानुसार , यां या िवषयातील 

ानानुसार database उपल ध आह.े   
िन कषिन कषिन कषिन कष : 

INFLIBNET सं था िह देशभरातील मािहतीक ांना जोड याचे काय 
करत े याबरोबरच मो ा माणात िवशेषतः संशोधकांना 
संशोधनासाठीची मािहती मोफत व पात दे याचे काय अिवरतपण ेकरत 
आह.े सदरील सं थेचे शोधगगंा व शोधगगंीतरी ह े तर संशोधकांसाठी 
संजीवनीचे काम करीत आहते. ख या अथान े या मािहती तं ाना या 
युगात वाचकांना िडिजटल व पात मािहती उपल ध क न देण े ह े
INFLIBNET ने वरील माण ेिविवध उप मा ारे अवलंिबल ेआह.े यामुळे 
INFLIBNET  िह सं था िडिजटल वाचन सं कृती जोपास याचे काय करत 
आह.े 

… 
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वाचन सं कृती काळाची गवाचन सं कृती काळाची गवाचन सं कृती काळाची गवाचन सं कृती काळाची गरजरजरजरज............ 
²ÖÖë²Ö»Öê ¸üÖ•Öæ ²ÖÖ»ÖÖÃÖÖÆêü²Ö  

ंथपाल, ता मा जयवंतराव पाटील, महािव ालय िहमायतनगर 

सार :-     
पु तके अथवा ंथ यां यासारखा दसुरा गु  नाही, असे हट या 

जाते. मनोरंजक आिण वैचा रक असे साधारणपणे पु तकाचे दोन 
कार करता येऊ शकतात. मनोरंजनातून संदशे दणेारी वाचका या 

भावनेला हात घालणारी पु तके लोकि य असतात. या उलट 
बु ीला आ हान दणेारी वाचका या तकशि ला जोखणारी पु तके 
चोखंदळ वाचकांम ये लोकि य ठ  शकतात. येक िपढीची आवड-
िनवड ही वेगळी असते यामुळे काळा या कसोटीवर आिण 
वाचका या अिभ ची नुसार टकणारी पु तके ही िचरकाल आनंद 
दणेारी असतात. वाचाल तर वाचाल असा मं  सांिगतला जातो त े
उगीच नाही. बौि क आिण सामािजक िवकासासाठी ंथ आिण 

ंथालयाचे अन यसाधारण मह व आह.े वातं य, समता आिण 
बंधुता या ि सू ीचा केवळ वृ ीतून उ ोष न होता ती कृतीतून 

य ास आण याचे काय पु तका या पान े होऊ शकते. आज या 
िपढीवर असे सं कार कर यासाठी पु तकािशवाय दसुरे भावी 
मा यम नाही हणूनच आज या या 21 ा शतकाम ये वाचन 
सं कृती काळाची गरज आह.े 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::----    
ंथामुळे माणसे सुसं कृत ग भ होत असतात. दशेाचा िवकास 

हा भौितक दृ ा कतीही असला तरी तो सां कृितक सामािजक 
दृ ीने कती िवकिसत आह े ह े मह वाचे असते. यामुळे ंथ 
चळवळीचा वाचन सं कृतीचा िवकास होणे अ यंत गरजेचे आह.े 
भारतातील ंथालय शा ाचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन ह े
आहते. यानंी ंथालय शा ाची पाच सू े सांिगतली आहते. 

ंथालय ह े उपयोगासाठी आहते. येकाला याचा थं िमळाला 
पािहजे. येक पु तकाला याचा वाचक िमळाला पािहजे. 
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वाचकाचा वेळ वाचावा आिण ंथालय ही व ध णू सं था आह.े ही 
पंचसू ी डो यासमोर ठेवूनच वाचन सं कृतीची वाटचाल हायला 
हवी. रेिडओ, टी ही, मोबाईल, इंटरनेट या काळात नवी िपढी 
वाचनापासून दरू जात अस याचे िच  दसनू यतेे. यां या वर 
सुसं कार कर यासाठी केवळ पा पु तके पुरेशी नाहीयेत. न ा 
िपढीची मानिसकता ओळखून यां या सोयीने पु तके अथवा 

ंथातील ान यां या पयत पोहोचवावे लागेल. यासाठी आधुिनक 
मािहती व तं ान ची साधने वापरावी लागतील असे केल े तरच 
वाचन सं कृती वाढ यास मदत होईल. वाचन सं कृती काळाची 
गरज दवस दवस वाढत आह.े यासाठी आपण जा तीत जा त 

ंथसंपदा वाचायला हवी. वाचाल तर वाचाल ही हण आज या 
घडीला कती समपक आह ेह े आपण सवच जाणतो परंतु आज या 
त ण िपढीला याचं मह व कळ यासाठी हा लेख पंच आज या 
युगातील त णांना वाचनाचे वेड असायला हवे तरच वाचन 
सं कृतीत वाढ होईल. येक ने एका दवसाम ये कमीत कमी 
पु तकाचे पाच कवा दहा पाने तरी वाचली पािहजे .तरच वाचन 
सं कृती  िवकिसत होईल व याचा फायदा सामािजक जीवनाम य े

येक ला होताना दसून येईल. 
 वाचन सं कृती काळाची गरजवाचन सं कृती काळाची गरजवाचन सं कृती काळाची गरजवाचन सं कृती काळाची गरज::::----    

आज या मनु या या ठकाणी असणारे ान ही याची फार 
मोठी श  आह.े या श या जोरावर तो सुबु  आिण ग भ तर 
होतोच परंतु या या काय सं कृतीवर सु ा याचा भाव पडतो. 
माग या िपढीपे ा आ ा या िपढीचे वाचन अगदी अ प झाले आह.े 
अशी त ार सवच थरातून दसून येत े वाचन सं कृती टकवून 
धर यासाठी येक माणसाचे मन सुिवचार संप  हो यासाठी 
वाचनाची आवड मुळातूनच िनमाण होणे आव यक आह.े त णांम ये 
वाचनवेड उ प  हायचे असेल तर तशी प रि थती या या भोवती 
िनमाण होन  गरजेच आह.े वाचनाने माणूस मोठा होत असतो. 
पु तकाचे वाचन कराल तवेढेच ान वाढत जाईल. ंथ ह े गु  
आहते. अलीकड या काळात आप या मोबाईल फोन वर सु ा 
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िविश  नंबर फरवा या बरोबर आज या घडीला जगातील 
कानाकोप यात घडणा या घटनांची अ ायावत मािहती ा  होते. 
जु या िपढी पाशी ही अ यावत साधने नस यामुळे जा तीत जा त 
वाचनातनू त े आपली ानलालसा भागवत असं मा  आज 
वाचनासाठी अनेक उ म साधने हातात उपल ध असूनही त ण 
िपढी वाचनापासून दरू जात आह.े ती मोबाईल या आहारी जाऊन 
आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत अस याचे आजचे िच  आह.े यानंा 
वाचनासाठी वेळ उपल ध नसतो असं कारण सांिगतल ंजातं न ा 
मा यमा या आगमनानं वाचन सं कृती लोप पावत आह.े त णांम ये 
वाचनाची गोडी िनमाण हावी. यांना वाचनाचे मह व कळायला 
हवे यासाठी जनजागृती भात फेरी काढणे काळाची गरज बनली 
आह.े आज मो ा माणात वाचन सं कृती जोपास यासाठी िविवध 
जयं या काय म आयोिजत करणे मह वाचे आह.े यामुळे वाचकांची 
सं या मो ा माणात वाढेल व याचा फायदा सामािजक 
जीवनाम ये होतांना दसून येईल. 
लोकमा य टळकानंीलोकमा य टळकानंीलोकमा य टळकानंीलोकमा य टळकानंी::::----    

असे सांिगतले क  तु हाला तुमचे ि म व घडवायचे असेल 
तर वाचन करा असा संदशे दला. धाव या युगा या बरोबर येथ े
धावायचे असेल तर वाचनािशवाय पयाय नाही असा उपदशे यांनी 
दला. मा  आज या धकाधक या जीवनात इले ॉिनक 

उपकरणा या दिुनयते गंुत यामुळे या या उपदशेाकड ेन ा िपढीचे 
ल  नाही. िवचारातनूच एक प समाज िन मत होत असतो आिण 
सखोल िवचार कर याची सवय चांग या वाचनातूनच तयार होत.े 
वाचन समृ  असेल हणजे लेखनाची ही वृ ी बळ होते. 
क पनाश ला वाव िमळतो. रिसकता वाढीस लागते. 
सजनशीलतेला वाट सापडत.े सवा या  सुखदःुखाची जाणीव होते. 
ती समजून इतरान बाबत समाजाबाबत आपली काही कत  आहते 
याचे भान ा  होते. 
माजी रा पती माजी रा पती माजी रा पती माजी रा पती डॉ टर ए पी ज े अ दलु कलाम याचंा ज म दन डॉ टर ए पी ज े अ दलु कलाम याचंा ज म दन डॉ टर ए पी ज े अ दलु कलाम याचंा ज म दन डॉ टर ए पी ज े अ दलु कलाम याचंा ज म दन 
वाचन रेणा दन हणनू साजरा कर यासाठी काळाची गरजवाचन रेणा दन हणनू साजरा कर यासाठी काळाची गरजवाचन रेणा दन हणनू साजरा कर यासाठी काळाची गरजवाचन रेणा दन हणनू साजरा कर यासाठी काळाची गरज::::----        
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मन संकुिचत शू  गो ीत घडत नाही. वाचनामुळे माणसाला 
माणूस हणून असले या अि त वाचे मोल कती अनमोल आह ेयाच े
भान ा  झा यािशवाय राहात नाही. माजी रा पती डॉ. ए.पी.जे. 
अ दलु कलाम यांचा ज म दवस वाचन ेरणा दन हणून साजरा 
करत आपण वाचन सं कृतीची जनजागृती केली पािहज.े यािवषयी 
त णा या मनात वाचनाची अवड िनमाण होईल यासाठी य  केले 
पािहजे. वाचन सं कृती जप या िशवाय पयाय नाही. वाचनामुळे 
माणूस ग भ होतो. िनयिमत वाचन केले तरच भावी िपढी स म व 
सुजाण होईल. त ण िपढीने पु तक वाचन हा छंद जोपासला 
पािहजे. सा र  त णांपैक  65 ट े   जण यांनी सा य केले या 
उ  े याबाबत समाधानी आहते. मा  वाचनाचा छंद असले या 
त णांम ये समाधानाचे माण 90 ट े  तर कमी वाचन करणा या 
म ये हचे माण 40 ट े  आह.े ऑनलाइन साई समुळे िविवध 
िवषयांमधील पु तके मो ा माणात उपल ध आहते. परंतु अस े
असले तरी वाचन सं कृती हळूहळू कमी होत आह.े त णांम ये 
वाचनाची गोडी िनमाण हावी यांना वाचनाचे मह व कळावे 
यासाठी िविवध उप मां ारे जनजागृती िनमाण कर याची गरज 
िनमाण झाली आह.े िविवध िवषयाची चांगली पु तके आप याला 
नवी दशा दाखवतात आज या त ण िपढीने जा तीत जा त ंथाच े
वाचन केल े पािहजे. यांनी इतरानंा वाचन सं कृती जप यासाठी 
मागदशन केले पािहजे. याचे मह व पटवून दले पािहजे. तरच 
आपली वाचन सं कृती वाढत जाईल. अ यथा लोप होईल याची 
काळजी यायला पािहजे. िविवध तरावर काय माचे आयोजन 
केले पािहजे. वाचन ह े कती मह वाचे आह ेह ेपटवून दले पािहज.े 
हणुनच हणतात ना वाचाल तर वाचाल या हणी माणे येकाने 

अ यास मािशवाय एका मिह यांम ये कमान दोन पु तके तरी 
वाचली पािहजे. हणूनच आज वाचन ेरणा दन याचे औिच य 
साधून येकान ेएक पु तक वाचले पािहजे.  
ऐितहािसक थंाच े वाचन जयतंीऐितहािसक थंाच े वाचन जयतंीऐितहािसक थंाच े वाचन जयतंीऐितहािसक थंाच े वाचन जयतंी,,,,    उ सव वाचन सं कृती उ सव वाचन सं कृती उ सव वाचन सं कृती उ सव वाचन सं कृती 
जोपास यासाठी काळाची गरजजोपास यासाठी काळाची गरजजोपास यासाठी काळाची गरजजोपास यासाठी काळाची गरज::::----    
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वाचन सं कृती ही आपली फार वषापूव  पासून चालत आलेली 
सं कृती आह ेअसे हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण आपले पूवज 
कवा आजी-आजोबा अगदीच जवळच े बिघतल े तर आई-वडील, 

वडीलधारी माणसे काही ना काही वाचताना दसतात. मग त े
मागशीष मिह यातील गु वार असो कवा ावण मिह यातील 
सोमवार असो याच माणे रामायण ाने री अभंग भागवत गीता 
पारायण इ यादी ंथाचे वाचन करताना. गावाकड ेब याच माणात 
लोक दसून येतात. याचे अनुभव क पना िवचार यांची दवेाण-
घेवाण ही पु तका या मा यमातून होत असते. याचंे आपण आज 
वाचन करतो अशा थोर ंथामुळे कवा अथपूण िलिहले या 
अभंगामुळे िल न ठेवले या इितहासातील संगामुळे आप या व 
याचे कळत नकळत सं कार होत असतात. आपला भारत दशे हा 

अ ययन कर याचा दशे आह.े जगात कुठेही असेल अशी अ ययन-
अ यापन परंपरा भारताने िनमाण केली आह.े तसेच आप याला 
जगातील सवात मोठे महाका  ंथ पात लाभल ेआह.े 

यके गावामं य े वाचनालय ही वाचन सं कृती जोपास यासाठी यके गावामं य े वाचनालय ही वाचन सं कृती जोपास यासाठी यके गावामं य े वाचनालय ही वाचन सं कृती जोपास यासाठी यके गावामं य े वाचनालय ही वाचन सं कृती जोपास यासाठी 
काळाची गरज आहेकाळाची गरज आहेकाळाची गरज आहेकाळाची गरज आहे::::----    

तु हाला आठवत असेल पिहले गावोगावी पारायण अभंग 
भरवली जात असे. हातारी माणसं व र  माणसे लहान मुले पासून 
सवजण या वाचनाचा आनदं लुटत असे. मला अजून आठवते क  
आ ही दीपावली या सु ा म ये मामा या गावाकड े गे यानंतर 
गावातील वाचनालय म य े जाउन काही पु तके गो ीचे दवेाची 
पु तके वाचत होतो. ही वाचनालय येक गावांम ये असायला 
पािहजेत यामुळे आप या वाचन सं कृती जोपास यासाठी न च 
फायदा होईल असे मला वाटते. यामुळे आपलीच वाचन सं कृती 

येक घरोघरी जाईल. खेड े गावातील येक मुलं ोड  
वाचनालयात जाऊन काही ना काही तरी दररोज वाचन करतील व 
याचा फायदा याना सामािजक जीवनात न च हो यासाठी मदत 

होईल. अशा वाचनालय मुळे िविवध तरावर ती वाचकाला ंथ 
वाच याची आवड िनमाण होईल. व तो इतरानंाही सांगू शकेल क  



          ¾ÖÖ“Ö−Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´Ö�úÖ                  176176176176 

 

वाच यामुळे आप याला कती फायदा होतो. व याचा प रपूण 
जीवन जगताना कस े जगल े पािहज े कस े वागले पािहज े ह े या या 
आचरणातून दसनू येईल. हणून येक गावोगावी अस े
वाचनालयाची  िन मती होणे वाचन सं कृती साठी खूप मह वाची 
भूिमका होईल. 
शालेय तरावरील िविवध पधा च ेआयोजन करण ेकाळाची गरजशालेय तरावरील िविवध पधा च ेआयोजन करण ेकाळाची गरजशालेय तरावरील िविवध पधा च ेआयोजन करण ेकाळाची गरजशालेय तरावरील िविवध पधा च ेआयोजन करण ेकाळाची गरज::::----   

ाथिमक मा यिमक आिण उ  मा यिमक तरावर ती िविवध 
पधचे आयोजन करणे क , वाचन सं कृती साठी काळाची गरज 

आह.े यामुळे वाचन सं कृती ही एक दढृ संक पना येक 
वाचकांम ये िव ा याम ये िनमाण होईल. आिण याचा सामािजक 
जीवनाम ये जगत असताना मो ा माणात उपयोग होईल. शालेय 
तरावर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जयतंीिनिम  जा तीत 

जा त वेळ वाचनाची पधा ठेवणे यामुळे िव ा याम ये वाचनाची 
गोडी िनमाण होईल व वाचन सं कृती दढृ होईल. याच माणे 
िविवध वाचन पधा वकृ व पधा िनबंध लेखन पधा यासार या 
पधचे आयोजन करणे म ा  ठरते यामुळे आज वाचनसं कृतीला 

संवधन हो यासाठी शाळा हा घटक मह वाचा ठरेल. अ या पध 
मधील िव ा याना ब ीस दऊेन यांच े मनोबल वाढवावे. यामुळे 
यांची वाचनाची गोडी आणखी वाढेल व याचबरोबर येक 
े ांमधील पधम ये तो टकून राहील. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    
1) डॉ.शा.ग.महाजन, “वाचन सं कृती जोपासावी”, युिन हसल काशन, पुणे, 01 जानेवारी 2017. 
2) महारा  टाई म.कॉम,editional sanwad, How to Culture reading Galrit to days 
youth. 
3) Marathi Sanpresso.com. 
4) E Sakal. 
5) लोकस ा. 
6) दैिनक भा कर. 
7) इंिडयन Express.  
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शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक थंालयथंालयथंालयथंालय वववव वाचकवाचकवाचकवाचक 
वाचकवाचकवाचकवाचक    आिणआिणआिणआिण    थंालयथंालयथंालयथंालय 

 

संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    चमकुरेचमकुरेचमकुरेचमकुरे 
    

ंथालय हणजे सव साधारण पण े सव कारची छापील तसेच 
ह तिलिखत मािहती साधने एकि त पण े ठेव याची जागा होय. पु तके 
अथवा ंथ यां या सारखा दसुरा गु  नाही असे ही हट या जाते.  
साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    पणेपणेपणेपणे    वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    दोनदोनदोनदोन    कारकारकारकार    पडतातपडतातपडतातपडतात....    
११११) ) ) ) मनोरंजनमनोरंजनमनोरंजनमनोरंजन    वाचनवाचनवाचनवाचन    
२२२२) ) ) ) वचैा रकवचैा रकवचैा रकवचैा रक    वाचनवाचनवाचनवाचन    

मनोरंजन वाचनातून मनोरंजन तर होतेच िशवाय संदेश देणारे, 
वाचकां या भावनेला हात घालणारे ही वाचन लोकि य असते. यािशवाय 
बु ीला आ हान देणारे वाचकां या तक श ला जोखणारी पु तके 
वाचकांम ये लोकि य ठरतात. येक िपढी या वाचकांची आवड िनवड 
वेगळी असते. यामुळे काळा या कसोटीवर आिण वाचकां या अिभ चीचा 
नुसार टकणारी पु तके ही िचरकाल आनंद देणारे असतात.  

वाचनाची आवड जोपासणारे वाचक सव कारची पु तके िवकत घेऊ 
शकत नाहीत अशा वेळी वाचकां या मदतीला येत े ते ंथालय.! 

ंथालयाती लमन िमळाऊ ंथ पालसहकारी वृ ीचा असेल तर वाचकाला 
हवे ते पु तक सहज उपल ध होऊ शकत.े यश वी झाले या अनके नी 
आप या जीवनातील ंथालयाचे थान आिण ंथपालांनी िनभावलेली 
भूिमका याब लचे तुती सुमने मु कंठाने उधळतात एवढेच नाही तर, 
िचरकाल असे नाते अस याचे गौरवदगार काढ याची अनुभूती येते.  
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वाचकवाचकवाचकवाचक    आिणआिणआिणआिण    थंालयथंालयथंालयथंालय    पवूपवूपवूपवू    परंपरापरंपरापरंपरापरंपरा    ————    
ाचीन भारतात नालंदा, त िशला सार या िव िव ाल यांम ये 

समृ  ंथालय होते. म ययुगीन काळाम ये ह तिलिखत पो या जतन 
क न ठेव या जात. राजे-महाराजे आप या आवडी या वतं  अशा 
पु तकांचा संदभ ठेवत असत.  
११११    ाचीनाचीनाचीनाचीन    काळकाळकाळकाळ    ----    ाचीन काळी इिज  आिण अ स रया सार या देशात 
शासक य कागदप  े व धा मक वाचन सािह य अिभलेखागार यासार या 
व पात ंथालये अि त वात होती व इिज  या देशात ंथालये 

अस याची न द आढळत.े 
२२२२    म ययगुीनम ययगुीनम ययगुीनम ययगुीन    काळकाळकाळकाळ    ––––    म ययुगीन मुि लम देशांम ये ही थंालये होती. 
अरब थानात बगदाद येथे मो ा माणात थंालये उपल ध अस याचे 
दाखले ही आढळून आल.े 
३३३३    आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    काळकाळकाळकाळ    ––––    या कालखंडात िव ान सार व िवकासाला सु वात 
झाली अस यान े मािहती देवाण-घेवाण वाढली नवनवीन तं ान 
िवकिसत झाले पारंपा रक ाना बरोबर िडिजटल ान – साधनांचा उदय 
झाला यामुळे थंालय आिण वाचक यां यातल े नाते अिधकच घ  होत 
अस याचे दसून येते. 
महारा ातमहारा ातमहारा ातमहारा ात    कागदकागदकागदकागद    आ याचेआ याचेआ याचेआ याचे    सदंभसदंभसदंभसदंभ    ---- 

इं ज राजवटीत िश ण सार व यानुसार थं सार कसा झाला ह े
ल ात घे यापूव  या युगाची जी मोठी देणगी, मु ण कला ित या 
िवकासाकडे ल  देण ेआव यक आह.े मु णासाठी कागद असणे अग याचे 
होते. महारा ात कागद क हा आला ाने री, अमृतानुभव, एकनाथांचे 

ंथ, तुकोबांचे अभंग हे कशावर मु त झाल?े माणसां या डो यात 
साचलेल े ान बोल या या मा यमातून तुत झाले, एकाने सांिगतल ेव 
दसु याने ऐकल ेवेदांचे असेच वणीय झाले. लेखन येचा शोध लावून 
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ह े ान इितहासा या ओघात के हांतरी अ र ब  झाले. िवटा, धातू, 
लाकूड झाडा या साली पान,े चामडे, व े आदीवर ारंभीचे लेखन झाले. 
पाषाणा या व तां या या तुक ावर ता पट व िशलालेख तयार झाले. 
पण ंथ िववेचन काही अशा ता पटावर वा िशलालेखावर होत नसे. 

ाने रीत ंथ, पु तक इ यादी श द आल े असले तरी यांचे लेखन 
कागदावर होते काय?  "पाटेया वरील आ खरे । जैसी पुसता येती करो। 
"(१८.१०९९) या उ लेखाव न ाने रां या काळी धूळपाटीच असावी, 
ही धूळपाटी पेशवाईत ही होती. ाने रां या वेळी कागद होता पण, तो 
यांना उपल ध झाला होता क  नाही ह े सांगता येत नाही. पोतुगीज व 
याही आधी मुि लम येथे आल ेहोते, येताना यांनी कागद सोबत आणला 

होता, असे चौदा ा, पंधरा ा शतकात कागद महारा ास मािहत होता 
असे दसते. संशोधकां या मते कागदाचा पिहला उ लेख "आ ही या 
कमास जमान होऊन आपला कागद गोिवला" (िशव च र , सािह य खंड 
७ पृ. ४६) असा सण १३९५ म ये सापडतो. (अ. म. वा.इ पृ.९)  

पाषाण, ता पट, ताडप  भूजप , चमप  यापे ा कागद अनेक पटीने 
िलही यासाठी सोयीचा होता. इस. सना या दसु या शतकात चीन म ये 
कागद शोधला ग याचा आढळून येत.े तेथून तो यूरोपात व अरब थानात 
गेला, पंधरा ा शतकात यूरोपम ये कागद तयार होऊला गला. 
कागदावरील आप याकडील ह तिलिखत १०८९ मधील शतप  ा णाचे 
आह.े महारा ात कागद मा  एकनाथां या काळात ंथासाठी चंड 

माणात उपल ध होता असे असल,े तरी ही दासोपंत यासारखे कवी 
पासोडीवर िलिहलले े दसून येतात.  
मराठीतलेमराठीतलेमराठीतलेमराठीतले    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    मु तमु तमु तमु त    पु तकपु तकपु तकपु तक    ----    

मराठी ग ात व शायरी का ात मराठी वांडंमय ऐिहकतेकडे झुकलेल े
दसते. धम, त व ान, अ या म, वेदांत याम ये गुरफटललेी मराठी उ र 
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काळात लौ कक व ऐिहक िवषयात रमललेी दसते. महारा ाशी संबंिधत 
असललेी मह वाची घटना हणजे, (१८०१) म ये िव यम कॅरी हा 
धम चारा या उ ेशान े हदु थानात आला आिण कलक ा येथ ेसं कृतीचा 

ा यापक झाला ीरामपूर येथून देशी भाषांची ाकरण े तयार क न 
िस  कर याचे काम यांनी सु  केल.े (१८०५) म ये या क ात मराठी 

भाषेतील पिहले मु त पु तक तयार झाले 'सट मॅथुचे शुभ वतमान' आिण 
'मराठी भाषेचे ाकरण' ही दोन पु तके यावेळी िलिह यात आली. ाचीन 
भारतीय िव ापीठ त शीले या थंालय ह ेसव जगात िस  होते. अनेक 

ीक तसेच िचनी वासी या ंथालयाला भेट देऊन गे याची न द सापडते. 
ाचीन काळात राजे – राजवा ांची ंथालये शै िणक सं थां मधून 

नालंदा, त िशला व मं दरांमधनू ंथालये अि त वात होती पण, ती एका 
िविश  घटकांसाठी होती. संपूण समाजासाठी हणून सावजिनक थंालय 
ही संक पना फारशी अि त वात न हती 'सोसायटी फॉर मोशन ऑफ 
ि न नॉलेज" १६९८ या सं थेचे म ास व बंगालमधील ंथालयाचे काय 
१७८४.  कोलकता येथील 'एिशया टक सोसायटीचे' ंथालय १८३५ ची 
कलक ा पि लक लाय री मंुबईत रॉयल एिशया टक सोसायटी ऑफ ेट 
ि टन अँड आयलड (मंुबई शाखा) ह े १८२७ साली सु  झालेल े

ंथालयाची ही सु वातीची वाटचाल आह.े  
महारा ातील जनतेचे सामािजक, शै िणक व सां कृितक जीवन 

समृ  कर यासाठी तसेच वाचन सं कृती वृ ीगंत कर यासाठी सावजिनक 
ंथालयांनी मह वाचे योगदान दल े आह.े या ंथालयाकडून वाचकांना 

अिधक चांग या सेवा दे यासाठी, यांना ो साहन िमळावे हणून 
शासनाकडून िवशेष य  केले जात आहते. वाचन सं कृतीचा मोठा वार 
सारा याला लाभललेा आह.े रा यातील सावजिनक ंथालयांना 
कैकवषाचा वैभवशाली इितहास आह े वातं यपूव काळात को हापूर 
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सं थानम ये छ पत नी आप या जनतलेा सुजाण कर यासाठी१९४५ 
साली पिहला सावजिनक ंथालय कायदा केला. यांचे ह े पाऊल 
सां कृितक े ात एक नवीन आदश िनमाण करणारे ठरल.े यानंतर 
१९६७ म ये महारा  रा यात सावजिनक ंथालय कायदा मंजूर कर यात 
आला.  आिण रा  उभारणीत ंथाचे योगदान मह वाचे आह े
मािहती ान आिण मनोरंजना या अंगभूत गुणामुळे ंथ हचे गु  असे 
हट या जाते. बौि क आिण सामािजक िवकासासाठी ंथ आिण 
ंथालयाचे अन यसाधारण मह व आह.े वातं य, समता आिण बंधुता या 

ि सू ीचा केवळ उ ोषन होता ती कृतीतून ययास आण याचे काय 
पु तका या पान े होऊ शकते. ंथामुळे माणसे सुसं कृत ग भ होत 
असतात देशाचा िवकास हा भौितक दृ ा कतीही असला तरी ही तो 
सां कृितक सामािजक दृ ीन े कती िवकिसत आह े ह े मह वाचे असते. 
यामुळे थं चळवळीचा आिण वाचन सं कृतीचा िवकास हायला हवा. 

भारतातील ंथालय शा ाचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन ह े आहते. 
ंथालय शा ाची पाच सू े सांिगतली जातात. ंथालय ही उपयोगासाठी 

आहते, येकाला याचा ंथ िमळाला पािहजे, येक पु तकाला याचा 
वाचक िमळाला पािहजे, वाचकांचा वेळ वाचावा आिण ंथालयही 
व ध णू सं था आह.े  
सािहि यकां यासािहि यकां यासािहि यकां यासािहि यकां या    ऊजचेऊजचेऊजचेऊजचे    कककक     बदूबदूबदूबद ू   थंालयथंालयथंालयथंालय    ----    

ऐकणार नाही तर बोलणार कसे, वाचणार नाही तर िलिहणार कसे? 
या सुभािशता नुसार बोल या अगोदर ऐक यान ेकाय बोलावे आिण कती, 
कुठे, कसे,? याब लचेच पूव ान िमळते, वाच या िशवाय िलिहता येणे 
हहेी दरुापा तच अस याचे अनके सािहि यकांनी याब लचे मत  केले 
आह.े शहरी, ामीण, दिलत, आ दवासी, ीवादी, ादेिशक, महानगरीय, 
प रसरात या अशा सव िविवध घटकांमध या कथा, किवता कादंबरी, 
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च र  - आ मच र , िव ानिवषयक, कृिषिवषयक व सारमा यमातून 
िविवध कारचे अ लेख अशा िविवधांगी िलखाण करावयाचे अस यास 
याअगोदर वाचन करण े मह वाचे असत.े आपण िलिहलले े िलखाण 

इतरांपे ा वेगळे आह े याची शा ती दे यासाठी इतर  पाय पीट 
कर यापे ा ंथालयातील पु तके आिण यांचे संदभ आप याला उपल ध 
होऊ शकतात. वाचनातून उदयाला आलेली अनुभूती िचरकाल आनंददायी 
असत,े यावर अनेक त ांनी, सािहि यकांनी आपापली मते न दवली 
अस याची खा ी पटत,े व ंथालयाशी, पु तकांशी, थंपालाची जडलले े
नाते िनसंकोचपणे मांडताना दसतात.  

वाचकांची अिभ ची आिण ंथालयाचे बदलत े व प – वेगवेग या 
कालखंडात वेगवेगळे वाचक असतात िशवाय यां या वाचनाचा कल, 
आवडीचे े  ंथालय, ंथपाल यांनी उपल ध क न दलेली गरजे नुसार 
वाचनाची सोय यातून ंथपाला बरोबर ंथालयाशी असलेल े िनकटचे 
संबंध बदल या काळानुसार ंथालयाचे बदलत े प वाखाण या जोगे आह.े 
पूव चे अनेक मोठमोठी ंथ उपल ध आहते, काळा या ओघात 
हाताळ याने फाटत आहते व कागद दु मळ झा याने ते न  हो या या 
मागावर ही आहते येणार्या िप ांसाठी वाचनासाठी असे दु मळ ंथ 
पु हा उपल ध होणे अवघडच असत!े  संबिधत वाचकांना तो ंथ वाच या 
िशवाय चैन पडत नाही, अशा वेळी आज िव ाना या ांतीने अनेक े ात 

गती झाली अस याचे दसते, िशवाय होत ही आह ेएका ठकाणी बसून 
जगा या कानाकोप यात कुठे काय चालल ेआह ेह,े संगणका या पड ावर 
पहायला िमळते अशा िडिजटल मा यमांम ये ंथालये ही िडिजटल होत 
आहते एका ि लकवर हवे ते पु तक उपल ध होते व अनेकांना ते एकाच 
वेळी उपल ध होते िशवाय िवकत घे याचा खच ही वाचतो. िडिजटल 
मा यमांमुळे वाचन सं कृती मंदावली अस याचे दसत असले तरीही, 
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सोशल मीिडयावरन व त ण तथा अनेक बुजुग जाणकार ही मािहतीची, 
ानी वैचा रकतेची, देवाण घेवाण करताना दसतात. याचा अथ त े

वाचनाशी नात े जुळुन अस याचे दसते. कं युटर, मोबाईल, टी ही, 
रेिडओ, िडिजटल सोशल मीिडया यासार या मा यमातून वाचना ऐवजी 

वण करण ेही मह वाचे आह.े  अशा ंथालयाचे ह ेएक वेगळे वैिश े 
अितशय िवलोभनीय आह.े   

थंालयाचेथंालयाचेथंालयाचेथंालयाचे    कारकारकारकार: : : :     
शालयेशालयेशालयेशालये    थंालयथंालयथंालयथंालय    ----    

पाचवी ते दहावी या वगासाठी शाळेम ये िव ाथ  व िश क यांना जी 
ंथालय उपल ध आहते यांना शालेय ंथालय असे हणतात. शालेय 
ंथालय ही शाळेतील िश णाला पूरक असे सािह य िव ाथ  व िश क 

यांना पुरव याची कामे करतात याम ये िमक व संदभ पु तकांची देव घेव 
करण,े िविश  मािहती संदभ पुरवण,े ंथालय कसे वापरावे या िवषयी 
मागदशन करण,े िव ा याम ये वाचनाची आवड िनमाण हावी हणून 
अनेक उप मांचे आयोजन करणे, ंथ दशन करण,े सुसं कृत ि म व 
तयार हो यासाठी चांग या – वाईट याची जाणीव िनमाण क न देण.े या 

ंथालयात ही काय पारपाडतात.     
महािव ालयीनमहािव ालयीनमहािव ालयीनमहािव ालयीन    थंालयथंालयथंालयथंालय    ---- 

महािव ालयात िव ाथ  ा यापक यां यासाठी जे थंालय उपल ध 
असत े यास महािव ालयीन ंथालय असे हणतात. िव ाथ  ा यापक 
यांना िमक पु तके वाचन कर यासाठी सािह य पुरवण,े ंथालयात 
एखादे पु तक उपल ध नस यास त ेइतर ंथालयातून अंतर देव घेव ारे 
आणून देण,े थंालयात आले या नवीन पु तकांची यादी दणेे, संदभ ंथ 
पुरवण,े संदभ थंांची मािहती देऊन यातील मजकुराची व या या 

ंथांचा उपयोग कसा करावाया िवषयी मागदशन करण,े ंथालयात 
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आले या नवीन पु तकांची यादी देण,े ंथ मंडळांची थापना करण,े 
ंथावर चचास  आयोिजत करणे आदी कारे काय केले जातात.  

िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ    थंालयथंालयथंालयथंालय        ---- 
िव ापीठात वेश घेतलले ेिव ाथ , ा यापक संशोधक, यां यासाठी 

िव ापीठात असणारे थंालय हणजे िव ापीठ ंथालय होय. िव ापीठ 
ंथालय िव ापीठातील िविवध ान शाखातील िव ाथ  िश क व 

संशोधक यासाठी िनमाण केली थंालय णाली होय. िव ापीठ 
ंथालयाचे मुख वाचक पद ु र िव ाथ , िश कवग संशोधन करणारे 

िव ाथ , संलगन् महािव ालयातील िश कवग, बिह थ िव ाथ , 
थािनक नाग रक, शासक य अिधकारी, इ यादी असतात. या ंथालयातून 

अ यासकांना िविवध कार या ंथालयीन मािहती सेवा व िडिजटल 
वाचन सािह या या सा ाने सेवा पुरिव या जातात. ंथालयांम य े थं 
सं ह िवकासाचे धोरण ठरवण,े िव ापीठा या अ यास माशी िनगिडत 
िविवध िवषयाचे ंथ िनयतकािलके व इतर वाचन सािह य उपल ध क न 
देण,े आंतर िव ालय देवान-घेवान काय मातून वाचन सािह य उपल ध 
क न देण,े संदभ थंांची ओळख क न देणे, ंथालयाचा उपयोग कसा 
करावा या संदभात मागदशन करण,े इंटरनेट या मा यमातून सेवा पुरवण,े 

ंथालयाचा वा षक अहवाल तयार करण,े ंथालयाची िनयमावली व 
अंदाजप क तयार करणे, िश क व संशोधक यां या संशोधनासाठी 
आव यक या मािहती सेवा पुरवणे.  
सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    थंालयथंालयथंालयथंालय    ---- 

सावजिनक ंथालय हणजे िश ण सं कृती मािहती आिण शांतता 
थािपत करणारे तसेच नाग रकांम ये व िविवध देशांम ये सामंज य 

िनमाण करणारी सं था होय. सावजिनक ंथालय हणजे या ंथालयात 
समाजातील सव जाती धमा या वाचकांना वंश, वण, वग असा कोणताही 
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भेदाभेद न करता यांना हवे असलेल ेवाचन सािह य कोण याही पूव हहा 
िशवाय िनरपे पण ेव मोफत कवा अ प वगणी घेऊन उपल ध क न दल े
जाते. अशा ंथालयाला सावजिनक ंथालय असे हणतात. सावजिनक 

ंथालयातून समाजातील, थािनक प रसरातील व तू ह तकला इ यादी 
जतन करण,े समाज बोधनासाठी िविवध कार या ा यानमाला 
प रसंवाद नाटके ंथ दशन ेआयोिजत करण,े िव ान व तं ान े ातील 
कृषी े ातील मािहती जन सामा यापयत पोहोचणे, बालकांसाठी व 
मिहलांसाठी वतं  दालन उपल ध क न देण,े यां यासाठी लागणारे 
वाचन सािह य सं िहत करणे यां याम ये वाचनाची आवड िनमाण 
करण,े मािहती क  हणून काम करणे, थंालय चार व सार करणे.  
रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    थंालयथंालयथंालयथंालय    ---- 

रा ीय थंालय ही या देशाचे सव  ंथालये हणून ओळखल ेजाते 
रा ीय ंथालय या या शीषकानुसार देशांतगत कािशत झाले या सव 

कारची काशने मािहती संकलन व जतन करण ेही या ंथालयाची मुख 
जबाबदारी होय या ंथालयात 'िडिल हरी ऑफ बॉ स' काय ा नुसार 
देशातील येक काशकाने आप या काशना या तीन ती या 

ंथालयास िवना मु य ा ा लागतात. भारताचे रा ीय ंथालय ह े
कलक ा येथ ेआह.े या ंथालयांम ये सवाना वेश असतो समाजातील सव 
घटकातील लोकांना याम ये कोणताही भेदा भेद न करता िवना मू य वेश 
दला जातो. रा ीय सूचीचे मािहती क  हणून काय करण ेसंग तािलका 
हणून काम करण,े ठरािवक कालखंडात रा ीय ंथ सूचीची िन मती 

करण,े देशातील सव नाग रकांना सेवा पुरवण,े शासनास लागणारी 
वेळोवेळी मािहती पुरवण,े देशात नवीन सावजिनक ंथालय थापन 
कर यास उ ेजन देण ेआिण यांना मागदशन करण,े ह तिलिखते आधुिनक 
तं ाना या सा ाने जतन करण,े इतर देशातील रा ीय ंथालयात 
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बरोबर काशनाची देवाण – घेवाण करणे आदी कारे. यािशवाय 
ऐितहािसक ंथालय, ि गत ंथालय, लोक ंथालय, िवशेष ंथालय 
,अंध ंथालय ,दैिनक थंालय, कारा हइं ंथालय संशोधन ंथालय, 
कायदा िवषय ंथालय, कृषीिवषयक ंथालय, वै क य ंथालय अशा 
िविवध कार या थंालयाचे कार पहायला िमळतात सं या कमी जा त 
असू शकते.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ----    

मािहती, ान सारना बरोबरच वाचक आिण ंथालय यांचे 
वेगवेग या अिभ ची नुसार आिण यां या िवषयानुसार ंथालयाशी नाते 
अगदी कौटंुिबक ना या सारखेच आज ही तेव ाच माणात अभेद 
िचरकाल असे टकून आह,े वाचन, िलखाण करणा यांची भूक भागवण,े 
समाजाला जागृत करणे,  सुसं कृत समाज आदी कारचे काम ंथालयान े
आजही पार पाडत अस याचे िनदशनास येत.े वाचक मंदाव याची खंत 
वाटत असली तरी बदल याकाळा या ओघात ंथालयाचे बदलत े व प 
अिधक िवलोभनीय आह,े बदल या काळानुसार िडिजटल मा यमांचा वापर 
क न थंालयाला वेगळे प ा  क न देण े ह ेशासनाने व ंथपालाचे 
कत  आह.े यामुळे वाचक परत ंथालयाचा र ता सोडणार नाहीत 
कारण यांना एकाच छताखाली िडिजटल मा यम आिण ह तिलिखत 

टेड ह े सवच कारचे थं उपल ध होतील याकडे ल  देण े अग याचे 
आह,े यामुळे वाचक आिण ंथालय यां यातील नात े संबंध कौटंुिबक 
सद य माण े स या तरी टकून अस याचे दसून असल े तरी ही आिण 
भिव यासाठी ई थंालये ह ेभिव य साठी फाय ाचे आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    –––– 
१. अवाचीन मराठी वांडंमयाचा इितहास डॉ. वसंत िबरादार 
२. इंटरनेट शोध पोटपोटल मा यमातून 

… 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    जोपास यासाठीजोपास यासाठीजोपास यासाठीजोपास यासाठी    थंालयाचंेथंालयाचंेथंालयाचंेथंालयाचंे    उप मउप मउप मउप म    
    

यवुराजयवुराजयवुराजयवुराज    बीबीबीबी    अंधो रकरअंधो रकरअंधो रकरअंधो रकर    
संशोधक, वामी रामानंद तीथ िव ापीठ, नांदडे    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकरअशोक कोलबंीकर    
ंथालय व मािहतीशा  िवभाग, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, 

नांदडे   
 

वाचन हा असा एकच कार आह,े जो वाचकांना शांत आिण त 
ठेऊ शकतो. वाचनातून ि गत िवकास होतो. वाचन मनन यातूनच 

ग भता येत.े स या या या संगणक व मािहती तं ाना या युगात 
ंथालयात जावून वाचनाची सवय मो ा माणात लु  होताना दसत 

आह.े हणजेच स या वाचन सं कृती जोपास यासाठी िनतांत गरज आह.े 
अनेकां या आयु यात पु तकांची ओळख थंालय व ंथपालां या सोबतीने 
होत असत‘ेह ेपु तक तु यासाठी उ म आह.े’ या िवषयावर मािहती हवी 
असेल तर ह े पु तक वाच.’ ही पु तके तु ही वाचायला हवीत. असे 
सांगणारे थंपाल वाचकां या आयु यात असतात यामुळे वाचकांची 
वाचन कर याची सवय जोपास यास मदत होत. पु तके ह े येक 
वाचकाचे गु  व िम  हणनू भुमीका पार पाडतात. या दोघांचा मेळ 
घालवणारे ठकाण हणजे थंालय. समाजाम ये एक चांगला नाग रक 
घडव याचे काय सावजिनक ंथालय करत असत.े भारतीय थंालया 
शा ाचे जनक डॉ. एस आर रंगनाथन यांनी थंालयाचा िवकास 
हो यासाठी मो ा माणात काय केले आह.े यां या या काया या मागे 
मु य उ ेश हाच होता क , ंथालया ारे वाचकांना यो य वेळी, यो य सेवा 
देऊन वाचनाची आवड िनमाण करण.े समाजाम ये वाचन सं कृती मो ा 

माणात वंृधीगत कशी होईल याकडे जा त भर दला. डॉ. रंगनाथन यांनी 
मांडललेे थंालय शा ाचे पाच िस ांत पाहता असे ल ात येते क , 
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वाचकांचे वाचना ती ेम, ंथालाय ती आदर व ंथालया ारे 
समाजातील वाचकांचा िवकास ह े येय सा य कर याचे काय यांनी या 
पाच िस ांता ारे केललेे दसून येते. 

वाचनाची आवड असणारे वाचक सव कारची पु तके िवकत घेऊन 
वाचू शकत नाहीत. अशा वेळी यां या मदतीला येत े ते ंथालय. या 

ंथालयातील थंपाल मन िमळावू, सहकारी वृ ीचा असेल तर वाचकाला 
हवे ते पु तक सहजतनेे उपल ध होऊ शकत.े यश वी झाले या अनेक 

या जीवनात थंालयांतील ंथांनी मोलाची भूिमका बजावली 
आह.े हणून वाचन सं कृती वाढव यासाठी शै णीक, सावजिनक व िवशेष 

ंथाल यांनी वेगवेगळे उप म राबवले पािहजेत जेणे क न वाचन सं कृती 
जतन व िवकास हो यास मदत होईल. सव सामा यपणे ंथालया ारे 
िव तार योजने या मागाने िविवध कारचे उप म राबवल े जातात त े
खालील मु ां या आधारे आपणास सांगता येतील. 
११११.... थंालयाथंालयाथंालयाथंालया    ारेारेारेारे    राबवलेराबवलेराबवलेराबवले    जाणारेजाणारेजाणारेजाणारे    उप मउप मउप मउप म::::    

वाचन सं कृती जोपास यासाठी शै िणक व सावजिनक ंथालया ारे 
पुढील कारचे उप म राबवले जातात. 
११११)  )  )  )  थंथंंथथं    दशनदशनदशनदशन::::----        

वाचकांम ये वाचनाची आवड िनमाण कर यासाठी येक 
ंथालया ारे थं दशन आयोिजत केले जात.े थं दशनातनू 
ंथालयातील वाचन सािह य वाचकां या िनदशनास आणल े जाते. जेण े

क न वाचकां या आवडी नुसार वाचक या वाचन सािह याची िनवड 
करतील, तसेच थंालयातील कमी वापर असले या थंांचा जा तीत 
जा त वापर ंथ दशना ारे होतो. साधारणपण ेखालील कारची दशन 
आयोिजत केली जातात. 

२. नवीन खरेदी केले या वाचन सािह याचे दशन 
३. िविश  िवषयावरील वाचन सािह याचे दशन 
४. िविश   वरील वाचन सािह याचे दशन 
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५. िविश  सण / उ सवावरील वाचन सािह याचे दशन 
६. िविश  खेळावरील वाचन सािह याचे दशन 
७. िविश  छंदावरील वाचन सािह याचे दशन 
८. िविश  उप मावरील वाचन सािह याचे दशन 
९. थािनक इितहासावरील वाचन सािह याचे दशन 
१०. कला, आरो य इ यादी वरील वाचन सािह याचे दशन 
११. िविश  संगा नुसार वाचन सािह याचे दशन (िहरक, सुवण, 

शता दी वष) 
येक दशनाम ये िविश  कारचे आकषन असावे. असा एखादा 

देखावा असावा जेण े क न ंथालयाची िस ी होईल यामुळे 
ंथालयाकडे येणा या वाचकांची सं या वाटेल व वाचन सं कृती 

जोपास यास मदत होईल. 
२२२२) िविवधिविवधिविवधिविवध    काय माचंेकाय माचंेकाय माचंेकाय माचंे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन: : : :     

ंथालया ारे वाचकांत वाचन कर याची आवड वाढव यासाठी 
िविवध काय मांचे आयोजन केले जाते यामुळे वाचकांना वाचनाकडे 
वळव यासाठी मो ा माणात मदत होत.े खालील काय मांचे आयोजन 

ंथालया ारे केले जात.े 
१२. िनबंध पधाचे आयोजन 
१३. वृ ृ व पधा आयोजन 
१४. आदश वाचक स मान आयोजन 
१५. सां कृितक काय मांचे आयोजन 
१६. डॉ. एस आर रंगनाथन जयंती 
१७. रांगोळी पधा आयोजन 
१८. पधा परी ा आयोजन 
इ यादी काय मा ारे वाचकां या वाचनाची आवड जोपासली जाऊन 

वाचन सं कृतीचा िवकास हो यास मदत होईल. 
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३३३३) ा यानांचेा यानांचेा यानांचेा यानांचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    
ंथालया माफत स या या ि थतीवर आधा रत िवषयावरील कवा 

सम येवर नामवंत व याचे ा यान आयोिजत केल े जाते. यामुळे 
स या या ि थतीचा वेगवेग या िवषयांत कवा जाणवणा या सम यांचा 
आढावा वाचकांना घतेा येतो. स याचे युग ह ेमािहती व तं ानाचे युग 
आह े अशा िवषयांवर कवा सं कृती या माणातील वाढती घट अशा 
िवषयावर वाचक जागृती या दृ ीने ह ेकाय म घेतल ेजातात. 
४४४४) वाचकवाचकवाचकवाचक    मडंळाचीमडंळाचीमडंळाचीमडंळाची    थापनाथापनाथापनाथापना: : : :     

ंथालयातील वाचन सािह याचा सं ह गुणा मक कर यासाठी वाचक 
मंडळाची थापना क न मंडळा या िशफारशी नुसार वाचकांना ह ा 
असणा या सािह याची खरेदी क न थंालयात यो य भर घालता येईल. 
यािशवाय या मंडळा माफत वाचकांची अिभ ची वाढवणारे िविवध 
उप म राबवता येतील. उदा: ंथ स ाह, चांग या ंथाचे कथन व वाचन 
परी ण / टपण, मी वाचललेा चांगला थं यावर चचास  इ यादी 
उप म घेता येतील. यामुळे ंथालयाचे पांतर मािहती आदान दान 
क  तसेच सां कृितक व वाचकािभमुख क  होऊन वाचन सं कृतीचा 
िवकास व संवधन होईल. 
५५५५) ज ाज ाज ाज ा    / / / / उ सवउ सवउ सवउ सव::::----        

थािनक उ सव साजरे कर यात कवा वषातील दन िवशेष साजरे 
कर यात ंथालयाचा स य सहभाग िव तार योजनेचा एक चांगला 
नमुना आह.े यामुळे थंालयाकडे आक षत होणा या वाचकांची सं या 
वाढेल व यातून थंालयाची िस ी होईल व वाचन सं कृती जोपासली 
जाईल. 
६६६६) अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    क ाचीक ाचीक ाचीक ाची    थापनाथापनाथापनाथापना::::----    

वाचकांचा ंथालयात ओढा वाढव यासाठी व ंथालयाचा िव तार 
वाढव यासाठी जर ंथालयात भरपूर वाचन सािह य आह े पण सव 
चवाचकांना सोयीचे नस यास मु य अ ययन क ाचे दसुरे उप अ ययन 
क  थापन क न थंालयाचा िव तार वाढवून गरजू वाचकांची 
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वाचनाची भूक भागवता येते व वाचकांम ये वाचनाची आवड िनमाण 
क न वाचन सं कृती जोपासता येत.े 
७७७७) मखुपमखुपमखुपमखुप ::::----    

ंथालयाकडून चालिवले जाणारे िविवध उप म िशवाय ंथालय 
चळवळी या वाता, ंथालयात खरेदी नवीन वाचन सािह य 

ंथालयाकडून दे यात येणा या सेवा, वाचकां या िहतासाठी घेतलेल े
िनणय वाचकांसमोर आण यासाठी थंालयाचे एखाद ेसा ािहक / पाि क 
/ मािसक / ैमासीक / सहामाही / वा षक मुखप  कािशत केले जावे. 
जेणे क न वाचकांम ये ंथालया ब लची जागृती िनमाण होईल व 
वाचकांत वाचनाची आवड िनमाण होऊन वाचन सं कृतीचा िवकास 
होईल. 
८८८८) सारसारसारसार    मा यमाचंामा यमाचंामा यमाचंामा यमाचंा    वापरवापरवापरवापर::::----    

वाचन सं कृतीचा िवकास वसंवधन कर यासाठी ंथालया ारे 
ंथालय चळवळ िवकिसत क न वाचका िभमुख ंथालयाची आवड 

असणा या सव वाचकां या घरोघर सार मा यमा या (रेिडओ, ि हडीओ, 
दरूदशन, इंटरनेट इ यादी) या साहयाने ंथालयाचा व वाचन सं कृतीचा 

चार आिण सार केला जाईल. 
९९९९) कृतीकृतीकृतीकृती    स ाचेस ाचेस ाचेस ाचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन::::----    

वाचका ित वाचनाची आवड िनमाण हो या या उ ेशान े ंथालय 
कामकाजात येणा या अडचणी कवा सम या यावर उपाय शोध यासाठी 

ंथालयाकडून कृती स ाचे आयोजन केल ेजात.े ंथालयाचा घटता वाचक 
वग िविवध काय म / उप माचे आयोजन कसे, क हा आिण कोणासाठी? 

शासक य अडचणी, नवीन ंथालय थापना करण.े वा षक अहवाल 
सादर करण,े संगणकाचा वाढता वापर यात होणा या अडचणी या आिण 
इतर अनेक िवषयांवर कृतीस ाचे आयोजन करता येत.े 
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१०) थंालयाचीथंालयाचीथंालयाचीथंालयाची    त डत डत डत ड    ओळखओळखओळखओळख::::---- 
महािव ालयीन थरावर वाचन सं कृती या िवकासासाठी 

ंथालयाची वाचकांना त ड ओळख होणे गरजेचे असते, यासाठी 
ंथालया या िविवध घटकांची मािहती असललेी पुि तका कवा 
ंथालयाचा नकाशा वाचकांसाठी उपल ध क न ावा कारण नवीन 

न दणी केले या वाचकांना ंथालयात असणा या सािह याची व 
ंथालयातील वेगवेग या िवभागाची पुरेपूर त ड ओळख झालेली नसत,े 
हणून आशा वाचकांसाठी थंालयाची त ड ओळख व मािहती साधनांची 

मािहती सांगून एकाच दसुरे ा यि क दाखवून मािहती कशी शोधावी ह े
ही समजून सांगावे हणजे वाचक थंालयाकडे आक षत होतील. 
११११११११) नवीननवीननवीननवीन    थंाचंेथंाचंेथंाचंेथंाचंे    वे नेवे नेवे नेवे ने    फलकावरफलकावरफलकावरफलकावर    लावणेलावणेलावणेलावणे::::----    

वाचकांना ंथालयात आललेी नवीन पु तके मािहती हो यासाठी 
ंथालया ारे नवीन ंथांची वे ने फलकावर लावावी जेणे क न 

वाचकांना नवीन ंथांचे आकषण होईल व वाचनाची इ छा िनमाण 
होईल. 
१२१२१२१२) इले ॉिनकइले ॉिनकइले ॉिनकइले ॉिनक    साधनाचंासाधनाचंासाधनाचंासाधनाचंा    वापरवापरवापरवापर::::----        

स याचे युग ह े मािहती व तं ानाचे आह,े आज मािहती एव ा 
चंड माणात िनमाण होत आह,े या सव मािहतीची साठवण क न ती 

वाचकांपयत पोहोचव यासाठी ंथालयांना पण माग ेरा न जमणार नाही. 
यामुळे अनेक थंालये ह ेसंगणक य जा यानी एकमेकांशी जोडली गलेेली 

आहते. या संगणक य णालीचा उपयोग मािहतीचा साठा शोध यासाठी 
होतो. यांि क तं ानामुळे बराच बदल झाला आह.े ंथां बरोबर आता 
सी. डी. रोम, लघ ुतबकडी, सु म फती, िच फ त इ यादी यांि क साधने 
आता ंथालयाचा भाग बनली आहते. या िवकासाची गती ही अिधक आह.े 
या गती मुळे अंक य मािहती ऑि टकल कॅनर, ऑि टकल िड क, कृि म 
बुि म ा, हायपर टे ट, ॉड बँड उप ह या सवाची ओळख थंालय व 
मिहती शा ाला झाली आह.े ई–बु स, ई-जन स, ई-कॉमस, ईमेल आशा 
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नवीन संक पना अि त वात आ या आहते. ंथालये आ ा हळूहळू या सव 
सेवांचा लाभ वाचकां या वाचना या आवडीत वाढकर यासाठी करत 
आहते. अशा कारे आज ंथालया ारे वाचन सं कृती जोपास यासाठी 
िविवध असे उप म राबवले जात आह े यामुळे वाचन सं कृती 
जोपास याम ये थंालयाचे अन य साधारण असे योगदान आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----        

वरील सव िववेचनाव न असे दसून येते क , वाचन सं कृतीचा 
िवकास व संवधन कर याम ये थंालयाची मु य भूिमका आह.े 

ंथालयादवरे घेत या गलेे या िविवध उप मामुळे वाचकांची वाचन 
कर याची आवड िनमाण होऊन. वाचन सं कृतीचे संवधन होताना 
आपणास दसून येत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1) वीर, डी. के. ंथालय संघटन:- औरंगाबाद, मराठवाडा ंथालय संघ,२००९ 
2) च पू, के.एच.- ंथालय आिण मिहतीशा . आवृ ी १ ली. लातूर, िन कता 

पि लकेशन,२००६ 
3) http://mr.vikaspedia.in 
4) http://maharashtratimes.com 

 
 
 

… 
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डॉ. रंगनाथन यांनी शांत डो यानी िवचार क न यां या असे मनात 
आल ेक  सव िवषयाला िस ांत मांडता येतात आिण ते जनतेला खरे क न 
दाखवतात तसे आपण सु ा या ंथालय शा ाला िस ांतात मांडावा व त े
जनतेस खरे क न दाखवावा असे यां या मनात आल.े जसे सव जगातील 

ंथालयांना उपयोगी पडतील असे िस ांत तसेच सू े. आता पयत कोणी 
सु ा मांडल े न हते. ते िस ांत मांडून दाखवले जसे रंगनाथन यांचे 
मह वाचे काय हणजे ंथालयशा ासाठी थंालय व थापन आिण 
संघटन कर यासाठी थंालयाची पाच सू े खालील माणे मांडली.  
1) ंथ ह ेउपयोगासाठी आह.े 
2) तीक वाचकास याचा अथवा ितचा ंथ िमळाला पािहजे. 
3) येक ंथाला याचा वाचक िमळाला पािहजे. ४ वाचकांचा वेळ 

वाचला पािहजे 
4) वाचकाचा वेळ वाचवावा 
5) ंथालय ही एक व ध णू सं था आह.े 
१)))) थंथंंथथं    हेहहेेहे    उपयोगासाठीउपयोगासाठीउपयोगासाठीउपयोगासाठी    आहेआहेआहेआहे    ::::----        

ाचीन काळी ंथ ह ेदु मळ होते ते फ  ऋषी मुनी व राजे राजवाडा 
म ये या ंथाचा वापर होत असत. हणजे त ेपु तके ह ेताडप े, भूजप े, 
भाजले या िवटा, ता पट, िशलालेख, या पात असत. पु तक सं या खूप 
कमी माणात असत. हणून या या ती कर यास खूप वष लागत असत. 
हणून यापु तकाचे जतन क न ठेवत असत व कोणालाही देत नसत. 
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नंतर १६ ा शतकात ग टन बग यांनी मु णाचा शोध लावला. यामुळे 
लाकडावर कवा दगडी िशरावर मजकूर क न मग तो मजकूर छापीत 
असत. तरी सु ा ह े ंथ दु मळच होते. यामुळे त ेकपाटात कवा पेटीत बंद 
क न ठेवत असत. काही वेळा तर साखळीने ंथ एखा ा कपाटाला बांधून 
ठेवत आिण वाचकाला वाचायचे झा यास याखोली म ये २ त ४ फुटाचा 
प रघात वाचत असे. यामुळे या थंांचा उपयोग ित सार होत नसे व 

ानाचा सार होत नसत व नंतर १९ ा व २० ा शतकात मु ण 
तं ाम ये गती झाली व नंतर एका पु तका या लाख ती छाप या जाऊ 
लाग या व दरवष  येक भाषेम ये पु तके छापून बाहरे पडू लागल े व 
पु तका या कमती कमी झा या व ानाचा सार जगभर होऊ लागला. 
शाळा, महािव ालय, िव ापीठे, सावजिनक ंथालय लाखो या सं येन े
थापन झाली. या गतीमुळे ंथाचा उपयोग वाढू लागला. नंतर येक 
ंथ ह े येक उपभो यांना िमळू लागला डॉ. रंगनाथन यांचे मत असे आह े

क  येक वाचकास ंथाचा उपयोग हावा व मागले ते पु तक वाचकाला 
िमळावे असे मत आह.े येक पु तकाचा वाचकाला थंाचा उपयोग क न 
यावा असे मत आह.े ंथाचा जर उपयोग करावयाचा झाला तर या या 
ंथालयाचा अ यास क न या थंालयाची उभारणी केली पािहजे. 

शाळा, कॉलेज, िव ापीठ, सावजिनक ंथालय गावा या म यभागी कवा 
वदळी या ठकाणी थंालयाची इमारत असली पािहजे. शाळा, 
महािव ालय, िव ापीठाची ंथालयाची इमारत क  म यभागी असली 
पािहजे कारण िव ाथ , िश कांना सोयीचे असल े पािहजे. जेण े क न 
वाचकांना येण ेसोयीचे ठरेल व तसेच ंथालयाचे कामाचे तास ह ेसकाळी 
७ ते रा ी ७ वाजेपयत उघडे असावे. सु ी या दवशी ही उघडे असायला 
हवे. यामुळे वाचकां या सोयीनुसार त े ंथालयात येथील व वाचकांना 

ंथालयाचा लाभ िमळेल. तर या ंथालयातील पु तकाचा फायदा होईल 
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व येक थंाचा उपयोग होईल. पूव या काळी आठव ातून काही 
तासच थंालय उघडे राहत असेल यामुळे ंथाचा उपयोग होत नसत 
हणून डॉ. रंगनाथन यांनी हा िस ांत मांडला कवा सू  मांडल.े थं हे 

उपयोगासाठी आह ेतसेच ंथालयात वाचकांना बस यासाठी मन लागले 
असे फ नचर उपल ध क न ावे. खुच , टेबल या या वाचकां या उंची 
नुसार व सोयी नुसार असावी. भरपूर उजेड असावा. पु तकाचे कपाटे फार 
उंच नसावेत. ही सव बाबी झा यानंतर सवात मह वाची गो  हणजे या 

ंथालयाचा सेवक वग ंथालयाचा ान असललेा कवा कोस केलेला 
असावा हणजे ंथ, वाचक, आिण सेवक ह े ंथालयाचे मुख घटक आहते. 

ंथ ह े उपयोगासाठी आहते. येक वाचकाला याचा ंथ िमळवून देण े
येक ंथाला याचा वाचक िमळवून देण ेह ेसा य कर यासाठी ंथालय 

सेवक असण े गरजेचे असत.े थंपाल हा ानी असावा. पदवीधर अथवा 
िविश  िवषयाचा सखोल ान असणारा असावा व थंा ब ल ेम असावे. 

ंथालयात ंथ असं ये वर ंथालय सेवक असावा. थंालय सेवक 
िनवडताना तो ंथालय या िवषयी आवड असणारा असावा. व शांत 
वभाव असणारा असावा. यांना ंथालयात स या संगणकाचा वापर होत 

आह ेतरी यात सव ंथाची ए ी करता यावे. सव इंटरनेट वरील मािहती 
देणारा असावा. सव मािहती इंटरनेट व न काढून देणारा असावा. 
२२२२)  )  )  )  येकयेकयेकयेक    उपभोगउपभोगउपभोगउपभोग    यायायाया    स याचास याचास याचास याचा    कवाकवाकवाकवा    ितचाितचाितचाितचा    थंथंंथथं    िमळालािमळालािमळालािमळाला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    ::::----    

येक ंथालयात लहान, मोठा, पु ष, ी या सव उपभोग यास 
या या आवडी नुसार याला – ितला ंथ िमळाला पािहजे. तसेच अपगं 

उपभो याचे ंथालय सुिवधा उपल ध क न दली पािहजे. तसेच 
ंथालयात येणा या वाचकां या गरजे नुसार व आवडी नुसार या या 

िशफारशी नुसार ंथ खरेदी केली पािहजे. ंथालयात वेगवेगळे िवभाग 
पाडल े पािहजे. जसे मिहलांसाठी वतं  िवभाग, पु षांसाठी वतं  
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िवभाग, तसेच बाळ िवभाग, अपंग िवभाग, िश क िवभाग असे वतं  
िवभाग पाडून यांना यां या आवडीनुसार ंथ उपल ध क न दला 
पािहजे. या या ंथालया नुसार वाचकांना सेवा दली पािहजे. 

ंथालयाचे अनेक कार आहते. शै िणक ंथालय, याम ये शाळा, 
महािव ालय, िव ापीठ, आय. टी. आय. तं िनकेतन, कृषी महािव ालय 
तसेच अंध, अपंग, मूकबिधर, शहरातील थंालय, ामीण थंालय, 

वासी ंथालय, कारागृहातील ंथालय, िविध ंथालय, जहाजावरील 
माणसे, ौढ, सा र, िनर र या सवाना कोण याना कोण या ंथालया 
माफत थं यां या आवडी नुसार िमळाला पािहजे असे डॉ. रंगनाथन 
यांनी यादसु या सू ांम ये सांिगतल ेआह.े 
३३३३) ) ) ) यकेयकेयकेयके    थंालाथंालाथंालाथंाला    याचायाचायाचायाचा    वाचकवाचकवाचकवाचक    िमळालािमळालािमळालािमळाला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    ::::----    

येक ंथालयास वेगवेगळे पु तके लागत असतात. कारण यात 
या ंथालयात वाचक सं या वेगळी असत ेव याची आवड – िनवड वेगळी 
असत.े कारण जागितक लोकसं या वर थं, िनयत कािलके अमयाद 
छापली जातात. यातून आपण वाचका या ंथालया या कारानुसार ंथ 
खरेदी करतो. कारण ंथालयात तुटपुंजा पैसा असतो व थंांची खरेदी 
मया दत होत असते व सव पु तके घेतलेल ेवाचक वाचत नाही. हा अनुभव 
सव ंथालयांना अनुभव आह.े कारण िव ाथ  ह े यां या अ यास माचे 
पु तके वाचतो व िश कांनी सांिगतलेल े पु तके वाचतात. तरी या 
िवषयावर आधा रत पु तके वाचल ेपािहजे. 

यासाठी काही गो ीचा ंथालयात उप म राबवला पािहजे. (१) 
मु  वेश प ती -  याम ये वाचकांना ंथालयात आ या नंतर वतः या 
मनावर थंालयातील पु तके हाताळ यासाठी सवलत दली पािहजे. 
यांना कपाटातील पु तके पाह यासाठी मुबलक काश असला पािहजे. 

तया कपाटाला कुलपे न लावल े पािहजे व दोन कपाटात ३ – ४ फुटाचे 
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अंतर असायला पािहजे. कपाटाची उंची ४ ते ५ फुटी असावी. याम ये 
वाचकाला कपाटातील सव पु तके पाह यास सोपे जाते व यांना 
कपाटातील माहीत नसलले े पु तक यांना दसतात व याचे ल  क त 
होते व यां या ानाम ये भर पडत.े दु मळ पु तकांना मु  वेश देऊ नये. 
ह ेपु तके घाड हो याची श यता असत.े थंालयात कपाटाची रचना अशी 
करावी क  जेणे क न वाचकांना यां या िवषया नुसार पु तके पाहता 
येतात. कपटाची रचना िवषय वाईज करावी. कारण यांना सोपे जाते. या 
या जयंती िनिम  थं दशन ठेवावे व याम ये यात थोर चे 
ंथाचे ंथ दशन ठेवावे व ंथालयात नवीन पु तके असले या ंथाचे ंथ 
दशन ठेवावे.  

ंथालयातील ंथांची सूची अथवा तािलका तयार क न दशनी 
भागात ठेवावे व या तािलकेचे सव वाचकांना िश ण ावे. ते हा यांना 

ंथालयातील ंथ शोधणे सोपे जाईल. ंथालयात संदभ सेवा राबवावी व 
वाचकांना जशी मािहती हवी आह े तसे यांना संदभ सेवा ावी. व 

ंथालयात ंथालया िवषयी लेख िल न िस  करणे. काही लेखकांची 
ा याने ठेवावे. यामुळे वाचकाचे मनवळत े व वाचकांची सं या वाढते. 

यासव बाबीचा उप म राबवावा.तसेच थंालयात ंथ िनवडीबाबत 
वाचकां या आवडी-िनवडीमागून यावे व यांची सूचना भागवावे व 
यानुसार ंथ खरेदी करावी असे के यानंतर येक वाचकाला या या 

आवडीचा ंथ िमळेल व डॉ. रंगनाथन यांची सू े मांड यावर ती येक 
ंथास याचा वाचक िमळेल.    

४४४४) ) ) ) वाचकाचावाचकाचावाचकाचावाचकाचा    वळेवळेवळेवळे    वाचवावावाचवावावाचवावावाचवावा    ::::----    
स या या काळात मानवाला असे झाले आह े क  वेळ कमी व कामे 

जा त अस यामुळे येक माणसाला आपण कोठेही गेलो तर काम पटकन 
हावे असे झाले आह.े हणजेच उदा. दकुानात, ऑ फसम ये, बँकेत 
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आपणाला जर पटकन काम झाले तर आनंद होतो. तसेच थंालयात 
आ यानतंर आपणाला जी हवे मािहती ती पटकन िमळाली क  आनंद 
वाटते व ंथालयात सु ा कायप ती तशीच असली पािहजे. यामुळे 
वाचकांचा वेळ वाचेल व सेवकांचा वेळ वाचेल यासाठी ंथालयात 
कपाटातील ंथाची रचना व यातील पु तकाची मांडणी िवषयानुसार 
असल ेपािहजे. या ंथाचे वग करण केलेल ेअसावे. ंथाचे तालीक करण 
केलेल ेअसावे लागत.े दोन कपाटातली अंतर ४ – ५ फूट असावी.  कपाट ५ 
– ६ फूट उंचीचे असावे लागत ेते हा या ंथालय सेवकांना व वाचकांना 
सोपे जाईल व यांचा वेळ वाचेल व यांना संदभ कवा थं लवकरात 
लवकर िमळेल. ंथालय संदभ िवभाग वेगळा, देवघेव प ती वेगळी, 
तािलका ंथालयात आ याबरोबर दशनीय भागात कवा दारासमोर 
असावी. यो य प त करता ना वाचकांचा वेळ जाऊ नये हणून येक 

ंथात एक काड असावे. कारण यांना या काडवर पटकन नाव कवा नंबर 
िल न जाता यावे. रिज टर ठेव यानंतर यांना वेळ जा त लागतो यासव 
बाबी ल ात घेत यानतंर वाचकांचा वेळ वाचतो.  
५५५५) ) ) ) थंालयथंालयथंालयथंालय    हीहीहीही    व ध णूव ध णूव ध णूव ध णू    सं थासं थासं थासं था    आहेआहेआहेआहे    ::::    

स या मु ण कला सुधा रत झा यामुळे जगात खूप मो ा माणात 
ंथ कािशत होत आहते. दररोज हजारो ंथ िस  होत आहते. यातील 

मोजके ंथ ह े ंथालयात खरेदी करतो.  दरवष  ंथांची सं या वाढत जाते 
व ंथालयातील पु तकांची सं या वाढते व कपाटाची सं या वाढते. लोक 
सं या वाढत आह े यामुळे ंथ खरेदी केलेली उपयोगात येते. िश णाचा 
ही सार वाढत आह.े यामुळे ंथालयांची सं या वाढत आह.े या सवाचा 
प रणाम पडतो तो ंथालयावर, ंथालयाची जागा अपुरी पडत.े कपाटे 
पु तकान े भ न जातात. वाचकांची सं या वाढली क  ंथालय सेवकाचे 
काम वाढते. हणून ंथालय सेवक जा त लागतात. ंथालयात 
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चालिव यासाठी पैसे जा त लागतात व ंथ सं हम ये वाढ करावी लागत.े 
नवीन कपाटाची खरेदी करावी लागत.े यांना जागा करावी लागत.े 
िनयतकािलका िवभाग, बंध िवभाग, शोधिनबंध िवभाग, नकाशे 
ह तिलिखत,े दृ ा  कॅसेट, सीडी िवभाग करावे लागते. यासाठी 
वेगवेगळे िवभाग क न त े वि थत लावावे. ंथालयात कपाटे िवषय 
वाईज िच ी फलक लावावी याम ये ंथालयतािलका, संदभसेवा, 
देवघेवप ती, संयु  सोय व वेगवेग या अ यािसका तयार करा ा. जसे 
मिहला, बाल, पु ष, िश क, व इतर अ यािसका तयार करा ा व 
संगणक य िवभागाया ारे वाचकांना नेट ारे ंथालयात थंालयात ंथ 
नसेल तर ते नेट ारे काढून वाचकांना दे यात यावा व ंथालय नेटवक 
तयार क न आप यापशी नसेल तर दसु या ंथालयापासून दे यात यावे. 
यामुळे थंालय ह ेव ध णू सं था आह ेती वाढतच जाते. 
 
 
 
 

… 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    वाढीसवाढीसवाढीसवाढीस    लाग यासाठीलाग यासाठीलाग यासाठीलाग यासाठी    
““““ थंालयाचीथंालयाचीथंालयाचीथंालयाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका””””    

    

गादकेरगादकेरगादकेरगादकेर    पीपीपीपी. . . . सीसीसीसी....    
ंथपाल, वामी रामानंद तीथ महािव ालय, अंबाजोगाई. 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
अनादी काळापासून मानव हा नवीन ाना या सतत शोधात आह.े 

कालानु प शोध बदत गेल,े कारण गरज ही शोधाची जननी असत.े अ दम 
काळात मानवाला जे हा भाषेचे ान न हत ेते हो तो भावा ारे संभाषण 
क रत असे. अशा कार या संभाषणा या मयादा ल ात आ यान े
िच िलपीचा उदय झाला. कालांतरान ेमानवाला वाटले क  ह े ान जतन 
केल ेपािहजे, कारण याचा पुढील िपढीला उपयोग होऊ शकेल. यातून ह े

ान दगडावर को न ठेव याची कला िवकिसत झाली. हीच कला 
िवकिसत होत जाऊन ह े ान भूजप , वृ ाची पाने इ. वर को न ठेव या 

त गती झाली. कागदाचा शोध लाग यानंतर ा कलेला बरकत आली. 
ान िल न ठेव याचा वेग वाढला पूव  ान ह ेगु मुखातूनच िश यापयत 

पोहचत असे. या येने ान िलिखत व पात उपल ध झाले ह े ान 
पो या ह तिलिखत े इ. व पात होते. ह े ान जतन कर या या 

येमधूनच ंथालय ‘ ंथालय हणजे िनवास’ या संक पनेचा ज म 
झाला. 

मनु य हा िवचार करणारा ाणी आह.े यापासून तो जा त काळ दरू 
रा  शकत नाही. वाचनाने मा  माणूस िवचार करतो. ती एक सजनशील 

या असते. पु तक हे फार प रणामकारक मा यम आह.े कुठेही के हाही 
आपण ह ेघेऊन जाऊ शकतो. पािहजे ते हा पािहजे ते आपण वाचू शकतो. 
वाचन ही एकटेपणाने सािह याचा आनंद िमळवून देणारी एक समृ द 

या आह.े मनात या भावना श दात  कर याचे अवघड वाटणारे 
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काम वाचना ारे पूण वास जाऊ शकत.े आप या मातीचा सुगंध देऊन 
भावनांचा ओलावा टकवून ठेव याचे काम या ारे होते. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    ::::----    

वाचनाची भूक ही मूळात वेगळीच असत.े वाचनाने आपण ंथातील 
आशयाचा मनाने अ वाद घेत असतो. वाचनामुळेच आप याला कती तरी 
गो ीन े ान िमळत असत.े नवनवी मािहती िमळत असत.े यामुळे यांना 
मािहती गोळा कर याची कवा ान िमळिव याची भूक असत,े ते 
वेगवेगळे माग शोधून याला वाचन करायचे आह े तो वाचन करणारच. 
वाचन करन े ही अनुभविव  समृ द करणारी या आह.े वाचन ही 
पूणत: ि गत बाब असून वाचन करणारा ती गंभीरपण े घेत असतो. 
लौ कक आनंद िमळावा, मानिसक उनयन हावे या अपे ने वाचणारा 
िन ने े वाचत असतो. भारतीय सं कृती या मुळावरच घाव घाल याचा 
उ ोग सु  झाला आह.े मुलांम ये सामािजक बांिधलक , देश ेम यांची 
भावना िनमाण कर याचे क  घेण ेगरजेचे आह.े 

वैयि क सं हातील कवा ंथालयातील वाचनसािह याचे वाचन सव 
देशातील व सव वया या माणसांना आव यक वाटू लागल.े वाचन ह ेअनेक 
जीवन ोतापैक  एक झाले. मा  सामािजक बदलानूसार नेहमीच वाचन व 
वाचनाची सवय सावर प रणाम होते, असे दसते. सामािजक बदलानूसार 
बदल अिधक वेगाने होतो ते हा वाचनाची सवयही वेगाने वाढते वाचन ही 
एक अ यावश्यक गरज बनत े कारण वेगाने बदल या सामािजक 
प रि थतीत ान व मािहतीस अिधक मागणी येते. पूण िवकिसत 
समाजाचा सभासद असणारा माणूस हा, वाचनाची सवय जाणीवपूवक 
जोपासतो. कारण याला वत:चा दजा वाढवावयाचा असतो. तो 
टकवायचा असतो हणूनच याला सतत वाचन करावे लागत े व 

आजूबाजू या घटनांची व प रि थतीची मािहती क न यावी लागत.े 
हणूनच, िवकिसत समाजातील ि ना मािहती करमणूक स समाधान 

देणा या वाचन सािह याची िनवड कर याचे वातं य असावे लागत.े 
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ामीण भागापे ा नागरी जीवनात तणाव जा त असतात. हणूनच तेथील 
ना करमणूक करणारे वाचनसािह य जा त गरजचे वाटते. 

वाचनाचेवाचनाचेवाचनाचेवाचनाचे    मह वमह वमह वमह व    ::::----    
वाचन हणजे नेमक  कोणती या आह ेह ेसमजणे आव यक आह.े 

कोण याही भाषेतील अ रे, श द, वा य यां याव न फ  नजर फरवणे 
हणजे वाचन नसते. तर नजरेसमोर दसणा या अ रां या, श दां या व 

वा यां या अथाचे अकलन होऊन यावर वत:ची ित या वत:शी 
न दिवणे हणजे वाचन असते. अ र ओळखीनंतर ान िमळिव यासाठी 
आपोआपच अशा वाचनाचा आधार घेतला जातो. कारण वाचन ह े
आ मिवकास करणारे आह.े वत:ची ओळख क न देणारे आह.े पण वाचन 
ह ेसा य नसून साधन आह.े मानव व िनसग यां यातील संघषात मानवाचा 
जय हो यासाठी त ेसाधन आह.े लेखन, वाचन यांचा शोध लावून मानवाने 
िनसगाची रह य समजून घेतली आिण िनसगावर ब याच माणा िनयं ण 
िमळिवले. यािशवाय भूतकाळातील िवचारवंताचे िवचार वाचनामुळेच 

ान होऊ शकल ेआिण या मागान े ात नसले या या िवचारांशी 
संपक साधता येऊ लागला. हणजे वाचनामुळे मािहती या गरजांचे तर 
समाधान होतेच, पण या  य ात आप याशी बोलू शकत नाहीत. 
या थंा या मा यमातून आपल े िवचार संपेिषत क  शकतात. या 
ंथा या वाचनामुळे ते इतरांपयत पोहचू शकतात. याव न न ा 
ानाची कवा मािहतीची िन मतीही होऊ शकत.े 

मौिलक चतन घडिव याचे साम य पु तकातच आह.े आप या ानात 
भर घाल या या दृ ीने पु तके मोलाची वाटतात. पु तक ेम एक छंद 
आह.े थं आपल े िम  आहते. ान द याने ते वाढते असे हटले जाते. 
आप याकडे असलले े ानइतरांनाही ावे हा अदशवाद आह.े ानात भर 
घाल या या दृ ीने पु तकांची काळजी घेण े आव यक आह.े संतुिलत 

ि म वासाठीह वाचन आव यक आह.े वाचाल तरच वाचाल यामुळे 
आपल ंआयु य समृ द हो यासाठी पु तकाचे योगदान मोलाचे असत.े 
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थंालयाचीथंालयाचीथंालयाचीथंालयाची    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    ::::----    
ंथालय ह े ान िमळिव याचे अ यंत मह वाचे मा यम आह.े 

ंथालयाचे थान आज या िश ण प दतीचे मोलाचे आह.े ंथालय ही 
सामािजक सं था आह.े ामीण भागात आपली दृ ी फरवली तर आपणास 
असे दसून येते,ख् ंथािवषयी ान पुरेसी नाही. खरे पािहले असतो 

ामीण भागाचा िवकास कर यासाठी थंपाल याने व शासनाने आतोनात 
य  करावे लागत.े ामीण भागात सव जनतेला वाचन सािह याची 

जाणीव क न ावी लागत.े तर ंथपाल हा िविवध गुण संप  असावा 
लागतो. ामीण भागातील जनतेपयत ंथाची गोडी िनमाण कर यासाठी 
िविवध सां कृितक काय मांतगत याला जाणीव क न ावी लागत.े 

ामीण भागातील वाचकाला समजेल अशा कारचे वाचन सािह य 
ंथालयात ठेवावे लागत.े थंालयात िविवध कारचे वाचक येतात व 

यां या आवडीिनवडी वेगवेग या असतात. यामुळे यांना लागणोर 
वाचनसािह य पुरिवण े ह े ंथालयाचे कत  आह.े वाचक िनराश होता 
कामा नये. जेणेक न वाचक सदा आनंदी रहावा. यामुळे याला 

ंथालयाकडे ये याची आवड िनमाण होईल. यासाठी ंथालयाला िविवध 
अंगी काय करावे लागत.े यातुनच वाचण सं कृती जोपासणा या दृ ीन े

ंथालयास भूिमका पार पाडावी लागत.े  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    वृ ीवृ ीवृ ीवृ ी    जागतृजागतृजागतृजागतृ    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    

ंथालय ही एक सामािजक सं था असून तीला नेहमी समाजातील 
काय करणा या संशोधकांना सतत सात याने ंथ िनयतकालीके पुरवावी 
लागत.े संशोधनाचा उ ेश पूण कर याक रता थंालय मह वाची भूिमका 
पार पाडत असते. संशोधनासाठी अि त वात असणा या मािहतीची व 

ानाची उपल धता आव यक असत ेयासाठी ंथालय सदैव िविवध संदभ 
साधना ारे ान मािहती िज ासू वाचकास देत असतात. 
सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक    मनोरंजनमनोरंजनमनोरंजनमनोरंजन    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    

मनु य हा बु दी जीवी ाणी आह.े येक माणासाला जशी अ , व , 
िनवारा याची गरज असत े याच माण े मनारंजनाची सु दा िततक च 
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गरज असते. रका या व फाऊ या वेळात मनु याचे मनोरंजन करण,े 
यामुळे यातुन जो आनंद िनमाण होतो याचे समाधान याला िमळत 

असत.े मनु य िव वसंक वृ ीकडे वळू नये, याक रता येकाला िनकोप 
असे सं कारी मनोरंजन िमळ याची गरज असत.े आिण ही मदत 

ंथालया या मा यमातुन पूण केली जाते.  
अ याि मकअ याि मकअ याि मकअ याि मक    ानानानान    परुिवणेपरुिवणेपरुिवणेपरुिवणे    ::::----    

ंथालय ही अशी सं था आह,े क ित या ारे धा मक त व चतनपर 
ंथ पुरिव याचे काय करत असते. ेरणादायी पु तके अिधकािधक सं िहत 

करण े आिण समजातील घटकांना पुरिवल े जाते. उदा. ाने री, 
महाभारत, रामायण, गीतसागर, भाविगते यासारखे धा मक ंथ वाचता 
येणा या वाचकांना पुरिवल ेजाते. यातुनच अ या मी अशा कारचे ान 
समाजातील िवचारशील ची ानाच तहान भागवीत असतात. 
ताि वक गो ीचे िववेचन क रत असतात. यातुनच वाचन सं कृती 
जोपास यासाठी वाचनात रस असणारा वाचक वग समाजात तयार केला 
जातो, आिण ह ेतयार कर याचे काम ंथालय क रत असते. 
मािहतीचेमािहतीचेमािहतीचेमािहतीचे    सं षेणसं षेणसं षेणसं षेण    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    

ंथालय ह े एक मािहती कदर् आह.े समाचज िवकासा या दृ ीन े
होणा या येक मानवी काय मासाठी मािहती ही अगदी मह वाची 

ाथिमक गो  उदा. संशोधक, िश क, िव ाथ , शासक, ावसाियक, 
कलावंत, औ ािगक व तांि क सेवेतील व थापन, शेतकरी, मजुर आ द 
सवानाच मािहतीची गरज असते. वाचन सं कृती िवकिसत कर याक रता 
उपयु  पुरिवणारे ंथ, वाचनसािह य िमळिवणे गरजू वाचकांना 
मागणीनूसार याचे िवतरण करण,े ही ंथालयाची अंतगत गरज असते. 
अ ावतअ ावतअ ावतअ ावत    ानानानान    परुिवणेपरुिवणेपरुिवणेपरुिवणे    ::::----        

ंथालय ानाचे भांडार आह.े अशा या भांडारातुन अ ावत ान 
समाजातील सव घटकांना पुरिव याचे काय ंथालय क रत असत.े 
सात याने नवनवीन घटना, घडामोडी, नवीन ानाची मािहती सात यान े
पुरिवण े आिण या माणे वाचनािभमुख गणु जोपासणची भूिमका सदैव 
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ंथालय क रत असत.े यामुळे चा सवागीन िवकास हो यास 
हातभार लागतो. 
वाचनाचीवाचनाचीवाचनाचीवाचनाची    आवडआवडआवडआवड    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    

ंथालया या ारे समाजातील सव तरातील वाचकांना वाचनाची 
आवड िनमाण कर याचे काय ंथालय क रत असत.े वाचकांना 
अिभ चीपूव वाचनसािह य परुवून या या ानात भर टाक याचे काय 
सात याने थंालय करत असत.े आवड िनमाण कर याचे काय सात याने 

ंथालय क रत असत.े 
वाचनाचीवाचनाचीवाचनाचीवाचनाची    सवईसवईसवईसवई    जोपासणेजोपासणेजोपासणेजोपासणे    ::::----    

लहान मुलांना, युवकांना, युव तना, मिहलांना यां या आवडी िनवडी 
िवचारात घेऊन वाचनसािह य िवकिसत कर याचे काय ंथालय क रत 
असत.े वाचनाची सवय लावणे वाचनाकडे आक षत करणे, वाचकािभमुख 
वाचनसािह य िनवडन े व दजदार अशा कारची ंथ सं िहत क न ते 
येणा या वाचकांना पुरिवल ेजाते. 
िव ता रतिव ता रतिव ता रतिव ता रत    काय मकाय मकाय मकाय म    राबिवणेराबिवणेराबिवणेराबिवणे    ::::----    

ंथालय ह े िव ता रत काय म राबिव याचे काम क रत असत.े 
िव ता रत काय माचा हते ू वाचन सं कृती जोपासने ंथांना वाचक 
िमळवून दे याचे सहा य करणे. यासाठी ा याने व चचा यां या 
मा यमातून अिधकािधक वाचकांना मािहती व ान दले जाते. यासाठी 
थािनक उ सव, रा ीय सण, ंथालयात साजरे करतात. या ारे 

वाचना ारे वाचनािवषयी जवळीकता साध याचा हतेू सा य केला जातो. 
िच दशन, बालना , गो ीचे तास, यासारखी योजना राबवून 
वाचकांना अिधकािधक वाचना िवषयी आवड िनमाण कर याची भूिमका 

ंथालयास सदैव करावी लागत.े 
थंथंंथथं    दशनाचेदशनाचेदशनाचेदशनाचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----        

वेळोवेळी ंथालया या मा यमातुन थंा दशनाचे आयोजन क न 
या ारे वाचन सं कृती वाढिव याचे काय ंथालय क रत असते. या ारे 

वाचकाचे आिण वाचन सािह याचे य  प रचय ओळख तयािनिम ाने 
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होते. यातुन वाचकांना आिणवाचन सािह य याम ये सुवणम य साधला 
जातो. यामुळे या या आवडी माणे ंथ पाह याची चाळ याची मु  
अशा कारची मुभा असते. यामुळे वाचन सवई जोपासली जाते. 

थंालयथंालयथंालयथंालय    स ाहस ाहस ाहस ाह    साजरासाजरासाजरासाजरा    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    
वाचन सं कृती जोपास यासाठी ंथालयात स ाह साजरा केला 

जातो. या दर यान थं ंथालय, िवभाग, िविवध धोरण,े ंथ दडी, 
ा याने चचा, प रसंवाद, कायशाळा यासारखे आयोजन केले जाते. 

आिण अिधकािधक समाजातील सव घटकांना ान व मािहती पुरिवल े
जाते. तसेच नवनवीन वरचन सािह य याची त ड ओळख प रचय केला 
जातो. यासारखे उप म सात याने राबिवले जातात. 
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    धानधानधानधान    समाजसमाजसमाजसमाज    घडिवणेघडिवणेघडिवणेघडिवणे    ::::----    

आधुिन समाज घडिव याचे काय तसेच समाजाला मािहती दान 
घडिवण ेया कडे ामु याने ल  क त केल ेजाते. आजची िपढी उ ाची 
एक जबाबदार नागरीक घडिवणे तसेच रा ीय ए य समता तािपत 
करण.े येकाला सा र करण ेह ेउ े  ेअसत.े 
समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    घटकाचंाघटकाचंाघटकाचंाघटकाचंा    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    तरतरतरतर    उंचावणेउंचावणेउंचावणेउंचावणे    ::::----    

सवाना िश ण िमळावे अिशि त समाजाला िश णा या वाहाम ये 
आण याक रता ंथालय मह वाची भूिमका पार पाडीत असत.े वाचा िलहा 
ह े ि द वाकय येका या मुखी असावे तसेच येकाला िश णा या ारे 
उपल ध हाही या क रता समाजातील सव घटकांना िश णा या वाहात 
आण याक रता वाचना या मा यमातुन वाचाल तर वाचाल ह े ि द 
वा याचा सार हावा आिण सवाना िश ण िमळावे क रता ंथालय 
सदैव कायरत असतात. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    वृ दगतवृ दगतवृ दगतवृ दगत    करणेकरणेकरणेकरणे    ::::----    

ंथालया या ारे वाचन सं कृती जोपास याचे अनमोल काय 
ंथालय क रत असतात. वाचनामुळे चा िवकास होतो. िवचाराची 

देवाण घेवाण होते आिण या अनुषंगान े चे जीवन सुखकारक होते.  
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वसायािभमखुवसायािभमखुवसायािभमखुवसायािभमखु    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    परुिवणेपरुिवणेपरुिवणेपरुिवणे    ::::----    
ंथालया या ारे वसायािभमुख मािहती पुरिवली जाते आिण ती 

मािहती बेरोजगार त णांना पुरिवली जाते. अशा कारे वाचन सं कृती 
वाढिव या या जोपास या या कायात ंथालयाची भूिमका ब मोल अशी 
आह.े कारण थंालय ह े सव ानाचे भांडार आह े आिण ह े भांडार 
समाजातील स  घटकांना पुरिवणचे काय थंालय सदैव क रत असतात. 
हणून ंथालय ह ेएक मािहती पुरिव याचे क  हणून नावा पाला आल े

आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    
1) नरगंुदे रेवती : ंथपाल आिण सामािजक िवकास युिन हसल काशन, पुणे 2002, नृ  

. 32 ते 36 
2) ंथ प रवार : संपादक डॉ. वीर धमराज जुलै 2004 
3) िश ण सं मण : जून 2005 
4) ंथ प रवार : संपादक – मा. िव. देशपांडे ऑ टो. नो ह. 1998 
5) य.च.म.मु. : ंथालयाचा िवकास आिण याच ेसमाजातील काय पृ  . 2 ते 10 
6) ानगंगो ी ैमािसक : ंथालय समाज एवम िवकास : लाल ॲ ड ि पाठी 
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वाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृती, , , , फायद ेआिण फायद ेआिण फायद ेआिण फायद ेआिण २१ २१ २१ २१ ा ा ा ा 
शतकात शतकात शतकात शतकात थंालयाचंी भिूमकाथंालयाचंी भिूमकाथंालयाचंी भिूमकाथंालयाचंी भिूमका 

 

›üÖò. ŸÖê»Ö÷ÖÖ−Öê ×�ú¿Ö−Ö �úÖÓê›üß²ÖÖ        
ंथपालंथपालंथपालंथपाल वामी िववेकानंद महािव ालय, िश र ता. ता. अहमदपूर िज. लातूर 

सारसारसारसार    ::::    
तुत पेपरम ये वाचन सं कृती हणजे काय    ????वाचन सं कृतीचे फायदे 

आिण आज या 21    ा शतकातील वाचनाबाबतीत थंालयांची भूिमका 
यािवषयची मािहती  दे यात आली आह.े जागितक पु तक दवस हा 
जगभराम ये वाचनाची सं कृती जप यासाठी साजरा केला जातो. 
वाचनामुळे सम याचे िनराकरण होते. वाचनामुळेच माणूस घडतो. 
वाचनामुळेच माणूस िवचारी बनतो. समाजातील लोकां या म व 
िवकासासाठी आिण जीवनसमृ दीसाठी मानवी जीवनात वाचनाला 
अन यसाधारण मह व आह.े ान ा ीसाठी वाचन ह ेएक मह वाचे साधन 
आह.े वाचनामुळे माणसाला सारासार िवचार कर याची मता ा  
होवून  याचा बौि दाक िवकास होतो. सदरील लेखात वाचन सं कृती, , , , 
वाचन सं कृतीचे फायदे आिण 21    ा शतकात ंथालयांची भूिमका 
यािवषयी िववेचन केले गले ेआह.े    
शोधसं ाशोधसं ाशोधसं ाशोधसं ा    : : : : वाचन सं कृती, , , , थंालय, , , , वाचन आिण 21    वे शतक. 

तावनातावनातावनातावना : 
मानवी सं कृती ही िवकसीत झालेली आह े ती भाषेमुळे आिण 

मानवाकडे बोल यासाठी हणजेच आपले िवचार  कर यासाठी तो 
भाषे या मा यमातून  करीत रािहला. भाषा-सं कृती अथात श द 
सं कृतील कायम व पी जतन क न ठेव याचे काम िलपीन े केलले े आह.े 
िलपीचा शोध लाग यानंतर वैचा रक ेञात फार मोठी ांती झाली. 
यानंतर मु ण कलेचा शोध लागला. यामुळे येक िपढीचे िवचार एका 

िपढीकडून दसूया िपढीकडे सहज उपल ध होवू लागल.े पुढची िपढी 
माग या िपढी या अनुभवा या आधारावर भिव याकडे ते हाच झेप घेवू 
शकेल, , , , जे हा ती माग या िपढी या अनुभवांना आ मसात क  शकेल. ह े
केवळ वाचन सं कृतीतूनच श य होणार आह.े     
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महा मा गांधी, , , , साने गु जी, , , , वातं यवीर सावरकर, , , , दगूा भागवत व 
इतर अनेक ञी-पु षां या कतृ वा या च रञकथा वाच याने वाचकाला 
आनंद िमळतो. मानवा या ाना या क ा ंदावतात. वाचनामुळे 
मानवाला मानवी जीवना या वेगवेगळया अगंाचे दशन लाभते. 
कोण याही देशाची गती ही तेथील लोकां या वाचनि यतवेर अवलंबून 
असते. हणून मानवी जीवनात वाचनाला अ यंत मह व आह.े    
वाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृती::::    

पु तके अथवा ंथ यां यासारखा दसुरा गु  नाही असे हटले जात.े 
सवसाधारणपणे पु तकांचे दोन कार करता येऊ शकतात. यात 
मनोरंजनातून आनंद दणेारी पु तके आिण वैचा रक संदेश दणेारी पु तके. 
मानवा या बु ीला चालना देणारी आिण वाचकां या भावनेला हात 
घालणारी पु तके लोकि य असतात. येक वाचकाची आवड िह वेगळी 
असते. वाचकां या मनात िचरकाल अिभ ची िनमाण करणारी पु तके 
कायम व पी आनंद देणारी असतात. वाचनाची आवड असणारे वाचक 
सव काची पु तके िवकत घऊेन वाचू शकत नाहीत. अशा वेळी यांना 
वाचनालय अथवा थंालयाची मदत लाभते. थंपाल आिण थंालयातील 
सहकारी वग हा सहकारी वृ ीचा असेल तर वाचकाला हवे त े पु तक 
सहजपणे उपल ध होत.े यश वी या जीवनात ंथालयांनी आिण 
पु तकांनी मोलाची भूिमका बजावली आह.े    

वाचन सं कृतीचा मोठा वारसा रा याला लाभललेा आह.े रा यातील 
ंथालयांना सुमारे २०० वषा न अिधक काळाचा वैभवशाली इितहास 

लाभललेा आह.े वातं यपूव काळात को हापूर सं थांनचे छ पत नी 
आप या जनतेला सुजाण कर यासाठी १९४५ साली पिहला सावजिनक 

ंथालय कायदा केला. या े ातील छ पत चे ह े पाउल हणजे एक 
सां कृितक आदश िनमाण करणारे ठरले. , समाज आिण रा  
उभारणीत थंांचे आिण ंथालयाचे मह वाचे योगदान आह.े हणूनच ‘ ंथ 
हचे गु ’ असे हटले जात.े     

‘वाचाल तर वाचाल’ असा मं  सांिगतला जातो, ते उगीच नाही. 
बौ  दीक आिण सामािजक िवकासासाठी ंथ आिण थंालयांचे 
अन  यसाधारण मह   व आह.े  वातं य, समता आिण बंधुता या ि सू ीचा 
केवळ उ  तीतून उ ोष न होता ती कृतीतून  ययास आण  याचे काय 
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पु  तकां  या पाने होऊ शकते. आज  या िपढीवर असे सं  कार कर  यासाठी 
पु  तकांिशवाय दसुरे भावी मा  यम नाही. 

वाचनामुळेमनो ापार तयार होतो, मुलांना नवनवीन क पना 
सुचतात. यातनूच यांची मानिसक वाढ होते. टी. ही वर काटू स या 
मा यमातून सु -दु  वृ चा संघष दाखवला जातो परंत ु यात 
क पनाश ला वाव नसतो. वाचनामुळे ती मता िवकिसत होते.  

पूव  सं कृत या ोकांचे वाचन-पठण हा वाणी या उ ारां या 
शु तेसाठी उपाय सांिगतला जायचा. आप या आयु यावर दोन गो चा 

भाव जा त पडतो, एक आपल े िम  आिण दसुरे हणजे पु तक. मग 
पु तकालाच आपला िम  बनवलं तर! थोर लेखक Richard Steel हणतातहणतातहणतातहणतात, 
Reading is to the mind what exercise is to the body. 

आज आधुिनक, , , , तं ाना या िवकासामुळे अश य ाय बाबीही ष य 
झा या आहते. गुटेनबग यांनी याकाळी 1455    म ये मु ण कलेचा शोध 
लावला व बायबलचे मु ण केले यामुळे यांनी वतःची दवाळखोरी 
ओढवून घतेली पण आज मु ण आिण िडजीटल सािह य लवकरात लवकर 
उपल ध होत.े या सव सािह याची रेलचेल मोठी आह.े सं ेषणातील 
गतीमुळे जगातील कुठलेही सािह य ता काळ उपल ध होवू शकते. पण खरे 
तर वाचन करणारा वाचकच दसत नाही, ‘‘, ‘‘, ‘‘, ‘‘तुझ आह ेतुझ पाशी परी त ू
जागा चुकलाशी’’. ’’. ’’. ’’. अशी गत स या मानवाची झाललेी पहावयास िमळत े
यावर िविवध बाब चा प रणाम होतांना आज आपणास दसतो तो 
जागितक करण, , , , बदलललेी सामािजक मू ये व जािणवा, , , , जीवना िवषयीची 
अना था, , , , सखोल वाचनापे ा वरवरचे वाचन या सव बाबीमुळे वाचन 
सं कृती कमी झा याचे पहावयास िमळते. जागितक करणा या जा यात 
मानवाने वतःला गरुफटून घतेल ेआह ेव तो एक यं  होवून रािहला आह.े 
ह ेझाल ेवेळ नसले या लोकांचे पण यां याकडे वाईट कायासाठी, , , , समाज 
िवघातक कायासाठी आिण िन वळ करमणूक हणून वेळ वाया घालवतात. 
जीवना या नैरा यात घालवतात अशा नी आपला वेळ वाचनात 
घालवावा. सुसं कृत असे बनावे व मानवी जीवना या सं कृती, , , , उ तीत 
भर घालावी.    
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वाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीवाचन सं कृतीच ेफायदेच ेफायदेच ेफायदेच ेफायद े: 
स या या ानयुगात वाचनाला अन यसाधारण मह व आह.े 

वाचनामुळे जीवन समृ द होते, , , , हणून ान ा ीसाठी वाचन एक 
मह वाचे साधन आह.े वाचनाचे मह व िवषद करताना कवी मंगेश 
पाडगावकर हणतात.    

‘‘‘‘‘‘‘‘वाचन आह े वास संुदर न ा ानाचा इितहासाचा, , , , सािह याचा, , , , 
आिणक िव ानाचा.’’’’’’’’    

वाचनािवषयी गोपाळ गणेश आगरकर िलिहतात,,,,    
‘‘‘‘‘‘‘‘सव ानसाधनेत पु तकांचे वाचन अ यंत मह वाचे साधन आह.े’’’’’’’’    
तर याही पुढे जाऊन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात,,,,    

‘‘‘‘‘‘‘‘वाचन हा माझा ासो छवास आह.े’’’’’’’’    
याव न मानवी जीवनातील वाचनाचे मह व ल ात येते.    

1. वाचन हणजे जीवनाला उ त करणारी बाब असून यामुळे बु ीची 
मशागत होते.  

2. जग या या प रपणूतेसाठी वाचन ह े आव यक आहे ानात सतत  .
.वाढ कर यासाठी वाचन हा एकमेव माग आह े

3. िविवध िवषयांची चांगली पु तके आप याला जग याची नवी दशा 
दाखवतात. 

4. पु तकांमधील समृ  िवचारांचा आप या जीवनावर सकारा मक 
प रणाम होतो आिण आयु याकडे पाह याचा आपला दिृ कोन 
कायमचा बदलून जातो.  

5. पु तक ह े केवळ श दसंपदा वाढव यास मदत करणारे साधन नसून 
पु तक ह े अनुभवांसह क पनांचे, आशाआकां ाचे ि तीज िनमाण -
.न आहधे करणारे सा  

6. पु तकांमुळे कमकुवत मनाला धीर िमळतो. 
7. िनराशे या ग ेत अडकललेा माणूस आ मह या, ह या असे कार 

कर यापासून परावृ  होतो. 
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8. वाचन समृ  असले हणजे लेखनाचीही वृ ी बल होते, 
क पनाश ला वाव िमळतो, रिसकता वाढीस लागते. 

9. देशाचा सामािजक, सां कृितक िवकास होतो. 
10. ला सुसं कृत बनव याचे काय ंथ करतात.  
२१२१२१२१    ा शतकात थंालयाचंी भूिमकाा शतकात थंालयाचंी भूिमकाा शतकात थंालयाचंी भूिमकाा शतकात थंालयाचंी भूिमका:::: 
1. सां कृितक अनेकतेमधनू एकता िनमाण कर यास मदत करण.े 
2. पूवल ी आिण आधुिनक अशी सव कारची मािहती समाजाला 

उपल ध क न दणेे. 
3. आधुिनक काळास यो य अशी मािहतीशा  आिण संगणक सा रता 

यांचा िवकास कर यासाठी सुिवधा उपल ध क न दे यात ंथालय 
भूिमका बजावते. 

4. ंथालये आप याला वाच यासाठी, िशक यासाठी सखोल मािहती 
पुरिव याचे काय करतात. 

5. ंथालये वाचकांना उपयु  वातावरणात यो य सािह य दान 
करतात जे आप याला िव तृत मािहती पुरिवतात.  

6. मुलांना यां या वाचनास ो सािहत कर याचे काय थंालये करतात. 
7. आज या आधुिनक काळात ई व पातील सािह य हणजेच ई- ंथ 

आिण िनयतकािलके उपल ध क न दे यात भूिमका आह.े    
साराशं साराशं साराशं साराशं :::: 

वरील माणे सदर पेपर म ये वाचन, वाचन सं कृती आिण २१ ा 
शतकात असणारी ंथालयाची भूिमका या िवषयी िववेचन केले गलेे आह.े    
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::    

१. Ailakhu, U.V &Unegbu, V.E. (2017). Librarians’ promotion of 
reading culture and student’sresponsiveness in selected secondary 
schools in Lagos State, Nigeria. Ebonyi Journal ofLibrary and 
Information Science, 4(1) 30-42. 

२. www.vikaspedia.com 

३. www.wikipedia.com 

४. marathi.momspresso.com 

५. http://shreeprakashan.com/Documents/20150409051425727. 

६. www.weekalyasadhana.in 

७. https://prahaar.in/वाचनवाचनवाचनवाचन----सं कृतीचीसं कृतीचीसं कृतीचीसं कृतीची----गरजगरजगरजगरज 

… 
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›üÖò. ³Ö¸üŸÖ ¸ü´Öê¿Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖê�ú»Ö¾ÖÖ¸ü  
ंथपाल, शरदचं  कला, वािण य व िव ान महािव ालय, नायगाव. ता. 

नायगाव िज. नांदडे 
सारसारसारसार::::----    

तुत लेखात शरदचं  महािवदयालय नायगाव थंालयाचे वाचन 
सं कृती संवधनासाठी ंथालयाचे योगदान याचा उहापोह कर यात आला 
आह े थंांचे माणसा या आयु यात मोठे मह व आह.े थंां या वाचनाने 
माणसाचे ि म व िवकास होऊन तो आप या आयु यात गती क  
शकतो. आज या संगणका या युगात वाचन आिण लेखन सं कृती संवधन 
कर यात थंालयांची मोलाची भूिमका आह े. याचे उ म उदाहरण हणनू 

ंथालय िवभागा या वतीने महािव ालयात वाचनसं कृती संवधन 
कर यासाठी कोणत ेउप म राबवतात याची चचा सदर लेखात कर यात 
आली आह े. 
शोधसं ाशोधसं ाशोधसं ाशोधसं ा::::----    वाचन, सं कृती, संवधन, ि म व िवकास महािव ालय, 

ंथालय, उप म. 
तावनातावनातावनातावना::::----    

ंथांचे माणसा या आयु यात मोठे मह व आह.े थंां या वाचनाने 
माणसाचे ि म व िवकास होऊन तो आप या आयु यात गती क  
शकतो. आज या संगणका या युगात वाचन आिण लेखन सं कृती संवधन 
कर यात थंालयांची मोलाची भूिमका आह े आज या मािहती 
तं ाना या युगाम ये थं ह ेफार दु मळ होताना दसत आहते हणून या 
साधन संप ीचा उपयोग हो यासाठी ंथालया माफत य  करण े फार 
गरजेचे आह.े ‘वाचेल तो वाचेल’, ’ ंथ हचे गु  असे’ पु तकाचे मह व 
पटवून दल ेजाते. याच प तीने 21 ा शतकात मािहती तं ाना या 
िवकासामुळे स या संगणक य सा रता वाढली आह े पु तका ऐवजी 
क युटर इंटरनेट या सार या सोशल मीिडया या वापराम ये वाढ होत 
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चालली आह.े इंटरनेट व मोबाईल मुळे वाचक अवांतर वाचन व ंथ खरेदी 
या दो ही गो ीकडे पाठ फरवली आह.े वाचकांना वाचन वेड उ प  
हायचे असेल तर तर तशी प रि थती या या भोवती िनमाण होणे 

गरजेचे आह.े वाचनाने माणूस मोठा होत असतो पु तकाचे वाचन कराल 
तेवढेच ान वाढत जाईल. ‘ ंथ ह े गु  आहते’ या हणी माणे 
अिलकड या काळात आप याला मोबाईल फोन सु ा िविश  नंबर 
फरिवला बरोबर जगातील काना कोप यात घडणा या घटनांचे अ ावत 

मािहती ा  होते जु या िपढीला ही अ यावत साधने नस यामुळे 
जा तीत जा त थंालयात येऊन वाचन सं कृतीचा वापर क न आपली 

ान लालसा भागवत होते आज मा  वाचनासाठी अनेक उ म साधने 
हातात उपल ध असून ही त ण िपढी वाचना पासून दरू जात आह.े ती 
मोबाईल या आहारी जाऊन आिण इंटरनेटवर वेळ घालवत अस याचे 
आजचे िच  आह े यांना वाच यासाठी वेळ उपल ध नसतो असं कारण 
सांिगतल ं जातं न ा मा यमा या आगमनान ं वाचन सं कृती लोप होत 
आह.े त णांम ये वाचनाची गोडी िनमाण हावी यांना वाचनाचे मह व 
कळावे यासाठी िविवध उप मा ारे ंथाल यातून जनजागृती िनमाण 
कर याची गरज िनमाण झालेल ेआहते. 
महािव ालमहािव ालमहािव ालमहािव ालय थंालयात िविवधिविवधिविवधिविवध    नािव यपणूनािव यपणूनािव यपणूनािव यपणू    उप मउप मउप मउप म    

शरदचं  महािवदयालय नायगाव ंथालय सुस  व संप  ंथालय 
हणून ओळखल े जाते येथील ंथालयात 18721 ंथ सं या आह े व 13 

िनयतकािलके उपल ध आहते तसेच 11 मराठी व 01 इं जी एक हदी 
वृ प  ंथालयात उपल ध आहते. याच बरोबर इले ॉिनक साधनाचा 
सु ा वापर करता यावा या सवाचा वापर महािव ालयीन वाचक करत 
असतात येथील ंथालय िवभागा या वतीने वाचन सं कृती वृ गत 
कर यासाठी िविवध उप म हाती घेतल ेजातात ते खालील माणे आहते. 
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1) ) ) ) थंालयथंालयथंालयथंालय    उदबोधण काय मकाय मकाय मकाय म::::----    
दर व ष महािव ालयात नवीनच वेश घेतले या िव ा याना 

महािव ालयात थंालय ब ल काहीच मािहती नसते. ंथालय हणजे 
काय थं कोठून यावी, एका वेळेस कती ंथ वाच यासाठी दल ेजातात, 

ंथालयातून कोण कोण या सेवा द या जातात संदभ ंथ कोठे आहते 
इ यादी अनेक श्न नवीनच वेश घेतले या िव ा या या मनात येतात 
या सव ांची उ रे ंथालया या नवीन वाचकास िमळावीत वाचकांना 

ंथालयाची कमान मािहती हावी या हतेून े सदर ंथाल य शै िणक 
वषा या सु वातीला ंथालय प रचय काय म आयोिजत करत.े 
2) ) ) ) थंालयथंालयथंालयथंालय    तािसकातािसकातािसकातािसका::::----    

महािव ालयातील रजेवर असले या ा यापकां या तासीकेची पूतता 
कर यासाठी यावेळेत संद भत तािसकेतील िव ा याना ंथालयात 
आणल ेजाते व यांना ंथालया िवषयी मािहती पुरिवली जाते. याम ये 

ंथालयातील कपाटातून पु तकाचा शोध घे याची संधी िव ाथ  व इतर 
वाचकांना दली जाते. 
3) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी::::----    

भारत र  डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर यां या जयंती िनिम  
महािव ालय ंथालयातच लागत 12 तास वाचन हा नािव यपूण उप म 
राबिवला जातो याम ये आंबेडकरां या जयंती या आद या दवशी 
महािव ालयातील िव ा याना या उप मात सामािव  हो याची क पना 
दली जाते व आंबेडकर जयंती दन सलग 12 तास वाचनाचे आयोजन 
ंथालयात केल ेजाते याम ये सहभागी होणा या िव ा याना ंथालया या 

वतीने वाचनीय पु तक भेट दली जाते अशा या नािव य पूण उप मामुळे 
िव ा याम ये वाचनाची एक नवीन फूत  िनमाण हो याची क पना 

ंथालया या वतीने केली जाते. 
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4) ) ) ) डॉडॉडॉडॉ....    एसएसएसएस....    आरआरआरआर....    रंगनाथनरंगनाथनरंगनाथनरंगनाथन    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी::::----    
भारतीय ंथालय शा ाचे िपतामहा डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांची 

जयंती मो ा उ साहात साजरी केली जाते. यािनिम  तृतीय वषातील 
िव ा यासाठी दरवष  ंथालया माफत िनबंध पधचे आयोजन केल ेजाते 
या साठी ‘ ंथ हचे गु ’, ‘माझे आवडत ेपु तक’, ‘माझे थंालय’ या सार या 
िवषयावर िव ा याकडून कोण याही एका भाषेत िनबंध िल न घेतल े
जातात यापैक  पिह या, दसु या व ितस या उ कृ  िनबंध यांना जयंती 
काय मात मुख पा यां या ह त ेिव ा याना पु तक पा रतोषक हणून 
दल ेजाते. 

5) ) ) ) वाचनवाचनवाचनवाचन    रेणारेणारेणारेणा    दनदनदनदन::::----    
15 ऑ ट बर माजी रा पती ए पी जे अ दलु कलाम यांची जयंती 

महािव ालयात दरवष  वाचन ेरणा दन मो ा उ साहात साजरी केली 
जाते या दवशी वाचाल तर वाचाल वाचन सं कृती या सार या 
काय मांचे आयोजन क न िव ा याना काय मात वाचनाचे मह व या 
िवषयावर बोल याची संधी दली व या दवशी िव ा याना ंथालया 
माफत वाचनासाठी पु तकाचे वाटप कर यात येत े तसेच िव ा याना 
वाचनाचे मह व पटवून दल े जाते व या दवशी थंालया माफत 

ेरणादायी पु तकाचे भ  दशन ही भरिवल ेजाते 
6))))    महािव ालयातमहािव ालयातमहािव ालयातमहािव ालयात    मखुमखुमखुमखु    अितथीअितथीअितथीअितथी    हणनूहणनूहणनूहणनू    यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    मा यवरानंामा यवरानंामा यवरानंामा यवरानंा    पु तकपु तकपु तकपु तक    
भटेभटेभटेभटे::::----        

िविवध काय मात सहभागी होणारे मुख अितथी यांचा स कार 
नेहमी शाल ी फळ कवा पु प गु छ देऊन केला जातो परंत ु शरदचं  
महािवदयालय नायगाव ंथालय येथ सां कृितक काय म डा पधा 
रा ीय सणसाजरे कर याचे काय म असतील या सव काय मांना येणा या 

मुख पा यांचा स कार महािव ालया तफ पु तक भेट देऊन केला जातो 
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येणा या मुख पा यांचा स कार भेट देऊन के यामुळे वाचन सं कृती 
िवकिसत कर यात आिण ती टकून राह यासाठी महािव ालय नेहमीच 
अ ेसर आह े
7) ) ) ) थंालयातीलथंालयातीलथंालयातीलथंालयातील    का णका णका णका ण    क पक पक पक प    सवेासवेासवेासवेा::::----    

महािव ालयात 8 मराठी दैिनक दोन इं जी एक हदी दैिनक पेपर 
िनयिमत येतात िव ाथ  आिण िश क या दैिनक वृ प ाचे लाभ मो ा 

माणावर घेत असतात या सव पेपरमधून महािव ालय िवषयी आले या 
बात यांची का णे कापून का ण बोडावर लावली जातात नंतर त े नंतर 
का णे एका फाईल म ये सं िहत केली जातात याच बरोबर 
महािव ालय ित र  इतर सकारा मक लेख िव ाथ  िश कांना ेरणा 
देणारे लेख सामा य ानावर आधा रत लेख या सव लेखांचे का ण कापून 
यांची वेगळी फाईल थंालया माफत बनिवली जाते या कातर पिहलीचा 

उपयोग िव ाथ  व िश क मो ा माणावर करत असतात. 
8) ) ) ) थंथंंथथं    दशनदशनदशनदशन    दशनदशनदशनदशन::::----    

महािव ालया या वतीने दन िवशेषला या िवशेष दनािनिम  
पु तकाचे दशन आयोिजत केले जातील याम ये रंगनाथन जयंती, 
बाबासाहबे आंबेडकर जयंती, हदी दवस, डा दवस, मराठी दवस, 
िव ान दवस, ंथपाल दन यासार या दन िवशेष सणाचे औिच य 
साधून महािव ालयातील ंथालया या वतीने ंथ दशन आयोिजत केल े
जाते.    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

आपण िजतका अिधक अ यास कराल िततके आपण वाचना या ेमात 
पडता. वाचनामुळे भाषेची कौश ये आिण श दसं ह िवकिसत होते. पु तके 
वाचणे हा तणाव कमी कर याचा देखील एक माग आह.े वाचन 
सजनशीलता वाढवते आिण आप या जीवनाची समज वाढवत े
पु तकांमधील समृ  िवचारां या आप या जीवनावर सकारा मक प रणाम 
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होतो आिण आयु याकडे पाह याचा आपला दिृ कोन कायमचा बदलून 
जातो पु तके केवळ श द संपदा वाढव याचे मदत करणारे साधन नसून 
पु तके अनुभवा संक पनेचा अशा आकां ाचे ि थती िनमाण करणारे 
साधन आह े पु तके आप या सकारा मक िवचार करायला वृ  करतात 
पु तकाचे मह व तर मला पटल े पािहजे यासाठी ंथालया या वतीन े
वेगवेग या उप माचा अवलंब केला जातो वाचन सािह यचा पुरेपूर वापर 
कर यास िव ाथ  िश क संशोधकांना ो सािहत केले पािहजे ंथालयांनी 
ही केवळ पु तक देवाण-घेवाण पुरतेच मया दत न राहता वाचकांसाठी 
िविवध नवनवीन उप म राबून यां या मनात वाचन सं कृती पास 
कर यासाठी व टकव यासाठी ंथालयान े नेहमी य शील रािहल े
पािहजे या अनुषगंान े महा मा फुल े महािव ालयातील ंथ ंथालय 
िवभागाने वेगवेग या उप माचा अवलंब क न महािव ालयीन िश क 
िव ाथ  िश क संशोधक यासार या घटकांचा वाचन सं कृती संवधन 
िवकास कर याचे गरजेचे आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

1. बाहतेी, एस. आर. (2006) महािव ालयीन ंथालयांम ये मािहती सा रता 
काय म. नािशक: ानगंगो ी, स टबर ऑ टोबर नो हबर. 

2. ड गर दवे, मनोज (माच 2004) ंथालय एक ान भंडार परभणी : मराठवाडा 
ंथलेखन प रवार काशन. 

3. माळी, रामचं  म हारी (2015) महािव ालयीन ंथालयांम ये अवांतर 
वाचनाची गरज नािशक: ानगंगो ी. 

4. फडके, दना (2012) ंथालय संगणक करण व आधुिनक करण, पुणे. 
5. बोरकर, कैलास (2004) मािहती तं ान िवभागातील ंथपालाची भूिमका, 

परभणी: ंथप रवार काशन. 
6. Kulkarni, S.A. Best practices in College Libraries. Nation 

Seminar on Library and Information Services in Changing Era. 
Jan.2009. 

… 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    ––––    काळाचीकाळाचीकाळाचीकाळाची    गरजगरजगरजगरज 
 

¸üÖµÖ�ú¸ü ¤ãü÷ÖÖÔ êÃÖãÆüÖÃÖ  
÷ÖÏÓ£Ö¯ÖÖ»Ö, ÁÖß ´Öã»Öß�úÖ¤êü¾Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×−Ö‘ÖÖê•Ö, ŸÖÖ. ¯ÖÖ¸ü−Öȩ̂ ü ×•Ö. †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö ü̧  

 

तावनातावनातावनातावना::::    
स या िविवध वािह यावर वेळोवेळी अगदी दर तासाला ही बात या 

द या जातात. तरीपण वृ प ाचा खप कमी झाला नाही. याव न ल ात 
येते क , बात या कतीही ऐकली तरी वाच यािशवाय माणसाचे समाधान 
होत नाही. दरवष  महारा ात शेकड नी दवाळी अंक िनघतात. दरवष  
यांची सं या वाढतच असते. अनेक ठकाणी मोठ मोठे पु तक दशन भरत े

आिण को ावधी पु तकांची िव  होते. या गो ी सांगतात क ' वाचनाचा 
छंद' नाहीसा झालेला नाही. वाचनाची सवय आप या लहानपणी लागत.े 
ितची आवड कधी होते व नतंर आवड छंदात कधी पांत रत होते त े
आप याला कळत नाही.    
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::    

1. या अ यासाचा उ ेश, वाचनाचे मह व काशात आणण ेहा आह.े 
2. वाचन सं कृती फायदयाब ल समाजाला ो साहन देण.े  
3. 21 ा शतकात वाचनाबाबत थंालयांची भूिमका प  करण.े 

वाचनवाचनवाचनवाचन    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय????    
वाचन ही एक मानिसक या आह.े वाचन ही िलिखत िच हांची 

मािलका पाह याची आिण यां याकडून अथ ा  कर याची या आह.े 
वाचन ही एक मानिसक या आह े याम ये कोणीतरी िलिखत मजकूर 
पाहतो आिण आ मसात क  लागतो. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय????    

वाचन सं कृती हणजे वाचनाचा िनयिमत याकलाप हणून 
वापर करण,े आिण अशा कारे वृ ी जोपासण ेआिण कौश ये आ मसात 
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करणे यामुळे वाचन आनंददायी, िनयिमत आिण िनरंतर याकलाप 
बनते.  

वाचन सं कृती हणजे येक जीवनात वाचनाची सवय लावली जाण े
आिण केवळ शाळे या उ ेशाने न ह े तसेच परी ते उ ीण हो यासाठी 
न हतेर जोपयत पुढील वाचनाकडे कल िवकिसत होत नाही तोपयत 
वाचन करण.े काही महान लेखकांनी िन कष काढला क  वाचन सं कृतीचे 
सार हणजे िव ा याना दैनं दन जीवनाचा एक भाग हणून वाचन 
कर यास ो सािहत करण ेआिण पु तके वाच याची सवय हणून थािपत 
करणे याची नेहमीच गरज आिण आनंद यांना आयु यभर िमळेल. 
वाचना यावाचना यावाचना यावाचना या    िविवधिविवधिविवधिविवध    शलैीशलैीशलैीशलैी::::    

वाचना या तीन वेगवेग या शलैी आहते. यानुसार, ऑनलाइन लेखन 
आिण ल नग लकन े िविश  उ ेशासाठी वापर या जाणार्या वाचना या 
तीन िभ  शैली आहते. याम ये ि क मग, कॅ नग आिण सखोल वाचन 
समािव  आह.े  
ि क मगि क मगि क मगि क मग: तु ही येक िवभागातील कवा प र छेदातील मथळे, शीषके 
कवा पृ ाचे पिहल ेवा य यात वाचता. 
कॅ नगकॅ नगकॅ नगकॅ नग: यात सव साम ी हाताळली जात नाही. िवशेषतः संदभासाठी 
कॅ नगचा वापर केला जाऊ शकतो जसे क  श दकोशात श द शोधण,े 

िनदिशकेत नावे शोधण ेइ. 
सखोल वाचनसखोल वाचनसखोल वाचनसखोल वाचन: मजकूर ि कम के यानंतर ह े केल ेजात.े मजकूर कशाब ल 
आह े ह े समजून घे यासाठी तपशीलवार वाचन केले जाते. सखोल 
वाचनाम ये चार िभ  धोरण े आहते, याम ये 'RAP धोरण' समािव  
आह े िजथ े वाचक वाचतो, िवचारतो आिण उ र या या/ित या श दात 
मांडतो, यामुळे वाचकाला आठव याची आिण पु हा सांग याची मता 
िवकिसत कर यास मदत होत.े  
21    ाााा    शतकातशतकातशतकातशतकात    वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीलासं कृतीलासं कृतीलासं कृतीला    चालनाचालनाचालनाचालना    दे यासाठीदे यासाठीदे यासाठीदे यासाठी    थंालयाचंीथंालयाचंीथंालयाचंीथंालयाचंी    
भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका:::: 
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ंथालय ही मािहती ा ीचे ठकाण आहते. जे हा ब तेक लोक 
ंथालयाचा िवचार करतात ते हा ते पु तकांचा िवचार करतात आिण ह े

न च खरे असले तरी, आजकाल पु तके िविवध आकार घेतात, जसे क  ई-
पु तके आिण ऑिडओ पु तके. 

लाय री सा रतलेा ो साहन देत.े 21 ा शतकात, ंथालये 
पु तकांपे ा कतीतरी जा त आहते, ते मुलांना आिण ौढांना जागितक 
मािहती समाजात टकून राह यासाठी आिण भरभराटीसाठी आव यक 
कौश ये िवकिसत कर यात मदत कर यासाठी वचनब  आहते.  

वाचनालये आ हाला वाच यासाठी, िशक यासाठी, कने ट 
कर यासाठी आिण खेळ यासाठी मुबलक संसाधने उपल ध क न देतात. 

ंथालय स ाह- हा संपूण आठवडा वाचनालयाचे सार, याचे मह व आिण 
याचा वापर क न काय िमळवले पािहजे याब ल लोकांना मािहती 

दे यासाठी बाजूला ठेवललेा आह.े 
ंथालये स म वातावरण आिण सािह य दान करतात. जे केवळ 

वगा या अ यासापे ा अिधक िव तृत आिण िविवध मािहती दतेात. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    जोपास याचेजोपास याचेजोपास याचेजोपास याचे    फायदेफायदेफायदेफायदे::::    
वयै कवयै कवयै कवयै क    फायदेफायदेफायदेफायदे:  :  :  :      
१. मरणश  वाढण:े वाचनामुळे मरणश  वाढ यास मदत होते. जे 

लोक अिधक काळ वाचतात, यांचा मद ू काय म राहतो. 
मदू या ायंूचा ायाम होतो. मद ूमजबूत आिण मरणश  ती ण 
होते. शेवटी, वाचन सुधारते. जसजशी मरणश  वाढते, तसतसा 
तो एक शार आिण अिधक शार बनतो. तथािप, वाचन मदचेू काय 
वाढव यास आिण मरणश  वाढव यास/सुधार यास मदत करत.े 

२. िश त: वाचन एखा ा ला काही िनयम आिण मानकांचे पालन 
क न िश तब  बनवत.े ह े एखा ाचे िवचार, भावना आिण कृती 
िनयंि त कर यास मदत करत.े ह े एखा ाला जीवनात यांचे येय 
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सा य कर यास मदत करत.े एखा ा या दैनं दन वेळाप कात वाचन 
जोड याने िश त सुधारत.े 

३. श दसं ह: वाचनाचा आणखी एक फायदा आह ेकारण त ेबोल याचे 
कौश य सुधारत ेआिण तु हाला एक चांगला व ा बनवत.े वाचनामुळे 
तुमचा श दसं ह सुधारतो. जे हा तु ही सतत वाचता ते हा ते सतत 
िशक यासाठी जागा िनमाण करत.े िशकणे ही आयु यभर चालणारी 

या आह.े  
४. सजनशीलता आिण कौश ये: वाचन सजनशील िवचार क  शकत;े 

वाचकाकडे चांगली सजनशील िवचार कौश ये असतात यामुळे 
शै िणक े ात चांगली कामिगरी घडून येत े . एका ता आिण ल  
क त कर याची गंभीर कौश ये वाढवत.े तसेच मद ू ंद हो यास 
मदत होत.े तसेच ते सजनशील बाजू आिण एखा ा या मदमू ये 
नािव यपूण िवचार या फ टर करत.े 

५. ान: ान हीच श  आह!े ( ाि सस बेकन) तु ही िजतके जा त 
वाचाल िततके तु ही अिधक मािहतीपूण हाल. तु ही िजतके अिधक 

ान ा  कराल िततके तु ही अिधक शि शाली हाल. ह े कधीही 
सुलभ होऊ शकत ेकारण िमळवलेल े ान कधीही गमावल ेजाऊ शकत 
नाही. 

रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    तरावरीलतरावरीलतरावरीलतरावरील    फायदेफायदेफायदेफायदे::::    
१. वाचनाने शै िणक वाढ आिण रा ाचा िवकास होतो.  
२. मानिसक उ ेजना - मदलूा शरीरातील ायंू माणेच त ेमजबूत आिण 

िनरोगी ठेव यासाठी वाचन आव यक आह.े  
३. वाचनामुळे मदू या कायाम ये कनेि टि हटी वाढते. 
४. िनयिमत वाचनाने अ झायमर रोग आिण मृित ंश या सारखे रोग 

न  होतात. 
५. तणावमु स मदत होत.े 
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६. अिधक झोप- वाचन, दहा िमिनटांसाठी का होईना, तु हाला जे काही 
जागृत ठेवत होते ते तुम या मनातून काढून टाक यास मदत क  
शकते. 

७. िश ण- िश ण व त नाही. वग, सेिमनार आिण शै िणक 
सॉ टवेअर ह े फ  काही माग आहते यातनू तु ही गो ी 
िशक यासाठी पैसे देऊ शकता. मा , ंथालयातून पु तके वाचणे 
मोफत आह!े 

८. चांगली मरणश  वाचनानेच ा  होत े. 
९. वाचनामुळे भाविनक वाहतूक होते व सहानुभूती वाढत े
१०. एका ता सुधारत ेव वाढत.े 
११. मनोरंजन - िच पट कवा इतर अनेक कार या मनोरंजनापे ा 

वाचन खूप व त आह.े यामुळे न वाचललेी पु तके संप याची 
काळजी कर याची गरज नाही. िवमान भाडे न भरता पु तके 
वेगवेग या ठकाणी नेता येऊ शकतात. 

१२. श दसं ह िव तार- िजतके जा त वाचन िततका अिधक श द सं ह.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप:  

“सुसं कृत, सुिशि त समाजात सािह य, संगीत, लिलतकला आिण 
वैचा रक व वै ािनक शा े यािवषयी िवचार क न, इतरांना िवचार 
करायला लावणारी सं कृती हणजे ‘वाचन-सं कृती’ होय” अशीही एक 

ा या ा यापक-समी क राजशेखर शदे करतात. ते हणतात क - 
“वाचन ि गत पातळीव न गटपातळीवर, गटपातळीव न 
समाजपातळीवर, समाजपातळीव न सां कृितक परंपरेत सामील होत 
असेल तर याला ‘वाचन-सं कृती’ हणता येईल.” सं कृती ही समान 
रीती रवाजां या समूहात घडत असत.े ती घडत े ते हा मानवी समूहाचे 
उ थान झाललेे असत.े वाचन-सं कृतीमुळे समाजमनाचे उ यन होत.ेकेवळ 
पु तके मो ा माणावर कािशत होत असतील, यांचा खप होत असेल, 
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ती वाचली जात असतील हणजे या समाजात ‘वाचन-सं कृती’ असेलच 
असे नाही. गे या काही वषात आरो य, गुंतवणूक, शेअर बाजार, पाककला, 
क रअर-नोकरी मागदशन या कार या मािहतीपर-उपयु  पु तकांना 
चांगली मागणी आह.े यांचा खपही चांगला होतो आह.े हणून ‘वाचन-
सं कृती’ वाढली आह,े असे हणावे लागले!  

थोड यात कती वाचल े आह े यापे ा काय वाचल े आह,े हा वाचन-
सं कृतीचा मह वाचा िनकष मानला जातो. एका िविश  हतेूने आप या 
आवडीिनवडी या िवषयात केलेल े सखोल वाचन, ह े वाचक-समाज 
‘वाचन-सं कृती’ या दशनेे करत असले या वासाचे ोतक असत.े 
संदभ सािह य :    
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the Role of libraries in the 21st century. 
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वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती 
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . वाडकरवाडकरवाडकरवाडकर    ध डीरामध डीरामध डीरामध डीराम    सयाजीसयाजीसयाजीसयाजी 
सेवा िनवृ  ाचाय, महा मा फुले महािव ालय, कनगाव तालुका अहमदपूर 

िज हा लातूर 
वाचन सं कृतीचा िवचार करीत असताना आपणास भारतीय 

सं कृतीचा िवचार करावा लागतो. सं कृतीचा िवचार करताना जगातील 
सुसं कृत देशाची सं कृती देखील पाहावी लागले. यात ामु याने ीक, 
रोमन, इिज शीयन इ यादी अनेक देशाची ाचीन सं कृती जु या काळात 
उदयास आ या. यापैक  भारतीय सं कृती ही एक ाचीन सं कृती आह.े 
ितने वतःचे अि त व गेली पाच हजार वष टकिवले आह.े भारता 
सार या खंड ाय देशातील या सं कृतीचे व प एकसाची, एकसुरी कवा 
चौकट ब  झाली नाही, उलट ती िविवधतेने नटलेली आह.े सव ि य 
िविवधता हा आप या सं कृतीचा वेगळेपणा सूिचत करणारा मु य घटक 
आह.े भारता सार या देशाची सां कृितक परंपरा समाजा या पूव 
संिचतावर आधा रत असते. समाजाम ये सव कारचे आचार, िवचार, 

वहार, नैितक, शै िणक, आ थक, राजक य णाली, शा कला, 
उपासना, समाज धारणतेून व तत होणारे धम आिण जीवन िवषयक 
त व ान अशा सव अंगोपांगांचे  िज यातून दशन घडत,े ितला सं कृती 
असे हणतात. 

अशा कारे सं कृती घडत,े यातून माणूस घडतो. याची जीवन 
णाली जग याची परंपरा घडत.े यातूनच माणूस घडतो. माणूस हा 

अनुभवातून, सं कारातून आपल े जीवन म चालू असत.े सुख दःुखातून, 
चांग या - वाईट अनुभवातून माणूस घडतो. तसे जीवन जगत असताना 
िश ण घेतो आिण वाचनातून ही माणसाला जग याचा माग सापडतो. 
जगण े ही एक या आह,े या येत िम  हा एक मह वाचा भाग 
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आह.े यामुळे सं कार, चांगल ेिवचार मनावर बबवणे ही काळाची गरज 
आह.े 

समाजाला घडिव याचे अनेक य  अनेकांनी केलेल े आह.े आजही 
गावोगावी ावण मिह यात रामायण, महाभारत, ह रिवजय अशा पो या 
ओवतात. यातून लोकांना ऐकून तरी समाज यो य राहावा असे वाटते. 
पण काही माणात सफल झालेल े दसून येते. आजही क तन – वचन 
यातून ही सुधारणेचा य  चाल ूआह.े तसेच टी ही, मोबाईल मुळे देखील 
वाचन कमी झालेले दसून येते. पेपर देखील वाचणे कमी झालेल ेआह.े टी 
ही, मोबाईलवर सव बात या येतात, यामुळे वाचनाचे थोडे फार माण 

कमी झालेल े आह.े बदल या काळा माणे माणसे वाच याची या 
बदलतात. लोक खूप शार झाल ेआहते. याचे कारण समाजात लोकसं या 
ही खूप वाढलेली आह.े लेखक, कवी, संत, क तनकार, वचनकार देखील 
खूप वाढलेली आहते, तरी देखील बदल या काळात याला जे पािहजेत े
िमळते, याचे कारण येक जण कमी वेळात जा त ान िमळव याचा 

य  करतात. उदाहरणात पु तक घेत असताना पु तकाचे नाव आिण 
िवषय पा नच पु तक घेताना दसतात. तसेच याची तावना वाचूनच 
पु तकात काय आह ेतेही समजते, यामुळे लोक खूप िवचार क न पु तके 
घेतात. “  ितत या वृ ी” या हणी माणे येक माणूस याला 
पािहजेते िवचार क न पु तके वाचन करीत असतो. 

यामुळे वाचन या अशीच बदलत चालली आह.े वाचना या 
सवयी लावण े ही गरज वाटत आह.े वाच यासाठी ंथालय ह े सरकार 
सहकारी मा यमातून गावोगावी अनेक ंथालये उघडत आहते. यात 
अनेक पु तके देखील आहते. पण ती ंथालय कधी उघडतात कधी उघडत 
नाहीत, अशी अव था आह.े जी उघडतात ितथ े कोणी जात नाही. तरी 
देखील वाचन सं कृती चालली पािहजे. या दिृ कोनातून य  मा  चाल ू
ठेवल े पािहजे. काही थोडे लोक आहते ते आज वाचन करीत आहते. 
वाचनाने माणूस समृ  होतो. ंथ हचे गु  देखील काही जण मानतात. 

ंथातनू माणसाला उ कषाचा माग सापडतो. सव जगाम ये ““““जागितकजागितकजागितकजागितक    
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थंथंंथथं दनदनदनदन” ” ” ” ही पाळला जातो. ंथिन मती या सवच गो ना ो सािहत 
क न ंथ काशन ह े मो ा माणात होते. भारतात ही हा दन २३ 
एि लला जागितक थं दन साजरा केला जातो. 

जगाम ये सवािधक पु तके कािशत होणा या पिह या दहा देशात 
भारताचा सहावा मांक लागतो. मनु याला जसे गु  कडून ान िमळते, 
तसे थंांमधून ही ान िमळते. कोणालाही  ास न होणारे गु  हणजे ंथ 
होय. आप या सं कृतीत ंथाना गु चे थान दल े आह.े थं अ ानाचा 
अंधकार दरू क न काश िनमाण करतात. ंथातून खूप ान िमळते. ते 
एका िपढीकडून दसु या िपढीकडे सोपवली जाते. हणूनच हणतात 
““““वाचालवाचालवाचालवाचाल    तरतरतरतर    वाचालवाचालवाचालवाचाल”. ”. ”. ”. ंथ मा यमातून आप या सं कृती व धमाब ल 
मािहती िमळत.े ंथ एकाक पणात माणसाला धीर दे याचे काम करतात 

ाचीन महाका ात ऊन माणसाला खूप अनुभव िमळतात. जग यासाठी 
माग िमळतो. रामायण, महाभारत या महाका ातून लोकांना सं कृती, 
जीवन च र  यासवगो ी समजतात. अनेक महापु षांचे ंथ िस  
आहते. यात ामु याने लोकमा य टळक ‘गीता रह य’, महा मागांध चे 
‘माझे स याचे योग’ संत ाने रांची ‘ ाने री’, संततुकडोजी 
महाराजांची ‘ ामगीता’, िवनोबा भावे यांची‘ गीताई’ अ णाभाऊ साठे 
यांची ‘फक रा’ कादंबरी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे ‘संिवधान’ डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरयांचे ‘आ मच र ’, सानेगु जी यांचे ‘ यामची आई’ ; 
महा मा योितबा फुले यांचे ‘गुलामिगरी’ शेतक यांचा आसूड’ इ यादी. 

ंथसािह य आहते. या सािह याची गरज समाजाला आह.े कथा, कादंबरी, 
किवता, आ मच र , लोकगीत,े लावणी, भा डे अशा सािह यातील सव 

कारची हजारो ंथ कािशत होतात. शासनाने ही येक गावात ंथालय 
चालू केल ेआ हते. शाळा-महािव ालयात ही मोठी ंथालय उभी आहते. 
तसेच सा ािहक, पाि क, मािसक, ैमािसक, वा षक अंक, मह वाची 

 च र े, कािशत होतात. यामुळे वाचनाची आवड लोकांम ये 
िनमाण हावी होते, लोक वाचतात, सव काशक, लेखक ही लोकांना थं 
वाच यासाठी य  करतात. लोकांम ये वाच याची आवड िनमाण हावी 
ही अपे ा बाळगतो.  

 
… 
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वाचन वाचन वाचन वाचन सं कृती काळाची गरजसं कृती काळाची गरजसं कृती काळाची गरजसं कृती काळाची गरज    
    

डॉडॉडॉडॉ....    सतीश सतीश सतीश सतीश गगंाराम ससाणेगगंाराम ससाणेगगंाराम ससाणेगगंाराम ससाणे    
((((समाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखु)))) 

महा मामहा मामहा मामहा मा    फुल ेफुल ेफुल ेफुल ेमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,,,,    अहमदपरूअहमदपरूअहमदपरूअहमदपरू....    
तावनातावनातावनातावना::::  

'वाचाल तर वाचाल' या उि माणे वाचन असेल तरच  हा 
प रपूण माणूस बनतो. गौतमबु ांनी सांिगत या माण ेकणाकणाने ान 
वेचून मानव हा बु  होतो. वाचनाने मनमि त क आिण मनगट कणखर 
बनते. या बु दी या क ा ंदावतात ला माणसं आिण 
माणुसक चं ान ा  होत.  पूढ या ला माणसू हणून बघ ू
लागतो. यां यात या षढ िवकाराचा नायनाट होतो आिण  हा 
सरासरी, कत द , ामािणक, िशलवंत, ानवंत, गणुवंत, बु दीवंत 
बनून समाजात मान स मानाने जीवन जगू लागतो. 
वाचनवाचनवाचनवाचन    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृतीच ेमह वच ेमह वच ेमह वच ेमह व::::----    

आज मा  नवीन िपढीम ये वाचन सं कृतीचा दु काळ पडललेा 
दसतोय. यां या हातात फ  एक अँ ॉइड चा मोबाईल दसतोय. यातच 

त ण आिण लहानमुल े प जी पासून त े चॅ टग सार या दिुनयेत रममाण 
झालेले दसत आहते. घरधार, शाळा, महािव ालय, शेतात, दकुानात, 
र यावर, चौकात, कॉलेज, क यावर, पानटपरीवर, िम ात आिण 
पारावर अशा िविवध ठकाणी आज या िपढीला मोबाईलचे सन लागल े
आह.े यामूळे पु तकात म तक जात नाही. आिण यामूळे यां या मदचूा 
िवकास होत नाही. आज या त णांनी डो या या हअेर टाईल बदल या, 
नको या टाईल क न रोडवर रोड रोिमओ बननू गैरवतन करतांना 
दसतात. कशामुळे तर सं काराचा अभाव, वाचन सं कृती या अभावामुळे 

िप ा िबघडायला लाग या आहते. पुढ या िपढीला घडवायचं असेल तर 
आज या िपढीला वाचन सं कृतीची सवय लावने काळाची गरज आह.े या 
संदभात डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर हणतात, “ या दवशी युवकां या रांगा 

ंथालायाकडे जातील या दवशी आप या रा ाला गती पासून कोणीही 
रोकु शकणार नाही". ह ेिवधान आज या काळाला तंतोतंतपण ेलाग ूहोणारे 
आह े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े एक थंवेढे ानपंिडत होते. डॉ 
बाबासाहबे आंबेडकर ंथालयात १८ - १८ तास अ यास करत असत. 
यामूळे यां या इतका बुि मान, ंथवेडा, महान रा  उ ारक, 

कायदेपंिडत, समाजसुधारक, असा दसुरा कोणी महामानव पाहवयास 
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िमळत नाही. जगा या इितहासात थंासाठी राजमहाल बांधणारा एकमेव 
रा  पु ष हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर होत . या महामानवाला 
बालपणी शाळेत जाऊन िशक याची ती  इ छा असतानाही या काळी 
असणा या व थनेे डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांना शाळे बाहरेच बसवल े
तरी यांनी िश णाची आिण वाचनाची कास कधीच सोडली नाही. हा 
आदश आज या त ण िपढीन े घेण े गरजेचे आह.े परंत ु आजचे िच  मा  
िनराळेच आह ेआजचे युवक पु तकांपासून, ंथालयापासून, वाचनापासून 
दरू जाताना दसत आहते. ंथालय ह े ानाचे भांडार असतात यामुळे 
वाचन सं कृती ही नवंसं कृती िनमाण करणे गरजेचे आह.े वामी 
िववेकानंदा या व ातला युवक घडवायचा असेल तर वाचन सं कृतीला 
गितमान करावेच लागेल. वाचन सं कृती मुळे ख या अथाने युवकांचा 

ि म वाचा िवकास साधला जातो. वाचनामुळे स यता, सुसं कृत पणा, 
वैचा रकता, स यता, मनाची उदारता, बोि क मता वाढीस लागत.े 
यामुळे वाचन सं कृती ही आज या िपढीलातरणारी सं कृती हणावी 

लागत.े ंथ ह े नेहमीच दीप थंभासारखे असतात, दशादशक असतात 
ला ान िमळून देणारे असतात. ानी माणसाला सव  मानस मान 

िमळत असतो. ानाने मान, पाण, स मान, पद, ित ा आिण पैसा ही 
ा  करता येतो, परंत ु पैशान े या गो ी िमळवता येत े नाहीत. येणा या 

काळात रा ाची ख या अथान े गती करायची असेल तर आज पासूनच 
बालक बािलकांना वाचन सं कृतीचे धडे दलेच पािहजेत तरच आपण 
ख या अथाने अ ान पी अधंरा कडून ान पी काशाकडे माग मण क  
शकतो. जगात सवात जा त त णांची सं या भारतात आह.े युवकांचा देश 
हणून भारताकडे पािहले जात.े मग भारतात या युवकांकडे सा या जगाचे 

ल वेधले आह.े त हा आप या युवकांना तथागत गौतमबु , महा मा 
बसवे र, रा माता िजजाऊ, छ पती िशवाजी महाराज, राजाराम मोहन 
रॉय, महा मा फुले, सािव ीबाई फुले, राज ी शा  महाराज, डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर आिण वामी िववेकानंद यां या कायाचा वारसा 
आिण वसा घेवून वाचन सं कृितला वाढवणे, घडवण े आिण वाचन 
सं कृतीचे संवधन करणे ह े येक भारतीय युवकांचे आ  कत  आह.े 
पोटाची भूक जशी अ  भागवतो तशी ानाची भूक थं भागवतात. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----        

अशा कारे वाचन सं कृती हीचख या अथान ेभारतीयांची नवसं कृित 
बनने काळाची गरज आह.े    

… 
 


