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વાય (Abstract) :જીલન એક એલી પ્રક્રિમા છે કે જે વતત આગ લધલાની પે્રયણા યૂી ાડત  ું 

યશ ેછે અને તેન ું કાયણ છે ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાવતૃ્તિ. જો કે ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાની તૂ્તતિ ભાટે કોઇ ને 

કોઇ વુંસ્થા અને તેના વુંળાધનો ભદદરૂ થતા શોમ છે. લતતભાન વભમ ભાક્રશતી પ્રધાન વભાજ 

જીલન ગણાલી ળકામ છે કે જેભાું ભાક્રશતી અને ત્તલચાયોની આ-રે ભન ષ્મો લચ્ચે થતી જ યશ ેછે 

અને તેન ું કાયણ ભન ષ્મ એ એક વાભાજજક પ્રાણી છે. યુંત   અલાતચચન વભમ વુંજોગોભાું જ્ઞાન 

અને ભાક્રશતીનો વ્મા ત્તલળા ફની ગમો છે કે જેનો એકરા શાથે અભ્માવ ળક્ય નથી અને 

આથી જ ગ્રુંથારમોન ું પ્રદાન ખ ફજ લધી ગય ું છે. ભન ષ્મની ત્તવત્તભત ળક્તતઓને ધ્માનભાું યાખીને 

ગ્રુંથારમ દ્વાયા જ વભાજનો ત્તલકાવ વાધી ળકામ છે. આજે ગ્રુંથારમનો મ ખ્મ ઉદે્દશ્મ ગ્રુંથારમ 

વાભગ્રીનો લધ ને લધ  ઉમોગ થામ તે યશરે છે, અને એટરેજ ગ્રુંથારમ ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિથી 

જોડામ છે. ઉમોગકતાત કે ઉમોગકતાત વમ દામને ગ્રુંથારમ અને ગ્રુંથારમ વેલા પ્રત્તત આકત્તિત 

કયલા ભાટે કયલાભાું આલતી પ્રવતૃ્તિ ન ું ફીજ ું નાભ જ ગ્રુંથારમ ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિ. 

ચાલીરૂ ળબ્દો : (Keywords) ગ્રુંથારમ, વાભાજજક પ્રાણી, જીજ્ઞાવાવતૃ્તિ, આંતક્રયક ત્તલસ્તયણ 

પ્રવતૃ્તિઓ, ફાહ્ય ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિઓ 

પ્રસ્તાલના (Introduction) :પ્રાચીન વભમભાું ગ્રુંથારમોનો ઉદેશ્મ ગ્રુંથારમ વાભગ્રીન ું યક્ષણ 

કયલાનો યહ્યો છે જો કે આ ઉદે્દશ્મભાું ધીભે ધીભે ક્રયલતતન આલી ગય ું અને આજે તેનો મ ખ્મ 

ઉદે્દશ્મ ગ્રુંથારમ વાભગ્રીનો લધ ને લધ  ઉમોગ થામ તે યશરે છે. ગ્રુંથારમના કભતચાયીઓન ું 

મ ખ્મ કામત ગ્રુંથારમ ઉમોગકતાતને મોગ્મ ગ્રુંથારમ વેલા યૂી ાડલાન ું છે.  

અશીં ભશત્લરૂ ફાફત એ ણ છે કે Modern Library ગ્રુંથારમના ઉમોગ અથે 

આલતા Users ને ભાત્ર ભાક્રશતી યૂી ાડ ેછે તેવ ું નથી યુંત   દયેક કે્ષત્રભાું યોકામેર સ્ત્રી,  રૂ, 
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ફાકો, વદૃ્ધો, ય લાનો દયેકને ગ્રુંથારમના Members ફનાલી વેલા  યી ાડ ે છે કે જેથી તે 

ગ્રુંથારમ ોતાના કે્ષત્રભાું લધ ને લધ  રોકત્તપ્રમ ફની ળકે. અશી ચોક્કવ રૂથી કશી ળકામ કે 

ગ્રુંથારમ ને વભાજભાું રોકત્તપ્રમ ફનાલલાન ું એક ભાત્ર વાધન Extension Activities છે.  

ગ્રુંથારમ ભાત્ર Library Services યૂી ાડલાન ું કેન્દ્ર છે એભ ન કશતેા તે Community 

Center નાું રૂભાું કામત કયે છે અને એટરેજ ગ્રુંથારમોની જલાફદાયી ભાત્ર ત્તળચક્ષત રોકોને જ 

Service યૂી ન ાડતા ત્તનયક્ષય અને ઓછું બણેરા રોકોને ણ ોતાની તયપ આકત્તિત કયે છે 

અને તેઓને ણ ત્તળચક્ષત વમ દામ ફનાલે છે.  

અથત (Meaning) :  

Extension Activities એટરે ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિ અથલા લધાયાની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિ.  

ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિનો વાભાન્દ્મ અથત એલો કયલાભાું આલે છે કે ઉમોગકતાત કે 

ઉમોગકતાત વમ દામને ગ્રુંથારમ અને ગ્રુંથારમ વેલા પ્રત્તત આકત્તિત કયલા ભાટે કયલાભાું 

આલતી પ્રવતૃ્તિ.  

જો કે Library અને Library Services નાું પરક ને ત્તલસ્તતૃ ફનાલલાની પ્રક્રિમાઓને 

ણ Extension Activities કશલેામ છે.  

વ્માખ્મા (Definition) : 

Library Extension Activities ને વ્માખ્મા નાું રૂભાું યજ  કયવ ું કેટરાક અંળે મ શ્કેર છે. 

વાભાજજક સ ધાયણા અને નલી નલી વેલાઓ – સ ત્તલધાઓ ઉરબ્ધ ફનતી યશ ેછે, આ વુંદબે 

આજે કયલાભાું આલતી કોઈ ણ વ્માખ્મા કાર ભાટે અણૂત છે એભ સ્લીકાયવ ું જ યહ્ ું.  

Library Extension Activities ભાટે જ દા-જ દા ત્તનષ્ણાુંતોએ નીચે પ્રભાણે વ્માખ્મા આેર 

છે.  

ડો. એવ. આય. યુંગનાથનનાું ળબ્દોભાું  
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“Apart from such methods of pure publicity, libraries are now a days 

developing certain new types of work which in addition to their being directly 

educative or recreational, lead also to publicity as an important secondary product” 

these activities are named as the extension services of library.  

ક્રિશ્ન ક ભાય નાું ળબ્દોભાું  

An extension service aims at converting non-readers into readers. It creates 

and stimulates the desire for good reading. This is done by bringing books and 

readers together. This results in exploitation and promotion of collection.  

ભેકોલ્લીરના ળબ્દોભાું  

To increase the number of readers and the volumes of work and later to 

make the library more useful to more people.  

જો કે ભેકોલ્લીર અન્દ્મ ળબ્દભાું જણાલે છે કે  

Extension services of the libraries are the ultimate objective to enjoy the 

benefits of library services.  

એર. એભ. શયેોડના ળબ્દોભાું  

Librarian’s Glossary ભાું જે સ્ષ્ટ કયલાભાું આલેર છે તે અન વાય Extension 

Activities એટરે એલી પ્રવતૃ્તિઓ મોજલી કે જેનો શતે   User Group સ ધી શોંચલાનો શોમ કે 

જેના અબાલ ભાું તેઓ ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિથી અજાણ યશ.ે  

ઈ.એ. ફેકયના ળબ્દોભાું  

Library Extension Services એટરે નલીન ગ્રુંથારમ વેલાઓ ઉબી કયલી તેભજ તેનો 

લધ ને લધ  ઉમોગ થામ તે જોવ ું.  
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ઉદે્દશ્મ (Objectives) : 

Library Services યૂી ાડલાનો આદળત મોગ્મ લાુંચક ને મોગ્મ  સ્તક મોગ્મ વભમભાું 

ભેલી આલાનો છે. જે ડો. એવ. આય. યુંગનાથનનાું ાુંચ સતૂ્રોભાું સ્ષ્ટ છે. જ્માયે Library 

Extension Activities નો ામાનો ઉદે્દશ્મ વ્મક્તત ભાત્રને લાુંચક ફનાલલાનો છે, તેભજ એ 

અશવેાવ કયાલલાનો છે કે વાભાજજક વુંસ્થા તયીકે ગ્રુંથારમ અને ગ્રુંથારમ વેલા જે તે 

ઉમોગકતાત ની પ્રાથત્તભક જરૂયીમાતો યૂતી કયલા ભાટે આલશ્મક છે. ઉદે્દશ્મોને મ દ્દા પ્રભાણે 

જોઈએ,  

 ત્તનયક્ષય ને વાક્ષય ફનાલલા  

 અલાુંચક ને લાુંચક ફનાલલા.  

 લાુંચલા અને લુંચાલલાની અચબરૂચી જાગતૃ કયલી.  

  સ્તકો અને ભાક્રશતી વાભગ્રીનો લધ  ને લધ  ઉમોગ કયલો 

 ગ્રુંથારમ વેલાઓની જાણકાયી આલી.  

 લાુંચક કે્ષ જ નક્રશ ગ્રુંથારમ કે્ષ ણ જાગતૃ્તત રાલલી.  

 ગ્રુંથારમ ત્તલજ્ઞાનના ત્તનમભોન ું ારન કયવ ું.  

જરૂયીમાત (Need) : 

એક વાભાન્દ્મ પ્રશ્ન લાયુંલાય છૂાતો યહ્યો છે કે શ ું Library Extension work આલશ્મક 

છે ? તો જલાફ સ્ષ્ટ જ છે કે શા Library Extension Activities થી ગ્રુંથારમ ઉમોગકતાત 

ગ્રુંથારમની કામત પ્રક્રિમાથી જાણકાય થામ છે, તેભજ ભાક્રશતી પ્રવાય અને પ્રચાય નાું આધ ત્તનક 

ભાધ્મભોના લધાયા લચ્ચે જે તે ભન ષ્મ ને ભન ષ્મ ફનાલી યાખલા અને ગ્રુંથારમોને તેનો વિીમ 

બાગ બજલલા ફજાલલા દેલાનો ઉામ Library Extension Activities જ છે. UNESCO એ 

ણ તેના ૧૯૪૯ નાું ખતત્રભાું Library Extension Activities ની જરૂયીમાત સ્ષ્ટ કયેર છે.  

Library Extension Activities ની જરૂયીમાત સ્ષ્ટ કયતા કશી ળકામ કે ત્તલકત્તવત 

દેળોભાું તે જ્ઞાનત્તલશ્વને ાભલાનો વય ભાગત ફતાલે છે, તો અલ્ ત્તલકત્તવત દેળોભાું ગ્રુંથારમ 

પ્રવતૃ્તિનો વ્મા લધાયલા આલશ્મક છે.  
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લૂતતૈમાયી (Prerequisites for Extension Services) : 

ગ્રુંથારમો દ્વાયા Extension Services યૂી ાડલા લૂત તૈમાયી રૂે ચોક્કવ આલશ્મકતા 

યૂી થલી જરૂયી છે.  

 Extension Activities ભાટે  યતા પ્રભાણભાું અને અદ્યતન ગ્રુંથ વુંગ્રશ શોલો જરૂયી છે.  

 અન બલી અને તારીભ ાભેર ગ્રુંથારમ કભતચાયીગણ પયજીમાત રૂે શોલા જરૂયી છે.  

 જે તે ગ્રુંથારમ ાવે ત્તલત્તલધ પ્રકાયના ત્તલમ વમ દામનાું રોકો વાથે Meeting ગોઠલી 

ળકામ તે ભાટે Lecture Hall અને Exhibition Hall શોલો આલશ્મક છે.  

 ગ્રુંથારમો ાવે મોગ્મ અને યૂતાું પ્રભાણભાું Audio-Video Equipment જેભ કે LCD 

Projector, Slide Projector, Mike Arrangement લગેયે શોલા આલશ્મક છે.  

 ગ્રુંથારમનાું Librarian એક વાયા આમોજક શોલા જોઈએ કે જે ગ્રુંથારમ વુંગ્રશથી 

જાણકાય તેભજ ત્તલત્તલધ પ્રકાયના ઉમોગકતાતની ત્તલત્તલધ જરૂયીમાતથી જાણકાય શોલો 

જોઈએ.  

 Library Extension Activities ભાું કભતચાયીઓ લચ્ચે વેલાકીમ બાલનાન ું તત્લ શોવ ું 

જરૂયી છે.  

ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિના પ્રકાય (Types of Extension Activities) : 

ગ્રુંથારમોભાું Extension Activities મ ખ્મત્લે ફે પ્રકાયે યૂી ાડલાભાું આલે છે.  

આંતક્રયક ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિઓ (Internal Extension Activities) : ગ્રુંથારમની આ વેલા 

ગ્રુંથારમની અંદય જ તેના Users, Readers, Members ને યૂી ાડલાભાું આલે છે. આ 

Internal Extension Programmes ભાું નીચેની ફાફતો નો વભાલેળ થામ છે.  

ગ્રુંથારમ નો ક્રયચમ : ગ્રુંથારમભાું જે નલા ઉમોગકતાત આલે છે તે ગ્રુંથારમના કામો અને 

વેલાઓથી અજાણ શોમ છે. એટરે જ ગ્રુંથારમ કભતચાયીઓની જલાફદાયી શોમ છે કે તેઓને 

ગ્રુંથારમ નાું ઉદે્દશ્મો, કામત પ્રક્રિમા, વેલાઓ તેભજ ગ્રુંથારમ વભમ અને વેલા યૂી ાડલાનો 

વભમ લગેયે જાણકાયી આલી.  
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ગ્રુંથારમના નીત્તત ત્તનમભોની જાણકાયી :ગ્રુંથારમોની વપતાનો આધાય અને મોગ્મ વુંચારન 

ભાટે વૈદ્ધાુંત્તતક, ભનોલૈજ્ઞાત્તનક, વય, સ્ષ્ટ ત્તનમભો આલશ્મક છે. જેલા કે અલાજ ના કયલો, 

થેરા થેરી કે ફેગ ગ્રુંથારમભાું ન રઇ જલા, ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા ક્યાું છે, Washroom 

ક્યાું છે?, ધ મ્રાન કયલાની ભનાઈ છે લગેયે ફાફતોની જાણકાયી નીત્તત ત્તનમભો દ્વાયા આલાની 

છે.  

લગીકયણ અને સચૂીકયણ દ્ધત્તતનો ઉમોગ : મોગ્મ ભાક્રશતી સ ધી શોંચલા ઉયોતત ફને્ન 

ટેકનીકર ફાફતોથી ઉમોગકતાત એ જાણકાય ફનવ ું જ યહ્ ું. સચૂીકયણની પ્રક્રિમા જે ગ્રુંથબુંડાય 

નો અયીવો કશલેામ છે. જેની ભદદથી ઉમોગકતાતને  સ્તકો ળોધલાભાું વયતા યશ ેછે. તો આ 

ફાફત થી ઉમોગકતાતને જાણકાય ફનાલલાના શોમ છે.  

લાુંચન વાભગ્રી ( સ્તકો) અને વુંદબત ગ્રુંથોની જાણકાયી : ગ્રુંથારમભાું લાુંચન વાભગ્રી કેલા 

પ્રકાયની છે? કમા ત્તલમના  સ્તકો ક્યાું યાખેરા છે? કેટરા િત્તભક પ્રકાળનો છે? તેભજ શસ્તપ્રતો 

ગ્રુંથારમભાું છે કે નક્રશ? આ ફાફતોની જાણકાયી Library tour અથલા Orientation programme 

દ્વાયા યૂી ાડલી જોઈએ.  

ફાહ્ય ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિઓ (External Extension Activities) :ગ્રુંથારમની ત્તલસ્તયણ વેલાનો આ 

ફીજો પ્રકાય છે. જે કામતિભો ન ું આમોજન ગ્રુંથારમની અંદય ન કયતા ગ્રુંથારમની ફશાય જઈને 

આમોજજત કયલાભાું આલે છે, કે જે કે્ષત્રીમ જનતાની લચ્ચે પ્રવાક્રયત કયલાભાું આલે છે, તેને 

External Extension Programme કશલેામ છે. વાચા અથતભાું આ ત્તલસ્તયણ વેલા જ ગ્રુંથારમ 

પ્રચાય અને પ્રવાયન ું કામત કયે છે. જેભાું,  

ળાખા ગ્રુંથારમ / અધ્મમન કેન્દ્ર : મ ખ્મ ગ્રુંથારમ ત્તલત્તલધ કે્ષત્રો અને ત્તલસ્તાય ય ળાખા 

ગ્રુંથારમ કે અધ્મમન કેન્દ્ર ખોરી ળકે છે, જે ભાત્ર વેલા યૂી ાડલાના કેન્દ્ર તયીકે કામત કયે છે. 

અશીં  સ્તકો ની ખક્રયદી અને ટેકનીકર પ્રક્રિમાન ું કામત મ ખ્મ ગ્રુંથારમભાું જ કયલાભાું આલે છે. 

જ્માયે થોડા જ ગ્રુંથવુંગ્રશ વાથે બાડાના ભકાનભાું ળાખા ગ્રુંથારમ ખોરી ળકામ છે, તેભજ તેભાું 

રોકત્તપ્રમ, વાભાન્દ્મ અને ભનોયુંજનાત્ભક વાક્રશત્મ વુંફુંત્તધત  સ્તકો યાખલાભાું આલે છે. ળાખા 

ગ્રુંથારમ કે અધ્મમન કેન્દ્ર ખુંડ વભમનાું આધાયે ણ ખોરી ળકામ છે.  
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પયતા ગ્રુંથારમ :Mobile Library એલા પ્રકાયન ું ગ્રુંથારમ છે કે જે લાશનભાું તૈમાય થામ છે. જે 

લાશન અઠલાક્રડમાના ત્તનત્તિત ક્રદલવ દયત્તભમાન ત્તનત્તિત વભમે એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ 

શોંચી તે ત્તલસ્તાયના ઉમોગકતાતની વેલા કયે છે. આ ખ ફજ પ્રબાલણૂત, વય અને વસ્તી 

પ્રવાય વેલા છે. જે રોકો ળાયીક્રયક યીતે ગ્રુંથારમભાું આલલા ળક્તતભાન નથી તેના ભાટે ત્તલળે 

ઉમોગી છે. ઈ.વ. ૧૯૦૭ ભાું અભેક્રયકાભાું ત્તલશ્વન ું વૌપ્રથભ પયત ું ગ્રુંથારમ ઘોડાગાડીભાું તૈમાય 

કયલાભાું આલેર. ઈ.વ. ૧૯૨૦ થી ભોટયકાય અને ઈ.વ. ૧૯૫૦ થી ત્તલળે પ્રકાયે ડીઝાઈન 

કયેર લાશનનો પ્રમોગ કયલાભાું આલેર છે.  

ગ્રુંથ વુંગ્રશ કેન્દ્ર :Book Deposit Center ત્તલત્તલધ જગ્મા ય જેભ કે ળશયે અને ગ્રામ્મ ત્તલસ્તાયભાું 

સ્થાત્તત કયી ળકામ છે. દયેક કેન્દ્રો ય લાુંચન વાભગ્રીથી બયેરા ફોતવ યાખી ળકામ છે અને 

તેનો ચાર્જ ળશયે અને ગ્રામ્મ ત્તલસ્તાયની નક્કી કયેર મ ખ્મ વ્મક્તતને આી ળકામ છે, આ લાુંચન 

વાભગ્રીના ફોતવ કોઈ ળાા કે જે તે વ્મક્તતને ચાર્જ આેર કોમ તેના ઘયે યાખી ળકામ છે.  

લાુંચન કેન્દ્ર :આ મોજના અંતગતત મ ખ્મ ગ્રુંથારમ કે ળાખા ગ્રુંથારમભાું ઉમોગકતાત ભાટે 

વભાચાય ત્રો, ધાત્તભિક ગ્રુંથો, ભનોયુંજનાત્ભક વાક્રશત્મ લગેયે લાુંચીને વુંબાલલાની વ્મલસ્થા 

કયી ળકામ છે. ખાવ કયીને સ્ત્રીઓ, વદૃ્ધો, નલવાક્ષય અને અધતવાક્ષય રોકો આ કામતિભ ખ ફજ 

યવલૂતક જોડામ છે. જો કે ત્તળચક્ષત રોકોભાું ણ લાુંચનની ટેલ ત્તલકવાલલા આ કામતિભ ઉમોગી 

છે.  

લાતાતઓ અને વાુંસ્કૃત્તતક કામતિભ : આ મોજના અંતગતત ત્તનત્તિત વભમ અને ત્તનત્તિત જગ્માએ 

લાતાત વુંબાલી ળકામ છે, જે લાતાતઓ ઉદે્દશ્મણૂત, યોચક અને રષ્ટાુંત આધાક્રયત શોલી જોઈએ. 

ખાવ કયીને Foreign Language નાું પ્રખ્માત નાટકો, લાતાતઓ, નલરકથાઓ અન લાદ કયીને 

વુંબાલી ળકામ છે. જેનો શતે   ફાકો તેભજ અન્દ્મ વ્મક્તતને ણ ફોધાઠ ભે તેલો છે.  

લાુંચન ગ્ર  :કોઈણ એકજ ત્તલમ વાથે વુંફુંત્તધત વ્મક્તતઓને એકત્રીત કયીને Reading Circle 

સ્થાત્તત કયી ળકામ છે. આ Reading Circle Group ને એકજ સ્થાન ય એકત્તત્રત કયી Group 

Discussion કયલાનો Chance આલો જોઈએ.  

પ્રદળતન : ગ્રુંથારમની ફશાય કે જ્માું રોકોની અલય જલય લધ  શોમ તેલા Public Place ય 

Book Exhibition ન ું આમોજન કયી ળકામ છે કે જેથી જે તે ત્તલસ્તાયના વ્મક્તતઓ ગ્રુંથ અને 
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ગ્રુંથારમ તયપ આકત્તિત થઇ ળકે. ખાવ કયીને લાય તશલેાય અન રક્ષીને Exhibition અવયકાયક 

ક્રયણાભ આે છે. અશી ગ્રુંથારમ વાભગ્રી જેભ કે Books, Reference Books, Journals, 

Manuscripts, Microfilms, Charts, Maps, CD-DVD પ્રદત્તળિત કયી ળકામ છે. જો કે મોગ્મ 

નીત્તતત્તનમભોન ું ચ સ્તણે ારન કયવ ું જરૂયી છે.  

વભીક્ષા (Conslusion) : ગ્રુંથારમ ત્તલસ્તયણ કામત કે ગ્રુંથારમની લધાયાની પ્રવતૃ્તિન ું મૂ ળોધલા 

જોઈએ તો ગે્રટ ચિટન ની ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિનાું ૧૯ભી વદીના ભધ્મ વભમભાું જોલા ભે છે. 

જ્માયે બાયતીમ ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિના ઇત્તતશાવભાું ગ્રુંથારમ ત્તલસ્તયણ પ્રવતૃ્તિનો ઉદ્દબલ 6 કે ૭ 

દામકા જ નો છે જો કે અગાઉના પ્રભાણો ઉરબ્ધ નથી.  ઈ.વ. ૧૯૫૧ભાું UNESCO અને 

Central Government નાું ઉિભે ક્રદલ્શીભાું Delhi Public Library ની સ્થાના કયલાભાું આલેર 

તેના Social Education Section દ્વાયા Library Extension Service નો રોકોને સ્ળત ભેર.  

આભ કશી ળકામ કે ગ્રુંથારમની યુંયાગત વેલાઓભાુંથી ફશાય આલી લધ ભાું લધ  

રોકો ગ્રુંથારમનો ઉમોગ કયતા થામ તે ભાટે મોજલાભાું આલતી ય ક્તત-પ્રય ક્તત એટરે Library 

Extension Service. 
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