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વાય:  

વર્જન ને વલવર્જન યંયાગત ચારી અલતી પ્રવવૃિ છે. ભનષુ્મ જીલન શભેંળા અ 
ભથાભણભા ંયચ્મો ચ્મો યશ ેછે, અ ફાફતનુ ંકાયણ એક જ છે કે તે સ્લબાલે વલચાયળીર પ્રાણી 
છે. જો કે વલચાયોને શકાયાત્ભક રૂ અલાભા ંગ્રથંો ને ગ્રથંારમોનો વલળે પાો છે. કાયણકે 
શજાયો લોથી ભશાન વ્મક્તતઓ દ્વાયા જે કઇ કશલેાભા ં કે રખલાભા ં અલેર છે તેનો વગં્રશ 
ગ્રથંારમ દ્વાયા કોઇ ને કોઇ રૂભા ં કયલાભા ં અલે છે. લલ્રબી, નારદંા, ચાલકુ્ય, તક્ષવળરા 
લગેયે ગ્રથંારમો તેના ઈદાશયણ છે. જમાયે અજે અ ગ્રથંારમો ભાહશતી કેન્દ્રો, ભાહશતી થૃ્થકયણ 
કેન્દ્રો, ભાહશતી તયપ આંગરુી વનદેળ કયતા કેન્દ્રો, માવંિક ગ્રથંારમોનુ ં સ્લરૂ રઆ યહ્યા છે જે 
અલશ્મક ણ ખરંુ. કાયણકે ગ્રથંારમના ઈમોગકતાાને અજે ધ્મતન, તયંુતજ ને ીન 
ોઆન્દ્ટેડ જ ભાહશતી જોઇએ છે. અભ ઈમોગકતાાની ઇચ્છાવૂતિ કયલાના ઈદેશ્મ ને એક 
વાભાજજક વસં્થા તયીકે ગ્રથંારમ નુ ંચચય:લધાભાન સ્લરૂ જરૂયી જ નહશ અલશ્મક છે ને એટર ે
જ તેના સ્લરૂભા ંફદરાલ શોલો તે જ્ઞાન અધાહયત વભાજના વનભાાણ છે.            

ચાલીરૂ ળબ્દો:  

વાલાજવનક ગ્રથંારમ, જ્ઞાન અધાયીત વભાજ, યંયાગત સ્લરૂ, અધવુનક સ્લરૂ, વાભાજજક 
વસં્થા   

પ્રાસ્તાલના:  
અણે વૌ જાણીએ છીએ તે પ્રભાણે ગ્રથંારમ એ વિમવૂતિ છે, જમા ં સુ્તકો, લાચંકો, 

કભાચાયીઓ મખુ્મરૂ છે. શીં અણે સુ્તકો એટરકેે ઈમોગકતાાની જરૂહયમાત યૂી કયલા 
ઈમોગી કોઇણ સ્લરૂની ભાહશતી, લાચંકો એટરેકે વભાજભાથંી અલતો કોઇણ વલમ વાથે 
જોડામેર લગા ને કભાચાયીઓ એટરેકે સુ્તકો ને લાચંકો લચ્ચે કડીરૂ ફનનાય વનષ્ણાતં 
ને તારીભફદ્ધ ભદદનીળ. 
  ડો. એવ. અય. યંગનાથનના ભત પ્રભાણ ે ગ્રથંારમ એ ચીયલધાભાન વસં્થા છે, તો 
યંયાગત ગ્રથંારમની વયખાભણીએ લતાભાન અધવુનક ગ્રથંારમની જ્ઞાન અધાહયત વભાજના 
વનભાાણ ભાટે ભવૂભકા ફદરાલી જોઇએ ને ફદરાઇ ણ છે. અ ફાફતભા ંળકંાને સ્થાન જ 
નથી. લી વાલાજવનક ગ્રથંારમનો ઈમોગકતાા લગા ન્દ્મ ગ્રથંારમના પ્રકાયની રષ્ષ્ટએ 
ભમાાહદત ના યશતેા તભાભ વભાજભા ં યશનેાય શોમ છે. ને એટરેજ વાલાજવનક ગ્રથંારમ એ 
વભાજના વાભાજજક, અવથિક, વસં્કૃવતક, યાજહકમ લગેયે વલાક્ષેિીમ સ્તયે વલકાવભા ં ામારૂ 
ભવૂભકા દા કયતી વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક વસં્થા છે. જે તેના ગ્રથં વગં્રશભા ં વગં્રહશત સ્ત્રોત 
વાભગ્રીને ોતાની વલવલધ વેલાઓ, વલસ્તયણ પ્રવવૃિ થકી વભાજના છેલાડાના નાગહયકોને 
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નીતનવલન ભાહશતીઓથી લાકેપ કયી પ્રજાભા ંગ્રથંારમ ચબમખુતા કેલી તેભના વલાતોમખુી 
વલકાવભા ંબાગીદાય થલાનુ ંામાનુ ંકામા કયે છે. 

જાગતૃ ઈમોગકતાાલગા, વનષ્ણાતં કભાચાયીગણ ને ભાહશતી વાભગ્રીભા ં ધ્મતનતા 
અ વિમવૂતિ વાથે વાલાજવનક ગ્રથંારમોનો રષ્ષ્ટકોણ ફદરાઇ ગમો છે ને ખયા થાભા ંજ્ઞાન 
અધાહયત વભાજના વનભાાણ ભાટે વાલાજવનક ગ્રથંારમોની ભવૂભકા ઈલ્રેખનીમ છે. 
થા ને વ્માખ્મા: 

જ્ઞાન અધાહયત વભાજના વનભાાણ ભાટે વાલાજવનક ગ્રથંારમોની ફદરાતી ભવૂભકા વલમ 
ધ્માનભા ંયાખીએ તો ગ્રથંારમ, ગ્રથંાર ને જ્ઞાન અધાહયત વભાજ જે ળબ્દોને વભજલા જરૂયી 
ફને છે. 

ગ્રથંારમ જે ગ્રથં + રમ ને ગ્રથં + અરમ, જેના વલે કશીએ તો ગ્રથંારમ દ્વાયા 
લાચંન, વળક્ષણ ને ળોધ પ્રહિમા અ િણેમનો વભન્દ્લમ થઆ ળકે છે. ગ્રથંારમ એ વળક્ષકની 
ગયજ વાયે છે. ગ્રથંારમ એ એક વળક્ષક જ છે જેનાથી લચંચત યશતેો લગા ોતાની જાતને ને 
વભાજને કશુ ંજ નલીન જ્ઞાન અી ળકતો નથી. 

વાલાજવનક ગ્રથંારમ જે કોઇણ જાતના અંકુળ લગય મતુત લાતાલયણભા ં સ્લમભં 
વલકાવ વાધલાનુ ંવાધન છે, ભાટેજ વાલાજવનક ગ્રથંારમને જન વભાજના વલશ્વ વલદ્યારમનુ ંચફરૂદ 
અપયુ ંછે. જેના વલે કશીએ તો,  

A library is providing essentially public service. This can manage largely out 
of public money. so we can say that library is running by the people, for the people. It 

is also called as people’s university.  

ગ્રથંાર ળબ્દ વભજીએ તો, A librarian is for the readers, and this is universal 

truth that no one can provide valueable and expert services without a qualified 
librarian. 

જમાયે જ્ઞાન અધાહયત વભાજ એટરે કે is the type of society needed to complete 

and succeed in the changing economic and political dynamics of the modern world. It 

refers to societies that are well – educated and who therefore rely on the knowledge 

of their citizens to drive the innovation, entrepreneurship and dynamism of that 

society’s economy.  

વાલાજવનક ગ્રથંારમના શતેઓુ:  

 ડો. એવ. અય. યંગનાથન દ્વાયા પ્રવતાહદત વાલાજવનક ગ્રથંારમના શતેઓુ 

 વભાજની વ્મક્તત ભાિને જીલનમંત સ્લવળક્ષણ ભાટે વશામભતૂ થવુ.ં 
 વભાજની વ્મક્તત ભાિને તટસ્થ ને વભતોર લાચંન અશાય યૂો ાડલો. 
 વળંોધનભા ંભદદરૂ થવુ ંતથા વભાજની અફાદી ને ઈત્થાન ભાટે દેળના વાસં્કૃવતક 

લાયવાની વાચલણી કયલી. 
 વળંોધનકાય, અમોજક ને લૈજ્ઞાવનકને સવુગંત ભાહશતી યૂી ાડી યાષ્ષ્િમ વલકાવભા ં

વશામક થવુ.ં 
 વભાજની પ્રત્મેક વ્મક્તતના નલયાળના વભમને યચનાત્ભક પ્રવવૃિ તયપ લાલો. 
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  વાલાજવનક ગ્રથંારમની જરૂહયમાત:  

 વાલાજવનક ગ્રથંારમની વનલામા જરૂહયમાત ભાટે મખુ્મત્લે નીચેની ફાફતોનો વભાલેળ 
થામ છે. 

 વલવલધ ધભા ને જ્ઞાવતના રોકોભા ંએકતાની બાલના લાચંન દ્વાયા કેલામ. 
 ફે દેળો ને ફ ેદેળોની પ્રજાઓ લચ્ચે આંતયયાષ્ષ્િમ વભજુતી કેલામ. 
 રોકળાશીના મલૂ્મોને લાચંન દ્વાયા સરુઢ કયલા. 
 વલજ્ઞાન ને મિં ઈદ્યોગભા ંથમેર પ્રગવત રોકો સધુી શોચાડલા. 
 નલા જ્ઞાનનો વચંાય કયલા. 
 રોકોને સ્લતિં યીતે વલચાયતા કયલા. 
 ફુયવદના વભમનો ઈમોગ કયલા. 

 વાલાજવનક ગ્રથંારમ એક વાભાજજક વસં્થા તયીકે: 
 વાલાજવનક ગ્રથંારમના શતે ુઓં ને કામો યથી એ સ્ષ્ટણ ે કશી ળકામ કે એક 
વાલાજવનક ગ્રથંારમે એક વાભાજજક વસં્થા તયીકે ભવૂભકા બજલલાની છે ને તે જ્ઞાન અધાહયત 
વભાજના વનભાાણ ભાટેની ભવૂભકા બજલલાની છે. અ યીતે વાલાજવનક ગ્રથંારમની ભવૂભકા 
જોઇએ તો, 

 ગ્રથંારમ એ જાશયે જનતાની વલદ્યાીઠ. 
 ગ્રથંારમ વળક્ષણનુ ંજોડાણ કયાલે છે. 
 ગ્રથંારમ વાભાજજક એકતા રાલે છે. 
 ગ્રથંારમ ળાા વળક્ષણ ભાટે યુકરૂ છે. 
 ગ્રથંારમ રોકળાશી તથા વમશૂ વળક્ષણ વશામક ફને છે. 
 ગ્રથંારમ લાચંનવવૃતને ઈતેજન અે છે. 
 ગ્રથંારમ વભાજનુ ંવાસં્કૃવતક સ્તય ઊંચુ ંરાલે છે. 

નલોહદત પ્રોદ્યોચગકીઓ ને ગ્રથંારમ: 
 અધવુનક રૂ ધાયણ કયતી ભાહશતી ને પ્રત્મામન પ્રોદ્યોચગકીએ ગ્રથંારમ ભાટે 
હયલતાન ને રૂાતંયનો ભાગા તૈમાય કમો છે. એટરજે ગ્રથંારમ ળબ્દ અજે outdated ગણામ 
છે. જમાયે Information Center, Information Analysis Center, Referral Center જેલા 
ળબ્દોનો જન્દ્ભ થઆ ચકુ્યો છે. ગ્રથંારમો ભાિ ભાહશતીના અદાન પ્રદાન લચ્ચેની પ્રત્મામન કડી 
ન ફની યશતેા તેનો વલસ્તાય વસં્થાઓ, વમદુામો ને દેળાલય સધુી શોંચ્મો છે. અજે સ્થાવનક, 
યાષ્િીમ, આંતયયાષ્િીમ કક્ષાએ વચંચત ભાહશતીની પ્રાપ્પત નલી પ્રોદ્યોચગકીની ભદદથી ળક્યા ફની 
છે. ઈમોગકતાાની ભાહશતી જરૂહયમાતો ને ભાહશતી ળોધભા ંણ ફદરાલ અવ્મો છે. કશલેાનો 
ભતરફ એજ કે નલીન ભાહશતી પ્રોદ્યોચગકીઓ, ભાહશતી નુઃપ્રાપ્પત ને વિંભણ લગેયેની 
ફાફતોભા ં ગ્રથંારમો ય ભોટી વય ડી છે. યંયાગત ગ્રથંારમો શલે ઝડથી શાઇચિડ 
ગ્રથંારમો કે ડીજીટર ગ્રથંારમો ફનલા જઆ યહ્યા છે. આન્દ્ટયનેટ ને નેટલકા ઇન્દ્રાસ્િતચયનો ણ 
અ વિંાક્ન્દ્તભા ંભશત્લનો પાો છે. જેની વય ગ્રથંારમ પ્રહિમાઓ ને વેલાઓ ય ડી છે, 
તેભજ ગ્રથંારમો અજે ૨૪ * ૭ એટરે કે ૨૪ કરાક ને ૭ હદલવ કાભ કયતા થમા છે. મહુરત 
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ભાધ્મભના સ્થાને ધીયેધીયે ડીજીટર ભાધ્મભ અકાય રઆ યહ્ુ ં છે. વ્માકણે ગ્રથંારમો સ્ત્રોત 
વશબાગીકયણ ને ભાહશતી નેટલકાવ તયપ લી યહ્યા છે ને ધીભી તેભજ ભક્કભ ગવતએ 
બૌવતક ગ્રથંારમભાથંી લચ્યુાર ગ્રથંારમ ફનલા જઆ યહ્યા છે. 
 અ ફાફત નીચે દળાાલેર મદુ્દા યથી સ્ષ્ટ વભજી ળકાળે કે, 

 વાલાજવનક ગ્રથંારમોનો ભાહશતી કેન્દ્ર કે કોમ્યનુીટી વેન્દ્ટવા તયીકે ઈદમ 

 ગ્રથં વગં્રશની વ્માકતા ને ધ્્તાનતા  

 ઈમોગકતાાને ભાહશતી રેલડદેલડ કયલાની વલવલધ કામા દ્ધવત 

 ગ્રથંારમ માવંિકીકયણનો ગ્રથંારમ શતેનુી વૂતિભા ંપાો  

લગેયે ને રીધે જ્ઞાન અધાહયત વભાજનુ ંવનભાાણ ળક્ય છે ને અ ભાટે વાલાજવનક ગ્રથંારમોની 
ભવૂભકા ફદરાઇ છે. વાલાજવનક ગ્રથંારમોએ અ ભવૂભકા સ્લીકાયી House of learning કે House 

of wisdom જેવુ ંઈનાભ ભેવ્યુ ંછે. 
 વાલાજવનક ગ્રથંારમ વ્મલસ્થાન:  

 લતાભાન વાલાજવનક ગ્રથંારમ જ્ઞાન અધાહયત વભાજના વનભાાણ ભાટે વળતત ભવૂભકા 
બજલે છે ને તેના વ્મલસ્થાન વલબાગોની લાત કયીએ to વાલાજવનક ગ્રથંારમોભા ં 

 યભકડા વલબાગ 

 ફાહકળોય વલબાગ 

 ભહશરા વલબાગ 

 વદંબા વલબાગ 

 પ્રસ્તતુ વદંબા વેલા વલબાગ 

 વળંોધન વલબાગ  

 આન્દ્ટયનેટ વલબાગ  

 ડીજીટર ગ્રથંારમ વલબાગ  

 અઇ ટી વલબાગ  

 ળૈક્ષચણક ને વ્માલવાવમક ભાગાદળાન વલબાગ  
ઈયોતત વલબાગો દ્વાયા ગ્રથંારમો દ્વાયા ોતાની વેલાઓ યૂી ાડલાભા ં અલે છે. જમાયે 
વાલાજવનક ગ્રથંારમોના સ્ત્રોતોભા ં

 ગ્રથંો 
 વદંબા ગ્રથંો 
 વાભવમકો  

 ેય પ્તરવિંગ 

 અટા ને વકચય ગેરેયી 
 લીહડઓ કેવેટ, વીડી, હડલીડી  

 િેઇર ન ેટોહકિંગ રામિેયી 
લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. જમાયે ગ્રથંારમોના સ્ત્રોતોના ભશતભ ઈમોગ ભાટે વલવલધ વેલાઓ 
ને વયકાયક પ્રવવૃતઓ કયલાભા ંઅલે છે. જેભા ં 
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 ભાહશતી વેલા  

 નરુમ વેલા  

 પ્રવતચરવ વલેા  

 આન્દ્ટયનેટ વેલા 
 ગ્રથંારમ ચબગભ 

 ગ્રથંારમના થદળાકોનો ઈમોગ  

 વલવળષ્ટ વેલા જેભ કે સુ્તક ભેા, વેભીનાય, લકાળો 

ઈયોતત વેલાઓ ઈયાતં ત્માયના યગુભા ંગ્રથંારોની ભવૂભકા નીચે મજુફ જોલા ભે છે. 
 ઈબોતતાઓની ભાહશતી જરૂહયમાતો ઓખનાય કુળ વલાદંકતાા  

 ગાધ ભાહશતી વાગયભાથંી ઈમોગકતાાને ઈમોગી એલી કોઇણ પોભેટભા ં યશરે 
ભાહશતી     ળોધનાય સકુાની 

 ઈરબ્ધ ભાહશતી ન ે ભાખાનો સભેુ ફેવાડી ઈમોગકતાાને નકુુ કયી 
અનાય નકુુરનકાય 

 ભાહશતીના વલવલધ પોભેટ વાથે સુહયચચત શોમ ને જરૂય ડ ે ત્મા ં ઈમોગકતાાને 
કેલલા ભાટે વાેક્ષ ભાગાદળાન અનાય કેલણીકાય  

 ગ્રથંારમ વેલાઓનુ ંભાકેહટિંગ કયનાય ઈદ્યોગ વાશવવક  

 લેફયગુભા ં ભાશીતીવેલાઓ પ્રદાન કયતી લખતે ચોકકવણે નીવતની વભાજ 
ધયાલનાય નીવતજ્ઞાતા  

 મોગ્મ ભાહશતી, મોગ્મ વભમે, મોગ્મ લાચંકને મોગ્મ સ્ત્રોતભાથંી યૂી ાડનાય ભાહશતી 
અકરનં કાય 

એટરેકે ગ્રથંાર ાવે ઈયોતત ફાફતની અલડત ફની યશ ેતે ભાટે અજીલન વલદ્યાથી ફની 
યશલેાનુ ંશોમ છે. 
બાલી વલકાવ અંગ ેભતંવ્મ: 
 ડો. એવ. અય. યંગનાથનના ાચં સિુો ધ્માનભા ંયાખતા લતાભાન વભમ કયતા બાલી 
શભેંળા ડકાયરૂ જ યશલેાનુ ંછે. કાયણકે જેલી યીતે ઔદ્યોચગક િાવંત, યાજકીમ િાવંત, શ્વતે િાવંત, 
શહયમાી િાવંત જોલા ભી છે તેભ ગ્રથંારમોભા ંઇ િાવંત અલી છે. હયણાભે Library અજે E – 
Library એટરેકે, ગ્રથંારમોના કામો ને વેલાઓ આરકેિોવનકવ વાધનો જે કમ્પયટુય ને નેટ 
દ્વાયા ાતા શોમ છે. જમાયે ગ્રથંારમોના વાધનો અજે E – Tools જેલાકે Computer, Printer, 

CD, DVD, Barcode Reader શોમ ને લાચંન વાભગ્રી સ્લરૂ કે જે આરેકિોવનક સ્લરૂ શોમ 
જેભ કે E – Book, E – Journal, E – Database, E – Mail, E – News, Internet. 
 ઈયોતત ફાફત ધ્માનભા ંયાખતા નીચેના મદુ્દા જો ધ્માનભા ંયાખલાભા ંઅલે તો જ્ઞાન 
અધાહયત વભાજના વનભાાણ ભાટે વાલાજવનક ગ્રથંારમોની ભવૂભકા મોગ્મ જ યશલેાની છે ને 
શયીપાઇયતુત લાતાલયણભા ંોતાનુ ં સ્થાન ચોકકવ ભજબતુ ફનાલી ળકળે. લતાભાન વભમભા ં
ગ્રથંારમ ભાટે કશી ળકામ કે  

 ગ્રથંારમના ગ્રથં વગં્રશભા ંવલવલધતા શોમ 
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 ગ્રથંારમના ઈમોગકતાા લગાને ધ્માનભા ંયાખી ગ્રથં વગં્રશ ને વદંગીની પ્રહિમા 
 ગ્રથંારમ પ્રવવૃતને વયકાયક યીતે ચરાલલા તારીભ ાભેર ને વ્મલવાવમક વળક્ષણ 

પ્રાપત કયેર ગ્રથંાર ને કભાચાયીગણ 

 કતાવ્મવનષ્ઠા ને જલાફદાયીની બાલના અંગે જાગતૃતા  

 સુ્તકો ઈયાતં ન્દ્મ મહુરત લાચંન વાભગ્રી ને વભમની ભાગં નવુાય ગ્રથં 
વગં્રશ 

 ગ્રથંારમના ઈમોગકતાાને ભશતભ વતંો અલા વલવલધ વલસ્તયણ પ્રવવૃતનો 
ઈમોગ  

 ગ્રથંારમના કામા ને ટેકવનકર પ્રહિમાભા ંમાવંિક વાધન વાભગ્રીનો વલળે ઈમોગ   

 ઈમોગકતાાની યવ રુચચ ને લાચંન ટેલ વલકવે તે ભાટે વલવલધ વલબાગો ને વેલાઓ  

લતાભાન વભમભા ં ગ્રથંારમોની વભાજ, યાષ્િ પ્રત્મે જલાફદાયી વભજી ઈયોતત પ્રવવૃિનો 
ભર થઆ જ ચકુ્યો છે, જરૂય છે અ પ્રહિમાભા ં ગવતળીરતા. વાભાન્દ્મ થાભા ં વાલાજવનક 
ગ્રથંારમ રોકળાશી વભાજના વવદ્ધાતં નવુાય રોકો લડ ે ટેકો અલાભા ંઅલે છે ને રોકો 
દ્વાયા જ તેનો ઈમોગ થામ છે. એટરેકે વાલાજવનક ગ્રથંારમ વભાજભા ં યશતેી પ્રત્મેક વ્મક્તત 
ભાટે એક વલદ્યાીઠ વભાન કામા કયે છે. અ કદી ન ભરૂવુ ંજોઇએ. 
વભીક્ષા: 
 વભાજનો વલાંગી વલકાવ કયલો શોમ તો વભાજના પ્રત્મેક વ્મક્તતને વલકાવની તક 
ભલી જોઇએ. કોઇણ વ્મક્તતને કોઇણ પ્રકાયના બેદબાલ લગય વાલાજવનક ગ્રથંારમ વેલા 
યૂી ાડલી જોઇએ કાયણકે વભગ્ર ભાનલજાવતની લૈચાહયક ઈત્િાવંત ભાટે ગ્રથંારમ જરૂયી ફની 
યહ્ુ ં છે. વભાજને લૈચાહયક લાયવો તો ગ્રથંારમ ાવેથી જ ભે છે. ગ્રથંારમ એ વળક્ષણનો 
પેરાલો તથા ભાહશતી વલતયણ ભાટેનુ ં એક વૌથી વયકાયક ને કયકવયબયુ ં ભાધ્મભ છે. 
ગ્રથંારમભા ં યશરેા સ્ત્રોતોના ઈમોગથી કોઇણ ઈમોગકતાા તેના કામાભા ં વનણૂાતા પ્રાપત 
કયીને વ્મક્તતગત વલકાવ ને વાથોવાથ વભાજ તેભજ દેળના વલકાવભા ંવશમોગ અી ળકે છે 
ને અ અધાયે જ જ્ઞાન અધાહયત વભાજના વનભાાણ ભાટે વાલાજવનક ગ્રથંારમોની ભવૂભકા 
મોગ્મ હદળાભા ંજઆ યશી છે એભ કશલેાભા ંવતળમોક્તત નહશ યશ.ે         
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