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શૈક્ષણિક ગ્રથંારમોભા ંઈન્સ્ટિિયશૂનર યીોણઝિરયનો ખ્માર અને ભહત્વ 
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યસુનલસવિટી, અભદાલાદ 

 સાય :  
 ગ્રથંારમને સળક્ષણનુ ંહ્યદમ ભાનલાભા ંઆલે છે. જેભ હ્યદમસલના ભાણવ જીલી ન ળકે 
તેભ ગ્રથંારમ સલના કોઈ ણ ળૈક્ષણણક વસં્થાનો સલકાવ ળક્ય નથી. રેખની ળરૂઆતભા ંળૈક્ષણણક 
ગ્રથંારમોની વભજ આલાભા ંઆલી છે, ત્માયફાદ ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરયની વભાજ તેભ જ 
ળૈક્ષણણક વસં્થાઓભા ં તેનો ઉમોગ અને ભશત્લને વભજાલલાભા ં આવયુ ં છે. અંતભા ં
ઈ્સ્ટીટયળુનર રયોઝેટરયના ંપામદા લણણલાભા ંઆવમા છે. 
 ચાવી રૂ શબ્દો :ળૈક્ષણણક ગ્રથંારમો, ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય, ઓન વોવણ 

વોફ્ટલેય,  રડજજટર ભારશતી 
 પ્રટતાવના : 

 પ્રાચીન વભમભા ંગ્રથંારમોને તાાભા ં સનસિત લગણના ઉમોગ ભાટે જ યખાતા, વભમ 
જતા ંગ્રથંો રોકો સધુી શોંચતા થમા, ગ્રથંારમ વેલાઓનો વમા લધ્મો, લધતી જતી ભારશતી 
અને ટેકનોરોજીને રયણાભે રોકો ઓછાભા ંઓછા વભમભા ંસન-ોઈ્ટેડ ભારશતી ભાગંતા થમા 
એટરે આધસુનક ગ્રથંારમો ઈ્પભેળન વે્ટય ફ્મા,ં નલી નલી ટેકનોરોજીથી ગ્રથંારમની 
વેલાઓભા ં ણ સધુાયો થમો ઈ-બકુ્વ, ઈ-જનણલ્વનો ખ્માર સલકસ્મો અને ગ્રથંારમ વેલાઓ 
કોમ્પ્યટૂયાઈઝ્ડ થઈ ડીજીટર ગ્રથંારમો થમા ભારશતીને ડીજીટર પોભભા ં વાચલલાનુ ં અન ે
ઉમોગભા ંરાલલાનુ ંળરૂ થયુ ંરયણાભે આજે OPAC, WEBOPAC, લગેયે દ્વાયા લાચક ઘયે ફેઠા 
જ સુ્તક, વાભાસમક દ્વાયા ભારશતી ભેલી ળકે છે. ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય ણ  એક એલી 
ભારશતીનો ખજાનો છે જે વસં્થાના કભણચાયીઓ, અધ્માકોની વાભા્મથી રઈને સવધ્ધી સધુીની 
ભારશતી ડીજીટર પોભણભા ંઓન વોવણ વોફ્ટલેય દ્વાયા વાચલલાભા ંઆલ ેછે. રેખભા ંઆનો ખ્માર 
સલસ્તતૃ યીતે વભજાલલાભા ંઆવમો છે. 
 શૈક્ષણિક ગ્રથંારમો : 

 ગ્રથંારમોને મખુ્મત્લે ત્રણ સ્લરૂભા ંલશેંચલાભા ંઆવમા છે :  

૧. વળંોધન ગ્રથંારમો, ૨. જાશયે ગ્રથંારમો ૩. ળૈક્ષણણક ગ્રથંારમો (ળકૈ્ષણણક ગ્રથંારમોભા ંળાા, 
ગ્રથંારમો, કોરજે ગ્રથંારમો અને યસુનલસવિટી ગ્રથંારમો)નો વભાલેળ થામ છે, ળૈક્ષણણક ગ્રથંારમો 
સળક્ષણ વાથે વકંામેરા શોમ છે, આલા ગ્રથંારમોભા ં વાભા્મત: સળક્ષણના ં અભ્માવક્રભન ે
રગતા સુ્તકો, વાભસમકો લગેયે યાખલાભા ંઆલે છે, ઉયાતં વળંોધનને ણ આલા ગ્રથંારમોભા ં
ભશત્લ આલાભા ંઆલે છે. યસુનલસવિટી ગ્રથંારમો વસલળે ઉચ્ચતય અભ્માવ કયતા સલદ્યાથીઓ 
ભાટે શોમ છે તેથી ટેકનોરોજીના ં સલકાવ વાથે યસુનલસવિટી ગ્રથંારમોભા ંણ વેલાઓ કોમ્પ્યટૂય 
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આધારયત થઈ છે, આભ ળકૈ્ષણણક ગ્રથંારમોનો સલકાવ જેટરો વાયો શળે તેટરો સળક્ષણને લગે 
ભળે. 
 ઈ્ટિીિયશુનર રયોઝેિરયનો ખ્માર :  

 ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરયએ લાસ્તલભા ં ડીજીટર ગ્રથંારમનુ ં સલસ્તયણ છે, જે જ્ઞાન 
બાગીદાયી ભાટેનુ ંચં છે. 
 ફહ ુ સલસ્તતૃ યીતે વાભા્મ ળબ્દોભા ં ઈ્સ્ટીટયળુનર રયોઝેટરય એટરે ગ્રથંારમ, 
વગં્રશારમ અન ે લખાયભા ં વાચલણી અને ઉમોગ ભાટે વગં્રશ કયલાભા ં આલેર વસં્થાના 
કૌળલ્મો અને અણબરખેો અરફત આજના વભમભા ં તેનુ ં અથણઘટન કયલાભા ં આવયુ ં છે હુ ં
વસં્થાકીમ અણબરેખોની રડજજટર ભારશતીની વાચલણીનો વગં્રશ. 
 ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય એટરે સલશ્વસલદ્યારમના ંળૈક્ષણણક વમશૂને શે્રણીફધ્ધ વેલાઓ 
યૂી ાડલા તેના અધ્માકો કભણચાયીગણ તભેજ સલધ્લાન વળંોધકો દલાયા સનભાણણ ાભેર 
સલધ્લત ાભેર પ્રકાળનોના વગં્રશ અને વાચલણીની સલસધ લી આ સ્ત્રોતોને રડજજટર કે સલજાણુ ં
સ્લરૂભા ં યાખલાથી કોઈણ સલસળષ્ટ સલમની ભારશતી વાચલલાનુ ં અને ઉમોગ કયલાનુ ં
વય ફની યશ ેછે. 
 વ્માખ્મા :  

 ણર્ચ (Lynch) અનવુાય “ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય એટરે સલશ્વસલદ્યારમના ં વભ્મો 
દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર રડજજટર વાભગ્રીનુ ંવર્જન તેભજ તેનુ ંસલશ્વસલદ્યારમના ં વભ્મોની ગ્રથંારમ 
અને ભારશતી વેલા ભાટે કયલાભા ંઆલતુ ંવમલસ્થાન”. 
 પોસ્ટય અને ણગફ્વ (Foster and Gibbons) ઈ્સ્ટીટયળુનર રયોઝેટરયની વભાજ 
આતા જણાલે છે કે ળૈક્ષણણક વભાજ-વમશૂ દ્વાયા યચલાભા ં આલેર રડજજટર યચનાઓની 
સલજાણકુીમ ધ્ધસત દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર વાચલણી વયંક્ષણ અને ઉમોગની સસુલધા. 
 ઈન્સ્ટિિયશૂનર યીોણઝિરયનો ઉદ્દબવ : 

 રયોઝીટયીનો વાભા્મ અથણ થામ છે વગં્રશ, બડંાય કે કોઠાય. ઈ્સ્ટીટયળુનર એટરે 
વસં્થાગત કે વસં્થાકીમ ભાનલ વસં્કાય અને વસં્કૃસતનો ઈસતશાવ જોતા ં એ સ્ષ્ટ થામ છે કે 
“વગં્રશ” કે રયોઝીટયી એ નલીન દ કે સલબાલના નથી ભાનલી વાયવબંા, વાચલણી અને 
રાફંાગાા સધુી ઉમોગભા ં રઈ ળકામ તે ભાટે ભશત્લની ભારશતી અને કરાકાયીગીયીની 
લસ્તઓુ બગેી કયતાને વગં્રશ કયતા તે સળખ્મો ત્માયથી બેગી કયતા ને વગં્રશ કયતા તે સળખ્મો 
ત્માયથી વગં્રશ કયતા સળખ્મો ત્માયથી વગં્રશ (Repository) દ અસ્સ્તત્લભા ંઆવમો છે. 
 ગ્રથંારમો, વગં્રશારમો, દપતયો (Archive)ના ં ઇસતશાવભા ં ાનાઓ ઉથરાલતા એ 
સ્ષ્ટત: જણાઈ આલે છે કે વગં્રશ ભાટેના કામણક્રભોનુ ં મૂ તેભા ંડલેુ ં છે અરફત સલળેત: 
વભકારીન સલકાવના વદંબ ેવસં્થાગત વગં્રશને નલીન અથણ ભળ્મા છે સલબાલના ભી છે. 
 ૧. જ્ઞાન વમલસ્થાન આંદોરનનો ઉદ્દબલ 

 ૨. રડજજટર ભારશતી વમલસ્થાનની ઝડથી પ્રા્ત થતી રયકલતા  
 સલળા દ્રષ્ષ્ટએ જોતા ંજમા ંવસં્થાના અણબરખેો ઉમોગ અને વાચલણી ભાટે યાખલાભા ં
આલે છે જેલા કે ગ્રથંારમ વગં્રશારમ બડંાય લગેયેને ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય કશલેાભા ંઆલે 
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છે. ળબ્દોભા ંએભ કશી ળકામ કે વસં્થાની તભાભ ભારશતી રડજજટર સ્લરૂભા ંરયલસતિત કયી તેનો 
વગં્રશ વાચલણી અને તનેો ઉમોગ. 
 

 શૈક્ષણિક ગ્રથંારમોભા ંઈન્સ્ટિિયશૂનર યીોણઝિરયનુ ંભહત્વ : 
 અલાણચીનયગુભા ં રડજજટર રામબ્રેયી ઉદ્દબલ અને સલકાવ વાથે ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર 
યીોણઝટરય ભશત્લ વસલળે ફનતુ ં યહ્ુ ં છે. આજે ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય સલશ્વની અનેક 
વસં્થાઓ ભાટે એક સલળા છત્ર વભાન ફની છે જમા ંવસં્થાઓ વળંોધન કામણક્રભો, મોજનાઓ 
લગેયે ઉમોગકતાણના ં રાબાથે પ્રસતલણ પ્રદસળિત કયે છે વાથે જ સલશ્વની તભાભ વસં્થાઓને 
વશબાગી થલા પ્રોત્વારશત કયે છે. ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય કોઈણ જાતના અલયોધ લગય 
પ્રરેખોના ઉમોગની સસુલધા આે છે તેભજ ભતૂકા અને લતણભાન તેભજ બાલી વળંોધનોને 
ઉજાગય કયે છે. 
 સલળેભા ંવભકારીન અને બાલી વળંોધકોની વાથે અ્મ વમલવાસમકો જેલા કે વાભાજજક 
કામણકયો લગેયેને તે પ્રકાળનોને લધ ુઉમોગી ફનાલે છે. 
 લી, વળંોધન રેખો, વળંોધન અશલેારો લગેયે ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય સલસલધ 
પ્રત્મામનને લધ ુલેગીલુ ંફનાલે છે, ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય વસં્થાઓને લધ ુઉમોગી ફનાલે 
છે. 
 છેલ્રા ૮-૧૦ લણભાઅંભેરયકા, ગ્રેટ ણબ્રટન અને ઓસ્રેણરમાભા ં વાયી એલી વખં્માભા ં
ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરયનો લધાયો થમો છે ગ્રેટ ણબ્રટનભા ંJISC ની નાણાકીમ વલરતો વાથ ે
તેના અનેક વળંોધનો વસં્થાઓભા ં ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય સલકાવ ાભી છે. અભેરયકાભા ં
યસુનલસવિટી ઓપ કેરોપોસનમા Scholarship યીોણઝટરયનો ભશત્લકાકં્ષી મોજનાઓની પ્રાયંબ 
કયલાભા ંઆવમો છે અને ૨૦૦૦ જેટરા રેખોની સલમલસ્ત ુએકઠી કયલાભા ંઆલી છે, DSpace 
પરકનો MIT અને HP દ્વાયા સલકાવ કયે છે Open Source અને ભપત સસુલધા યૂી ાડલાભા ં
આલી છે. છેલ્રી આંકડાકીમ ભારશતી અનવુાય લણ ૨૦૦૦થી આજરદન સધુી ૩૦૦૦ થી લધ ુ
વસં્થાઓને DSpace વોફ્ટલેય ડાઉનરોડ કમાણ છે. 
 બાયતભા ં યસુનલસવિટી ઓપ ભૈસયેુ સલદ્યાસનસધ રડજજટર રામબ્રેયી અ્લમ ે બાયતીમ 
ભશાસનફધંોની રડજજટર રામબ્રેયીનો સલકાવ કમો છે જે બાયતીમ ભશાસનફધંો અને રઘળુોધ 
સનફધંો ભાટેની ઓનરાઈન સ્ત્રોત છે આ મોજના ભાઈક્રોવોફ્ટ ઇષ્્ડમા અને પોડણ પાઉ્ડળેન દ્વાયા 
યુસ્કૃત છે. 
 શૈક્ષણિક ગ્રથંારમોભા ંઈન્સ્ટિિયશૂનર યીોણઝિરયના ંહતેઓુ નીચે મજુફ છે : 

૧. સલધ્લત વળંોધન વસં્થાઓ ભાટે લૈસશ્વક ઓખ ઊબી કયલી, 
૨. કોઈ એક જ સ્થાને સલમલસ્તનુુ ંવકંરન કયવુ,ં 
૩. અ્મ વસં્થાઓની રડજજટર લસ્તઓુ વગં્રશ અને વાચલણી કયલી, 
૪. લસ્ત ુયજૂ કયલી 
૫. ભેટાડટેાની પ્રસ્તતુતા 
૬. પ્રલેળ – અંકુળ 

૭. ળોધ વશામ 
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૮. લશેંચણી અને વાચલણી 
 પામદા : 

 જ્ઞાનના રયઘને સલકવાલલા 
 નુ: પ્રાન્સ્તની વયતા 
 ફૌન્સધ્ધક  વંદા અસધકાયને વસં્થાકીમ સ્તયે લધ ુ અવયકાયક યીતે ઉમોગ 

કયાલલા વભથણ ફનાલલા  

 ભારશતી અને સલમલસ્ત ુવમલસ્થાન ધ્ધસતના ંલતણભાનભા ંયશરેા ંયોકાણોભા ં
થતો માસંત્રક રાબ ભેલલા. 

 ઉસહંાય : 
 ઈ્ટયનેટના ંઆસલષ્કાયથી ભારશતી ખફૂ ઝડથી પ્રા્ત થલા રાગી છે, ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર 
યીોણઝટરયનો ખ્માર આજનો છે છેલ્રા ત્રણ-ચાય દામકાઓ અરફત સલળા અથણભા ંજોઈએ તો 
ળીક્ષનીક વસં્થાઓ સલળે કયીને સલશ્વસલદ્યારમના ં અને ગ્રથંારમોના સલકાવ જેટરો જૂનો છે, 
ઈન્સ્સ્ટટયળૂનર યીોણઝટરય ભારશતીની ઝડી નુ: પ્રાન્સ્ત ભાટેની એક અદ્યતન સલસધ છે જે 
વસં્થાના અધ્માકો, વળંોધનકતાણઓ અને સલદ્યાથીઓ દ્વાયા ફૌન્સધ્ધક વંદાના રડજજટર સ્લરૂભા ં
અણબરેખો વસં્થાના તેભજ વસં્થા ફશાયના ઉમોગકતાણ ભાટે વય અને સગુભ ફનાલલાની 
સલધી એક નલીન ખ્માર છે. 
 
 

 સદંબભસણૂચ : 
1. Aschenbrenner, L. A. (2008) Future of repositories & Paterns for repository 
 Architecture. 
2. Brain, Joseph (2011) Institutional repositories Encyclopedia of Library and 
 Information Science. 
3. Karmakar, Gaurishankar (2010) Institutional repositories in India. 
4. Lihitker Shailini R. (2009) A strudy of Majar Institutional repositories in 
 India. 
5. ઉચાટ, ડી. એ. (૨૦૦૯) સળક્ષણ અને વાભાજજક સલજ્ઞાનોભા ંવળંોધનનુ ંધ્ધસતળાસ્ત્ર. 
 


