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1. प्रस्तावना : 

       प्राचीन काळात गं्रथालय म्हणजे वाचनसाहित्याचे जतन त्यांचे संरक्षण करण्याचे हिकाण िोते. सववसामान्य माणसाच्या 

मते हवटानी बांधलेली , शांत हिकाण की जेथे पुस्तके िेवली जातात ते हिकाण म्हणजे गं्रथालय िोय. योिानेस गुटेनबगव 

यांच्या (१४५०) छपाईयंत्राचा शोध लागल्यानंतर छपाई करणे सोपे झाले , त्यामुळे वाचनसाहित्यामधे्य वाढ िोऊ लागली, 

आता गं्रथाची मागणी वाढू लागली. त्याचबरोबर गं्रथालयाच्या कामाच्या स्वरुपात बदल िोऊ लागला. आधुहनक तंत्राचा 

उपयोग गं्रथालयात िोऊ लागला. जसे झेर ंक्स मशीन , मायक्रोहिल्म्स , टेपरेकोर्वर, िॅक्समशीन , टेहलिोन यांचा वापर 

गं्रथालयात केला जाऊ लागला.Computer  चा सववप्रथम शब्द प्रयोग इंग्लिश लेखक ररचर्व बे्रथवेट यांच्या "द यंग मैन 

िीहनंग्स" (१६१३) या पुस्तकात केला  गेला. संगणकाचा शोध लागल्यानंतर त्याचा गं्रथालयातिी उपयोग केला जाऊ 

लागला. वाचनसाहित्यात वाढ िोऊ लागली माहितीशास्त्राचा प्रसार िोऊ लागला. संपूणव माहिती कोणत्या एक गं्रथालयाला 

देणे किीण िोऊ लागले त्यामुळे आंतरगं्रथालयीन देवघेव संकल्पना उदयास आली. त्यासािी संगणकाचा चांगला उपयोग 

िोऊ लागला. त्याचे रुपांतर नेटवकव  मधे्य झाले.  

       संगणकामुळे आवश्यक माहितीसाधने शोधणे सोपे झाले. त्यामुळे वाचकांचा वेळ वाचू लागला. खऱ्या अथावने र् . 

एस. आर. रंगनाथन यांच्या पंचसूत्री चा ४ था हसद्ांत “वाचकांचा वेळ वाचवा “ साथवक िोऊ लागला. संगणकामुळे 

गं्रथालयीन व्यवस्थापन योग्य ररत्या िोऊ लागले. Bibliographical details संगणकावर वाचकांना हमळू लागले. पुढे 

वाचकांच्या अपेक्षामधे्य वाढ िोऊ लागली. संगणकावर संपूणव वाचनसाहित्य उपलब्ध व्हावे असे वाटू लागले. १९७० च्या 

दशकात लंकेस्टर यांनी भाकीत केले िोते की  माहिती हि पेपरलेस पद्तीने प्राप्त करता येईल परंतु त्यांनी ते भाकीत मागे 

घेतले कारण गं्रथ , संदभव गं्रथ , हनयतकाहलके यांचे प्रकाशन झपाट्याने िोत चालले िोते.  

       संगणकाच्या वापराणे इलेक्ट्र ोहनक माध्यमांच्या प्रभावाचा गं्रथालयाच्या हवकासावर खूप पररणाम झाला. त्याचा 

पररपाक म्हणून इलेक्ट्र ोहनक गं्रथालय (E Library), हक्षतीजाहवना गं्रथालय (Library without boundaries), आभासी 

गं्रथालय (vVirtual Library) , अश्या इलेक्ट्र ोहनक गं्रथालयाचा आभास हनमावण करणारी गं्रथालये अश्या नवनवीन 

संकल्पना उदयास आल्या . त्यानंतर हर्जीटल लायब्ररी या नवीन संकल्पनेचा उदय झाला. गं्रथालयात ऐहतिाहसक दृष्टीने 

मित्वपूणव माहिती असते. त्यांचा उपयोग संशोधनासािी केल्या जाऊ शकतो परंतु अशी साधने दुहमवळ आहण  अत्यल्प 

स्वरुपात असल्याने ती संशोधकांना गं्रथालया बािेर देता येत नसल्याने वाचकांना त्याचा उपयोग घेता येत नािी. अश्या 

जुन्या पुस्तकांचा कागद हिसूळ बनल्याने त्याची प्रहतहलपी सुद्ा काढता येत नािी अश्या साधनांचा वापर करण्यासािी ते 

वाचन साहित्य भहवष्यात इतरांसािी संग्रहित करण्यासािी त्या साधनांचे र्ीजीटायझेशन करणे योग्य असते.  

       हर्जीटल लायब्ररी , ई लायब्ररी , आहण वचुवअल लायब्ररी या हतन्ही संकल्पनेमधे्य िारसा िरक आढळत नािी. 

यामधील साम्य म्हणजे वाचान्सािीत्य िे इलेक्ट्र ोहनक स्वरुपात सािवून िेवल्या जाते. हर्हजटल गं्रथालय िे एक हवशेष 

गं्रथालय िोय. ज्यामधे्य हर्जीटल स्वरूपातील संग्रिावर लक्ष कें हित केल्या जाते. यामधे्य text , visual material , Audio 

Material यांना इलेक्ट्र ोहनक स्वरुपात संग्रहित केल्या जाते.  

 

2. शडशिटल लायब्ररी ची पररभाषा : 

हर्हजटल गं्रथालय हि संज्ञा गं्रथालय के्षत्रातील व्यावसायीकानी केली नसून ती संगणक आहण माहिती तंत्रज्ञानातील 

व्यावसायीकांनी Digital Library िा शब्द रूर् केला. हर्हजटल गं्रथालयाची व्याख्या पुढील प्रमाणे आिे.  

सारां  :-  सदर लेखामधे्य हर्हजटल लायब्ररी म्हणजे काय? हर्हजटल गं्रथालयाची व्याख्या, उहिषे्ट, वैहशषे्ठ, 

त्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या सेवा, हर्हजटल गं्रथालयाची आवश्यकता  तसेच त्याचे संरक्षण व हर्हजटल गं्रथालयाला 

उपयुक्त असणारया संगणक आज्ञावली चा पररचय हदला आिे.  
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पारंपाररक गं्रथालये करीत असलेली गं्रथ आहण तस्तम माहिती संग्रिण , तालीकीकरण , माहितीचा शोध आहण 

हवतरण ई. कायव हर्हजटल गणनप्रहक्रया , हर्हजटल माहितीसंग्रिण सपे्रशन तंत्रज्ञान  आज्ञावाली (Software) यांच्या 

सिायाने केलेली यंत्रणा म्हणजे हर्हजटल लायब्ररी िोय. 

हर्हजटल गं्रथालय म्हणजे माहिती आहण ज्ञानाच्या हवशाल संग्रिातून व्यवग्लस्थत ररत्या माहिती शोधण्याची सुहवधा 

पुरहवणारी प्रणाली म्हणजे हर्हजटल गं्रथालय िोय. 

Digital library are a set of electronic resources and associated technical capabilities for 
creating, searching, and using information. In this sense they are an extension of information 
storage and retrieval systems that manipulate digital data in any medium (text, images, sounds, 
and static or dynamics images) and exist in distributed networks. The content of digital libraries 
includes data, metadata that describe various aspects of data, and metadata that consist of links 
or relationship to other data and metadata, whether internal or external to the digital library. “ 

 

टेरेन्स स्मिथ यांच्या मते :- शास्त्रशुद् पद्तीने तयार केलेले व हर्हजटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांची व्यवग्लस्थत 

मांर्णी करून ते वापरण्यासािी हवहवध पद्तीचे व हवहवध अंगानी वापरण्याजोगे मागावसाहित उपलब्ध हर्हजटल 

साहित्यासंग्रि िोय. 

 

3. शडशिटल गं्रथालयाची  उशिषे्ट :  

 माहिती प्राप्त करणे, संग्रिीत करणे व हवतररत करणे 

 हर्हजटायझेशन माहितीचे जतन करणे  

 सीर्ी व र्ीव्हीर्ी राम  स्वरुपात आहधकाहधक रे्टाबेसचा संग्रि करणे. 

 गं्रथालयास लागणारी जागेची समस्या दुर करणे.  

 वाचक व  कमवचारी यांचा वेळ वाचवणे.  

 हवहवध इलेक्ट्र  हनक साधना व्दारे तसेच इंटरनेटव्दारे ऑनलाइन माहिती अश्या हवहवध माहितीचे स्त्रोत 

वाचकांपयंत पोिचवणे. 

 पारंपररक गं्रथालयातील अनावश्यक काये टाळून ती कमीत कमी वेळात व उत्तम तऱ््िेने करणे.  

 

4. शडशिटल गं्रथालयाची  वैश षे्ट : 

 पारंपररक गं्रथालयापेक्षा हर्हजटल गं्रथालयातील सेवा अचुक, स्पष्ट व प्रभावी असतात. 

 माहितीचा वेग जास्त असतो. 

 

 हर्हजटल ग्रथालयात हवहवध प्रकारचे हर्हजटल माहितीचे स्त्रोत उपलब्ध असतात, त्यात टेक्स्ट, इमेज आहण 

दृकश्राव्य प्रकारच्या स्तोत्रांचा चा समावेश असतो 

 हवहवध प्रकारचे उपभोके्त एकाच प्रकारच्या माहितीच्या स्त्रोताचा उपयोग एकाच वेळी करू शकतात .  

 हर्हजटल गं्रथालयामुळे एकमेकांशी जोर्लेल्या माहितीच्या स्त्रोतांशी तत्परतेने व प्रभावीपणे संपकव  साधणे 

सुलभ िोते.  

 हर्हजटल स्वरुपातील माहितीचा वापर उपभोक्ता त्याच्या गरजेनुसार कधीिी करू शकतो.  

 

5. शडशिटल गं्रथालयाद्वारे देण्यात येणाऱ्या सेवा : 

पारंपाररक गं्रथालयाच्या द्वारे देण्यात येणाऱ्या सेवा पेक्षा हर्हजटल गं्रथाल्याद्वारे जास्त सुधाररत आहण लवकर सेवा 

पुरहवल्या जाऊ शकतात. 

  ेअडड कॅटलोशगंग :- या सेवेमुळे गं्रथपालानां वेगवेगळ्या हर्हजटल गं्रथालयामधे्य उपलब्ध तालीकांची माहिती 

वापरणे शक्य िोते. तालीकीकरण एकाच वेळी करून त्या हवषयी माहिती नेटवक्सव चा उपयोग घेऊन र्ाउनलोर् 

करता येऊ शकते.  

 संघ ताशलका :- या सेवेमुळे हवहवध गं्रथालायातील गं्रथाची , हनयतकालीकांची संघताहलका तयार केली जाते. 

त्यामुळे हवहवध गं्रथातील माहिती प्राप्त करता येते. 
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 वेब ओपक (Web-online public Access Catalogue) :- या सेवेचा उपयोग करून हवहवध गं्रथालयाची 

यंत्ररूप ताहलका Machine Readable Catalogue इंटरनेट वेबच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जाऊ शकते.  

 आंतर गं्रथालयीन देवघेव सेवा :- या सेवेद्वारे एक गं्रथालय दुसऱ्या गं्रथालयांना नेटवक्सव चा उपयोग करून 

आंतर गं्रथालयीन देवघेवीच्या स्वरुपात ग्रथ पुरहवते.  

 रेफरल सेवा :- गं्रथालयामधे्य उपलब्ध नसलेले साहित्य वाचकांना कोिून प्राप्त करता येईल याचा संदभव हदला 

जातो. या सेवेमधे्य वाचकांना माहितीबिल प्रहशहक्षत केल्या जाते.  

 प्रचशलत िागृत सेवा :- या सेवेमुळे गं्रथालयातील नवीन गं्रथाची, हनयतकाहलकांची , िुकश्राव्य साधनांची यादी 

वाचकांच्या हनदशवनासािी अंतगवत वेबवर प्रदहशवत केली जाते. 

 माशितीचे शनवडक प्रसारण :- या सेवेमधे्य माहितीचे एकत्रीकरण करून त्याचे पृथक्करण करून वाचकापयंत 

पोिचहवली जाते. हशवाय गरजू वाचकांना ई-मेलच्या माध्यमातून संपकव िी केल्या जाऊ शकतो. 

6. शडशिटल लायब्ररी ची आवश्यकता : 

             भहवष्य काळात पारंपाररक गं्रथालयाचे हर्हजटल गं्रथालयात रुपांतर िोण्यासािी िार आवश्यकता आिे. आहण 

त्याचा कल हि हर्जीटायझेशन करे् जास्तीत जास्त रािणार. पारंपाररक गं्रथालयाचे हर्हजटल गं्रथालयात रुपांतर 

िोण्यासािी कािी मित्वाची कारणे आिेत ती पुढील प्रमाणे. 

 गं्रथालय तालीकेची व्याप्ती :- गं्रथालयात तालीकाचा उपयोग गं्रथाचे स्थान शोधण्यासािी केल्या जातो. त्यामधे्य 

गं्रथाचे नाव, लेखकाचे व प्रकाशकाचे नाव याव्यहतररक्त माहिती प्राप्त करता येत नािी, जर हर्जीटायझेशन केल्या 

गेले तर त्यामधे्य गं्रथाचे प्रत्यक्ष हचत्र समोर येऊ शकते. त्याची अनुक्रमहणका पाहून वाचक त्याला आवश्यक 

असणारी माहिती हमळवू शकतो. त्याची प्रस्तावना, हवषयसूची यांचा समावेश केला तर तालीकेची व्याप्ती 

हनहितरुपात िोईल. 

 पुस्तके, शनयतकाशलके यांचे ितन :- गं्रथालयात छापील साहित्याचे जतन करण्यासािी त्यांना चांगल्या ग्लस्थतीत 

िेवण्यासािी उपाययोजना करावी लागते. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य वाढहवता येते. परंतु त्याला कािी मयावदा असतात. 

कारण कागद जास्त हदवस हटकू शकणार नािी. अश्या संग्रिामधे्य अमूल्य स्वरूपाचे दुहमवळ गं्रथ (Out of Print, 

Rare Books) असतात. असे छापील साहित्य नष्ट िोण्यापूवी त्याचे हर्हजटल स्वरुपात रुपांतर करणे आवश्यक 

आिे. त्यामुळे ते कायमस्वरूपाने प्राप्त करता येते. 

 वेगवेगळ्या स्वरूपातील साशित्याचे ितन :- गं्रथालामधे्य मुहित a अमुहित वाचनसाहित्य असते. मुहित 

साहित्यामधे्य गं्रथ, संदभव गं्रथ, हनयतकाहलके अनेक साहित्यप्रकार पेंटीग्स, वसु्तसंग््रिातील वसू्त , दप्तरखान्यातील 

दस्तावेज , छायाहचत्र ई. असतात. तर अमुहित साहित्यामधे्य ध्वहनमुहिका , चलहचत्र ग्लव्हर्ीओ हचत्रहिती ई. गोष्टी 

असतात. हि माहिती कायमस्वरूपी हटकहवण्यासािी हर्हजटल स्वरुपात करणे काळाची गरज बनली आिे.  

 इंटरनेट माध्यमातील प्रसाररत माशिती वण्याडतील तांशिक अडचणी :-  इंटरनेट द्वारे हवहवध हर्हजटल माहिती 

हमळहवता येते उदा.:- ई-बुक्स , ई-जनवल्स ,ई-रे्टाबेसेस ई. वरील सवव प्रकार व्यापारी तत्वावर उपलब्ध िोत 

असल्यामुळे त्यांच्या अनेक aa अटी असतात. त्याचप्रमाणे त्यांची सततहच उपलब्धता अनेक तांहत्रक गोष्टीवर 

अवलंबून असते. नेट्वहकंग सारख्या तंत्रज्ञानातील छोट्याश्या हबघार्ामुळे ह्या माहितीचे प्रसारण बंद िोऊ शकते. 

त्यामुळे संशोधनात अर्थळे हनमावण िोऊ शकतात. हि अर्चण लक्षात घेता हर्हजटल माध्यमातून उपलब्ध 

िोणारया माहितीचे स्थाहनक पातळीवर जतन करण्याची , संरक्षण , प्रसारण उपलब्धतेची सोय या सवव बाबी 

हर्हजटल गं्रथालय हनहमवती अंतगवत येतात. 

 स्थाशनक पातळीवरील साशित्य शनशमडती :- प्रते्यक गं्रथालयाला आहथवक दृष्टीने मयावदा पर्तात. त्यात पुस्तके, 

हनयतकाहलके, ई-जनवल्स अश्या हवहवध गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. ई-जनवल्स सािी खूप खचव करावा लागतो. 

अश्या ग्लस्थतीत शेक्षहणक संस्थेकरे् असलेल्या बौद्ीक संपदेचा चांगल्याप्रकारे वापर केला जाऊ शकतो. ज्यामधे्य 

Class Notes, Computer Programs, problems & Solution , Video Lecture हवहवध अभ्यासक्रम अश्या 
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हवहवध स्थाहनक पातळीवर माहितीचे संकलन करून हवद्यार्थ्ांसािी उपलब्ध करण्यासािी हर्हजटल 

गं्रथाल्यासारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग घेता येतो. 

7. शडशिटल लायब्ररी ची आज्ञावली : 

हर्हजटल लायब्ररी सुरु करण्यापूवी सवावत मित्वाचे म्हणजे आज्ञावली (Software) हच हनवर् करणे. ‘हर्हजटल 

गं्रथालय िेर्रेशन’ नावाची संस्था हर्हजटल गं्रथालयासािी मागवदशवक तते्व उपलब्ध करून देते. हर्हजटल लायब्ररी सािी 

तसे बरीच आज्ञावली उपलब्ध आिे. 

D-Space :-  

हर्-से्पस हि ओपन सोसव स ंफ्टवेअर प्रणालीतील आज्ञावली आिे. Hewelett Packard & Massachusetts 

Institute of Technology या संशोधन संस्थाच्या सिकायावतून हवकहसत करण्यात आले. हतचा उपयोग हर्हजटल 

गं्रथालयहनहमवती सािी केल्या जातो. र्ी-से्पस िे स ंफ्टवेअर Java या प्रोग्राहमंग लँगे्वजवर अवलंबून आिे लीनक्स हकंवा 

युहनक्स या ओप्रहटंगहसस्टीमवर वापता येते. हर्हजटल गं्रथालयहनहमवती , देखभाल व व्यवस्थापनाचे काम हर्-से्पस द्वारे केले 

जाते. याचा वापर करून हवहवध प्रकारची माहिती वेगाने हमळहवता येते. त्यासािी आज्ञावली प्रस्ताहवत करणे , साहित्य 

स्वीकारणे , त्यासंबधीत व्यवस्था तयार करणे, गं्रथालयातील माहिती वेबद्वारे उपलब्ध करून देणे ई. गोष्टीचंा अंतभावव 

िोतो. 

 हर्-से्पस अंतगवत तीन प्रकारचा मेटारे्टा नोदंहवला जातो. तो र्ग्लिन कोअर प्रणालीनुसार िेवला जातो. 

 सूचीबद् माहितीचा रे्टा MIMIT गं्रथालयाच्या आधारे वणवनात्मक मेटारे्टा. 

 जतन करण्यासंबंधीचा रे्टा, Authorization policy data, Dspace, DBMS संबंहधत रे्टा . यांना प्रशासकीय 

मेटारे्टा म्हणतात. 

Greenstone:-  ग्रीनस्टोन आज्ञावली नु्यहझलंर् या देशातील वायकॅटो या हवद्यापीिाच्या हर्हजटल लायब्ररी अंतगवत 

हनहमवती झाली , नंतर ‘युनेस्को’ मािव त हवकहसत केले जात आिे. ग्रीनस्टोन िे पूणवस्वरूपातील कायवक्षम, वापरण्यास सोपे 

असे हर्हजटल लायब्ररी सािीचे स ंफ्टवेअर आिे. ह्याद्वारे माहितीचे व्यवस्थापन करून ती इंटरनेटवर िेवणे शक्य िोते. 

र् कु्यमेंट, आकृत्या, िोटो, ध्वहनमुहित माहिती हकवा व्हीर्ीओ यांचा समावेश िोतो. 

यातील साहित्यासंग्रि हवहशष्ठ व्यवस्थापानेद्वारे ते शोधण्यासािी व वापरण्यासािी योग्य पद्तीने पुन्हा बांधला 

जातो. हि सवव कामे स ंफ्टवेअर द्वारे आपोआप िोतात. कोणतीिी माहिती समाहवष्ट करतेवेळी एका हवहशष्ठ आराखड्यात 

ती बसहवली जाते. शोधण्याची सोय हि प्रत्यक्ष रे्टा व मेटारे्टा यांच्या आधारे उपलब्ध केली जाते , या स ंफ्टवेअरमधे्य 

र्ग्लिन कोअर या मेटा रे्टा प्रमाणकांचा वापर केला आिे. 

 ग्रीनस्टोन िे General Public License पद्तीने हनशुल्क उपलब्ध िोते. ग्रीनस्टोन स ंफ्टवेअरचा उपयोग मोढ्या 

प्रमाणात युनायटेर्  नेशन्सच्या हनगर्ीत संस्थेमािव त केला जात आिे.  

 

8. शनष्कषड : 

 हर्हजटल गं्रथाल्याद्वारे दुहमवळ गं्रथ, िस्तहलग्लखत आहण असे गं्रथ हक ज्याचे पाने हिसूळ झाली आिेत त्याचे 

हर्जीटायझेशन केल्याने ती संशोधकांना प्राप्त करता येऊ शकते. दुहमवळ वाचनसाहित्याचे कायमस्वरूपी संग्रि करून 

िेवता येते हर्हजटल गं्रथालयाचा संग्रि केवळ ताहलके पुरता नसून संपूणव साहित्य हर्हजटल स्वरुपात प्राप्त िोतो. 

संगणकाद्वारे काम चालत असल्याने माहितीची शोध प्रहक्रया लवकर पूणव करता येते. त्यामुळे वेळेची बचत िोते. वाचक 

स्वतः  माहिती शोधत असल्यामुळे गं्रथालय कमवचारी वगावचा कामाचा व्याप कमी करता येऊ शकतो. 
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