
गं्रथपाल बना 

भारतात सर्वप्रथम बडोदा संस्थानने गं्रथपालनाचा अभ्यासक्रम सुरू केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 

सयाजीरार् गायकर्ाड यांनी इ.स. १९११मधे्य डबू्ल्य. सी. बॉडवन या अमेररकन तज्ज्ञाला 

संस्थानात नर्ीन गं्रथालये स्थापण्यासाठी बोलारू्न घेतले. इ.स. १९१३ मधे्य गं्रथपालनाचा 

अभ्यासक्रम नागरी गं्रथपालांसाठी सुरू केला. पूर्ीपासून लोकांना काम, शिक्षण आशण 

आनंदासाठी कोणती पुस्तके र्ाचार्ीत याचा सल्ला देण्याची भूशमका गं्रथपाल पार पाडत 

असतो. इंटरनेटमुळे माशितीच्या स्रोतांमधे्य बदल झाले आिेत, पण आजिी माशितीचा सर्ावत 

मोठा स्रोत म्हणून गं्रथांकडेच पाशिले जाते. गं्रथालयात लाखो पुस्तके असतात. या पुस्तकांमधून 

र्ाचकांना नेमके िरे् असणारे पुस्तक िोधण्याचे काम गं्रथपाल करतो. गं्रथालयात नोकरीसाठी 

गं्रथालय व्यर्स्थापनिास्त्राचा अभ्यास असणे, गरजेचे असते. गं्रथालयिास्त्र (लायब्ररी सायन्स) 

आशण माशितीिास्त्र या शर्षयाचा अभ्यास मित्त्वाचा असतो. पुस्तके खरेदी करण्यासाठी 

त्ांची यादी तयार करणे, आदी कामे गं्रथपाल करतो. आजच्या शडशजटल युगात गं्रथपालालािी 

तंत्रप्रर्ीण असारे् लागते. पुस्तकरे्डय़ा व्यक्ीसंाठी िा उत्तम अभ्यासक्रम आिे. 

 

• अभ्यासक्रम आणि णिद्यापीठे 

अन्नमलाई, इगू्न, मशणपाल शर्द्यापीठ आशण शिंदू बनारस शर्द्यापीठ या शठकाणी गं्रथालय 

आशण माशिती िास्त्र पदर्ीचे अभ्यासक्रम घेतले जातात. 

अभ्यासक्रम पदशर्का, पदर्ी, एम. शिल. आशण पीएच. डी. याप्रमाणे असतात. अगदी 

दिार्ी उत्तीणव झाल्यानंतर मिाराष्ट्र  िासनाचा गं्रथालयिास्त्र अभ्यासक्रम आशण 

गं्रथालय प्रमाणपत्र परीक्षा आिे. 

 

• सणटिणिकेट इन लायब्ररी अ ॅण्ड इन्फॉमेश सायन्स (सी.एल.आय.एस्सी.)– िा 

एकूण सिा मशिन्ांचा अभ्यासक्रम आिे. पात्रता : दिार्ीनंतर 

 

• सणटिणिकेट इन लायब्ररी सायन्स : दहािी, बारािीनंतर 

 

• बी.एल.एस्सी. : बारार्ीनंतर : तीन र्षाांचा अभ्यासक्रम 

बॅचलर ऑि लायब्ररी अ ॅण्ड इन्फॉमेशन सायन्स (बी.एल.आय.एस्सी.) : 



पदर्ीनंतर कुठल्यािी िाखेची पदर्ी पूणव करून बॅचलसव शडग्री इन लायब्ररी सायन्स 

(बी. शलब.) िा एक र्षाांचा पदर्ी अभ्यासक्रम करार्ा लागतो. त्ानंतर मास्टसव शडग्री 

इन लायब्ररी सायन्स (एम.शलब.) िा एक र्षाांचा अभ्यासक्रम आिे. पुढे एम.शिल. 

आशण पीएच.डी. करता येते. 

 

• डॉक्टसि ऑि णलटरेचर (डी.णलट.) : पीएच.डी.नंतर गं्रथालयिास्त्रातून ‘सेट’ शकंर्ा 

‘नेट’ परीक्षा उत्तीणव झाल्यार्र गं्रथालयिास्त्राचा प्राध्यापक िोण्याची संधी शमळते. 

 

• गं्रथपाल बनण्यासाठी लागिारे गुि 

लोकांिी संर्ाद साधण्याची कला, िाळा, मिाशर्द्यालये, शर्द्यापीठे आशण शर्िेष 

गं्रथालये यांच्या गरजांनुसार िर्ी ती माशिती पुरशर्ण्याची क्षमता. 

 

• संस्था 

युशनव्हशसवटी ऑि पुणे, जयकर लायब्ररी (पुणे) 

मंुबई युशनव्हशसवटी, सांताकू्रझ (मंुबई) 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर मराठर्ाडा युशनव्हशसवटी, (औरंगाबाद) 

अमरार्ती युशनव्हशसवटी, तपोर्न (अमरार्ती) 

 

• काही निीन अभ्यासक्रम 

गं्रथालय र् माशितीिास्त्र 

माशिती र् मनोरंजनाच्या या के्षत्रात आज अनेक साधनांची भर पडत आिे. त्ामुळेच 

गं्रथालय र् माशितीिास्त्र या ज्ञानिाखेकडे आज तरुण र्गव आकशषवत िोत आिेत. 

संगणकाचे जाळे आज जसे सर्वत्र पसरले आिे तसेच गं्रथालयीन सेरे्त, कामकाजात 

संगणकाचा र्ापर िोत आिे. गं्रथालयातील पारंपररक सेरे्ला आधुशनक तंत्रज्ञानाची 

जोड लाभली आिे. त्ामुळे गं्रथालयीन सेर्ा या गशतमान झाल्या आिेत. म्हणूनच 

र्ाचकांना आधुशनक सेर्ा देणाऱ्या सक्षम मनुष्यबळाची आज कमतरता भासत आिे. 

अनेक संस्था आधुशनक गं्रथपालाच्या प्रतीके्षत आिेत. 

गं्रथालय र् माशितीिास्त्रात सक्षम, तज्ज्ञ र् प्रशिशक्षत गं्रथपाल, गं्रथालयीन कमवचारी 

घडर्ण्यासाठी आशण गं्रथालयीन सेरे्चा जास्तीतजास्त लाभ र्ाचकांना उपलब्ध करून 

देण्यासाठी स्वामी रामानंद तीथव मराठर्ाडा शर्द्यापीठ गं्रथालय र् माशितीिास्त्र संकुल, 



नांदेड यांनी दोन र्षाांचा पदवु्यत्तर अभ्यासक्रम सुरू केला आिे. यामधे्य शर्द्यार्थ्ाांला 

तज्ज्ञ र् अनुभर्ी शिक्षक, अत्ाधुशनक प्रयोगिाळा, प्रशिक्षण काळात गं्रथालयात 

देण्यात येणाऱ्या सेर्ांचा प्रत्क्ष अनुभर् देण्यात येतो. या अभ्याक्रमांतगवत उमेदर्ाराला 

प्रत्ाक्ष कामात समाशर्ष्ट् करून उपभोक्त्ांच्या गरजा र् त्ांचे र्तवन शनरीक्षणाची संधी 

प्राप्त िोते. याचा िायदा प्रत्क्ष नोकरीत िोतो. 

* गं्रथपालांतगवत पदे * लायब्ररी अशससं्टट * डेपु्यटी लायब्रररयन * लायब्रररयन 

 

• नोकरीच्या संधी 

मिाशर्द्यालये, िाळा, सार्वजशनक गं्रथालयात गं्रथपाल, सिायक गं्रथपालासारखी पदे 

उपलब्ध असतात. शर्द्यापीठातील गं्रथालयात र्ररष्ठ गं्रथपाल, सिायक गं्रथपाल, 

उपगं्रथपाल. त्ाचप्रमाणे िासकीय गं्रथालये, र्सु्तसंग्रिालये या शठकाणीदेखील 

नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतात. अभ्यासक्रम पूणव केल्यानंतर सार्वजशनक शकंर्ा 

सरकारी गं्रथालय, िाळा-मिाशर्द्यालये, शर्द्यापीठ, बँका, सार्वजशनक संस्था, कायदे 

संस्था, रृ्त्तपत्र प्रकािन संस्था, खासगी संस्था, कंपन्ा इत्ादी के्षत्रांमधे्य र्ार् शमळतो. 

तसेच सरकारी संस्था, संघटना, संग्रिालये, कंपन्ा, शर्शध सल्लागार कंपन्ा, रै्द्यकीय 

कें दे्र, धाशमवक संघटना, संिोधन प्रयोगिाळा आशण रुग्णालये आदी शठकाणी. 

         प्रा. योगेश हांडगे 


