निमित्त: जागनिक ग्रंथ दिि
िारायण बारसे
ग्रंथपाल, जोशी-बेडक
े र िहाविद्यालय, ठाणे

२३ एविल, इंग्रजी भाषेिला िहाि किी आणण िाटककार शेक्सवपअर यांचा जन्ि दििस आणण
ित्ृ यु दिि. हा दििस जागनिक ग्रंथ दिि म्हणूि साजरा केला जािो. जगभर एखाद्या
सणासारखा आठिडाभर हा सोहळा िनििषी

साजरा होि असिो . भारिाि िात्र

धूिधडाक्याि हा दििस साजरा होि िाही. या िषी जागनिक

पािळीिर उद्भिलेल्या कोरोिा

विषाणूच्या भीिीच्या सािटाखाली हा जागनिक ग्रंथ दिि साजरा करािा लागि आहे .
भीिीिे

िेिढ्या

कोरोिाच्या

संपण
ू ण जगाि हाहाकार िाजला आहे . जगािील कुठल्याही िे शाला आपल्या सािर्थयाणिे

पराभूि करू शकिील आशा िे शांिा सुद्धा जीििािश्यक औषधे मिळिण्यासाठी भारिासारख्या
िे शाकडे हाि पसरण्याची िेळ आली आहे . एिढ्या भीषण आपत्तीिूि संपूणण जग जाि आहे . जगािील
जिळजिळ सिणच िे शांि कोरोिा पसरला आहे . जगभर 25 लाखापेक्षाही अधधक कोरोिाग्रस्ि
असल्याची िोंि झाली आहे . िर कोरोिा विषाणूची लागण झाल्यािे आजपयंि 170000 लोकांिी
आपला जीि गिािला आहे .

आपल्या िे शािही टाळे बंिी लागू असल्यािळ
ु े सिण िागररक

आपापल्या घराि अडकूि पडलेले आहे ि. अशा पररस्स्थिीि काय करािे असा िश्ि सिांिाच
पडला आहे . सुरुिािीचे काही दििस सुट्टीचा आिंि घेण्याि गेले. परं िु िंिर हळूहळू संकटाचे
गांभीयण लक्षाि येि गेले आणण आपण सिणजण भािािर आलो. िोबाईल आणण व्हाट्सउप च्या
िाध्यिािूि कोरोिाविषयी बरीच चुकीची िादहिी ,वििोि आणण गैरसिज आपल्यापयंि पोहोचि होिे.
सरु
ु िािीच्या काळाि कोरोिा आपल्यापासि
ू खप
ू िरू आहे आणण आपण एकिि सरु क्षक्षि आहोि
अश्या अविभाणिाि काही दििस गेले. परं िु जसजसा करोिा आपल्या राज्याि, स्जल््याि, शहराि
आणण आपल्या संकुलािजिळ आणण संकुलाि पोहोचल्याच्या बािम्या येऊ लागल्या िेव्हा िात्र
सिणत्र अस्िस्थिा पसरण्यास सुरिाि झाली. बऱ्याच निकटििीयांबरोबर चचाण सुरू असिािा असे
लक्षाि आले की सकाळ संध्याकाळ कोरोिाबद्िलच्या बािम्या पाहूि सगळे च िािमसक िणाि
अिभ
ु िू लागले आहे ि. िरू धचत्रिाणी िरील कोणत्याही कायणक्रिाि िि रिेिासे झाले. जन्
ू या लोकविय
िामलकाचे पुिरिसारण सिणच िादहन्यांिर सुरू झाले.

ििीि िामलकांचे धचत्रीकरण बंि असल्यािे

िादहन्यांपुढेही िश्ि उभे रादहले. अिेक िादहन्यांिरील बािम्या अंगािर येणाऱ्या आणण

िकोशा

िाटायला लागल्या. िळे बि
ं ीिुळे िररोजची ििणिाित्रे पण येणे बंि झाले. पयाणय म्हणूि

ििणिािपात्रांच्या ऑिलाईि आित्त्ृ या

येऊ लागल्या. यानिमित्तािे या सिणच िाध्यिांच्या ियाणिाही

स्पष्टपणे जाणिल्या. िग यािर उपाय म्हणूि काही उपक्रि हािी घेिले जाऊ लागले,. शैक्षणणक क्षेत्राि
असलेल्यांिी ऑिलाईि व्याख्यािे घेणे ि िेबबिार ला हजेरी लािणे सुरू केले. काहीिी आपल्या
विषयाशी संबंधधि मलखाण हािी घेिले. काही जण िाचिाकडे िळू लागले पण सिांकडेच ग्रंथ
आणण इिर िाचिसादहत्य उपलब्ध िसल्यािे त्यांच्यासिोर अडचणी उभ्या उभ्या रादहल्या. काही
जणांिी व्हॉट्सअॅपिर एकिेकांिा पुस्िकांच्या पीडीएफ पाठिल्या. त्यािरही काहींिी आपला आक्षेप
िोंििला, कारण कॉपीराईट. िरीही अिेक ग्रंथांच्या पीडीएफ स्िरूपािील आित्ृ याचें ऑिलाईि
िे िाणघेिाण होिच रादहले. असे असले िरी हे ियत्ि सिांच्याच िाचिामभरुचीची िष्ृ णा भागिणारे
निस्श्चिच िव्हिे. ित्येकाची िाचिाची आिड-नििड िेगळी असिे. अशाच पेच िसंगाला आपणही
सिणच सािोरे जाि आहोि .
पूिी िाचि सादहत्यािध्ये

म्हणजे ग्रंथ आणण नियिकामलकाचा िािुख्यािे सिािेश होि

परं िु

िुदिि

आधुनिक

युगाि

साधिांबरोबरच

अिुदिि,

इलेक्रॉनिक,

असे

अंकीय(Digital),

ऑिलाईि/ऑफलाईि िादहिी संग्रह(Database) यांचा िापर िोठ्या ििाणाि औपचाररक
मशक्षणाि

विद्याथी

आणण

संशोधक

करीि

असिाि.

इंटरिेटच्या

िाध्यिािूि

िादहिी

मिळविण्याकडे जास्ि कल दिसि
ू येिो. त्यािही बरे चसे संिभण आणण स्त्रोि गग
ु लच्या िाध्यिािि
ू
िाप्ि केले जािाि. परं िु ऑिलाईि आणण िुक्ि िादहिी संग्रहािूि मिळिलेल्या िादहिीची
सत्यिा आणण अधधकृििा िपासली जािेच असे िाही. सध्याच्या वपढीला सिण ित्काळ हिे असिे
त्यािुळे गुगलचा िापर िोठ्या ििाणाि केला जािो. गुगलचे शोध धोरण िंत्रे सुद्धा पूणण
क्षििेिे िापरण्याचे कौशल्य आत्िसाि ि करिाच मिळे ल िी िादहिी िापरूि आपले काि
उरकले जािे.
आजच्या िरुण वपढीच्या, विशेषिः विद्यार्थयांच्या बाबिीि असे म्हटले जािे की भ्रिणध्ििी
हे च त्यांच्या मशक्षणाचे आणण करिणुकीचे साधि आहे . बऱ्याचिा िोबाइल गेि िूळे
िािमसक आरोग्यािर पररणाि होि
भ्रिणध्ििी

होि असल्याची निरीक्षिे िे खील िोंििली जाि

आणण इंटरिेट च्या आधीच्या काळाि ग्रंथ िाचि हे

िहत्त्िाचे साधि असि. अिेक घरांिध्ये िडीलधाऱ्यां

िुलांच्या
आहे ि.

मशक्षण आणण करिणुकीचे

िंडळी सोबिच घरािील लहाि िल
ु ांची

िाचिा अमभरुची विकमसि होि असि . परं िु अलीकडच्या काळाि सगळी कडे अशी ओरड आहे
कक, िाध्यिांच्या आक्रिणांिुळे, विशेषिः िरू िशणि, िोबाईल आणण इंटरिेटिुळे िरुण वपढीचा
िाचिाचा ओढा किी झाला आहे . फेसबुक, इन्स्टाग्राि, युटूब, ट्विटर, व्हाटसअप ि ित्सि
सिाजिाध्यिांच्या िलोभािांिुळे िरुण वपढीचे िाचि किी झाले आहे असेही बोलले जािे. असे

असले िरी िाझा ग्रंथपाल म्हणूि िाझ्या २७ िषांच्या काळाि

िला येि असलेला

अिुभि

िात्र थोडासा िेगळा आहे . म्हणूि खालील सकारात्िक निरीक्षणं िोंििािीशी िाटिाि .

साि हजार विद्याथी संख्या असलेल्या आिच्या िहाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाच्या सिण विभागाि
मिळूि भेट िे णाऱ्या विद्यार्थयांची िररोजची सरासरी संख्या पंधराशेच्या आसपास आहे . परीक्षांच्या
काळाि ग्रंथालयाचे सिण विभाग पण
ण ििेिे भरलेले असिाि. िहाविद्यालयाच्या संिभण आणण
ू क्ष
नियिकामलक विभागाि कायिच विद्यार्थयांची ििणळ असिे. अिेक विद्याथी या विभागािील
संिभण सेिेचा आिजूि
ण लाभ घेिाि. िगाणि मशकिािा ि सिजलेल्या संकल्पिांची उकल
करण्यासाठी या विभागािील ज्ञािकोश, विश्िकोश, शब्िकोश, चररत्रात्िक संिभण साधिे,
भौगोमलक संिभण साधिे, हँडबुक, िँन्युअल, िावषणके, स्थलिणणिकोश, ििासी िागणिमशणका,
इत्यािींचा उपयोग विद्याथी अिेकिेळा करिािा दिसिाि. ग्रंथालयाि सिण विभागाि िक्
ु िििेश
असल्यािे ग्रंथ आणण िाचक, विद्याथी यांच्यािध्ये कोणिाही अडथळा िसिो आणण विद्याथी
िासंिास याविभागाि अभ्यासा बरोबरच अभ्यासक्रिांबाहे रील शंकांचे सिाधाि संिभण ग्रंथांिध्ये
शोधिािा आढळिाि. खूपिेळा त्यांिा हिी असलेली िादहिी मिळिूि िे ण्यास ििि केली िर
त्यांच्या चेहऱ्यािरचा आिंि सहजासहजी दटपिा येिो आणण जािािा ग्रंथालय किणचाऱ्यांच्या
सहकायाणची पाििी म्हणि
ू आभाराचे शब्ि िक्की मिळिाि. िरिषीचा अिभ
ु ि िर असा आहे
कक, काही विद्याथी पास झाल्यािंिर ग्रंथालयाला आिजूि
ण भेट िे ऊि िोंड गोड करूि जािाि.
बऱ्याचिेळा असेही म्हटले जािे कक, आत्ताचे िरुण अभ्यासाव्यनिररक्ि अिांिर िाचि करीि
िाही पण हे सुद्धा खरे िाही. नियमििपणे ग्रंथालयाि येऊि अिांिर िाचिासाठी ग्रंथांची िागणी
करणाऱ्या विद्यार्थयांची संख्या िोठी आहे . यािध्ये, कथा, कािं बरी, चररत्र, आत्िचररत्र,
ििासिणणिे, पौराणणक कथांिर आधाररि सादहत्य, परराष्र संबंध, व्यस्क्िित्ि विकास, राजकीय
आणण सांस्कृनिक िादहिीपूणण ग्रंथ िाचण्याकडे कल दिसूि येिो. अिेक विद्याथी िाचिािर
आधाररि

ब्लॉग लेखि िाचि करिाि . विद्यार्थयांिध्ये

िाचिाची गोडी नििाणण करण्याचा

िसा घेिलेल्या आणण ‘बक
ु लेट गाय’ म्हणूि िमसद्ध असलेल्या अिि
ृ िे शिुख या िरुणाचे लाखो
विद्याथी चाहिे आहे ि .

विद्याथीच मित्रांिा ग्रंथाची िादहिी िे ऊि िाचिाची रुधच नििाणण

करिािा िी पाहीले आहे . आपणास आिडलेला ग्रंथ परि करायला येिािाच मित्र ककं िा िैबत्रणीला
सोबि घेिूि येिूि िोच ग्रंथ त्याच्या िािािर घेण्यास सांगूि िाचण्याचा आग्रह धरणारे विद्याथी
सुद्धा दिसूि येिाि.

िहाविद्यालयीि युिक िोबाइलिधे

िग्ि राहूि िेळ िाया घालििाि हा दह एक गैरसिज

आहे , असे िला िाझ्या निरीक्षणािूि दिसूि आले आणण म्हणूिच त्यांच्या िाचि अमभरुचीची
िुद्िाि िोंि घ्यािीसी िाटिे. आजच्या वपढीच्या िाचकविय लेखकांिध्ये चेिि भगि, अमिष
बत्रपाठी, िे िित्त पटिायक, शशी थरूर, सुिीप िगरकर, रॉबबि शिाण, सावि शिाण, शेखर कपूर,
कवििा काणे, मशि खेरा, एकिाथ ईश्िरि, स्टीव्हि कोव्हे , सध
ु ा िि
ु ी, ए.पी.जे.अब्िल
ु कलाि,
वििेकािंि, आिंि निळकंठि, एस. एल. भैरप्पा, अस्श्ििी संघी, धगरीश कुबेर, ही काही
िानिनिधधक िािे आहे ि. िरुणाईिध्ये कायि चचेि असलेल्या लेखकांचे पौराणणक कथांिर
मलदहलेले सादहत्य जग, आणण भारिाचा इनिहास, संस्कृिी, अथण, आणण िरुणांचे भािविश्ि
रे खाटणाऱ्या सादहत्याची िागणी ग्रंथालयाि िेहिीच केली जािे. बरे च विद्याथी फ्लीपकाटण ,
अिेझॉि, सारख्या साईटच्या िाध्यिािि
ू अिेकिा ग्रंथ खरे िी करिाि. आपल्या आिडत्या
लेखकाचे पुस्िक िकाशिाच्या पदहल्याच दििशी त्या लेखक/लेणखकेच्या सहीनिशी आपल्या हािी
पडािे अशापद्धिीिे िकाशिपूिण िागणी विद्याथी िोंिवििाि. काही लेखकांची पुस्िके िाचली
आहे ि आणण संग्रही िे खील आहे ि असे सांगणाऱ्या िरुणांची संख्या सुद्धा िोठी आहे .
पुस्िकांबरोबरच नियिकामलक/संिभण विभागाि बसूि िि-अिुष्टूभ, िुक्िछं ि, भाषा
आणण जीिि, साधिा, लमलि, िहाराष्र सादहत्य पबत्रका, इ.वप.डब्ल,ू फ्रंटलाईि, इंडडया टूडे,
इंडडअि मलटरे चर, ओपि, कोस्म्पटे शि सक्सेस ररव््यूि, इत्यािी नियिकामलके नियमििपणे
िाचणारे विद्याथी थोड्याििाणाि का असेिाि पण ग्रंथालयाि िेहिीच दिसिाि. यापैकी काही
विद्याथी िर िहाविद्ियालयाि िरुणाईला आकवषणि असलेले कायणक्रि सरु
ु असिािा सुद्धा
ग्रंथालयाि िग्ि असिाि. ित्त
ृ पत्रांच्या साप्िादहक पुरिणीिील िादहिी िाचूि ग्रंथालयाि ििीि
ग्रंथांची िागणी िोंििणारे , विविध स्पधांसाठी परू क िाचिासाठी पस्
ु िकांची िागणी करणारे ,
विद्याथी िाचक िेहिीच ग्रंथालयाला अद्यािि राहण्यास ििि करिाि. ककन्डल सारखे
ग्रंथिाचािासाठीच असलेले गॅझेट िे खील विद्यार्थयांच्या हािाि दिसू लागले आहे . एक
लाखापेक्षाही अधधक विविध भाषा आणण विषयांची पुस्िके णखशाि घेिूि कफरण्याची श्रीिंिी
िे णारे ककन्डल म्हणजे ग्रंथव्यिहारािला आणण एकूणच िाचि अमभरुची विकमसि करणारा एक
चित्कारच म्हणािा लागेल. पाच िे पंधरा हजारांिध्ये उपलब्ध असलेल्या या गैझेट लोकवियिेची
िोंि घेिूि अिेक िकाशकांिी आपल्या ग्रंथाच्या ककन्डल आित्ृ या बाजाराि आणल्या आहे ि.
आणण या िुदिि आित्त
ृ ीपेक्षा िुलिेिे स्िस्ि सुद्धा असिाि. ककन्डलचे आजूि िहत्िाचे िैमशष्ट्य
म्हणजे थ्री जी, िाय फाय आणण त्याचििाणे रात्री आणण दििसा िे खील डोळयांिा त्रास ि होिा
ग्रंथासारखे िाचण्याची सवु िधा होय. थ्री जी आित्त
ृ ीिध्ये कोणत्याही िोबाईल िेटिकणच्या सेिा ि

घेिा जगभराि आपण कोठे ही असलो िरी ग्रंथ डाऊिलोड करिा येिाि. ककन्डलचे िोबाईल
अॅप्प सुद्धा आहे परं िु ककन्डल बुक रीडर एिढे िे लोकविय होऊ शकले िाही.
आिच्या िहाविद्यालयाि अलीकडच्या काळाि अंध विद्यार्थयांची संख्या बऱ्यापैकी
िाढिे आहे . पूिी एखाि िस
ु रा अंध विद्याथी असायचा आिा िात्र पाच-िहा विद्याथी विविध
िगाणि िरिषी ििेश घेिाि. दह संख्या या अथाणिे सख
ु ािणारी आहे की, अंध विद्यार्थयांचे उच्च
मशक्षणाला ििेश घेण्याचे ििाण िाढि आहे . आिच्याकडे असणारे हे सिणच विद्याथी अनिशय
चौकस आहे ि. शुभि पाटील िािाच्या विद्यार्थयाणिे िाझ्याकडे पाठपुरािा करूि डॉ. विजय बेडेकर
यांच्या िागणिशणिाखाली पुण्याच्या सावि फाउं डेशिच्या रश्िी पांढरे यांच्या सहकायाणिे ब्रेल विभाग
ग्रंथालयाि सुरु करण्याि सहभाग घेिला. सध्या या विभागाि िोिशेच्यािर विविध विषयािरील
पस्
ु िके उपलब्ध आहे ि. अंध विद्यार्थयांिा ब्रेल ग्रंथाबरोबरच

आणण इिरांच्या िििीिे

ग्रंथालयािील इिर िाचिसादहत्याचा लाभ घेिायािा यासाठी ग्रंथालयाि जागा कायिस्िरूपी
आरक्षक्षि केली आहे . या विद्यार्थयांिा स्ििःच्या िोट्स काढिा याव्याि यासाठी एक ब्रेलर(ब्रेल
टाईपराईटर) िे खील उपलब्ध करूि िे ण्याि आला आहे . या िुलांची िाचिाची भूक भागिण्यासाठी
आणण ििीि िादहिी त्यांच्यापयंि पोहचविण्यासाठी त्यांिा िोि संगणक उपलब्ध करूि दिले
आहे ि ि त्यािर “एि. व्ही. डी. ए.” िािाचे िक्
ु ि िणाली संगणक िाचि सहाय्यक स्थावपि
केले आहे . आणण हे विद्याथी सिणसािान्य विद्यार्थयाणसारखे इंटरिेट आणण िादहिी संिेषण
िंत्रज्ञाि सापेक्ष िादहिी िाचिाि/ऐकिाि. विशेष म्हणजे या क्षेत्राि ििीि येणाऱ्या िंत्रज्ञािाची
िादहिी त्यांच्याकडे असिे.
असाध्य िे साध्य। करीिा सायास। कारण अभ्यास। िुका म्हणे।
या ओळीििाणे या विद्यार्थयांचे ियत्ि िशंसिीय िाटिाि.
श्री. स्िागि थोराि संपादिि ररलायन्स दृष्टी िािाचे ब्रेल नियिकामलक दह िुले नियमििपणे
िाचिाि. यापैकी काही विद्याथी िहाविद्यालयाि आणण इिर दठकाणी होणाऱ्या सादहत्य विषयक
स्पधाणिध्ये भाग घेिाि ि बक्षक्षसेही मिळििाि. अलीकडेच या विद्यार्थयांच्या चिूिे आकाशिाणी
िरील कायणक्रिाि भाग घेिला त्याची संपूणण ियारी िात्र ग्रंथालयाि बसूि केली. एकंिरीिच,
िाचि आणण अद्यािि िादहिीसाठीची या विद्यार्थयांची धडपड िला ग्रंथपाल म्हणि
ू िेरणा
िे िूि जािे. आणण िेहिीच काही ििीि उपक्रि करण्याची उजाण त्यांच्याकडूि मिळिे.
फ्रास्न्सस बेकि हा िख्याि लेखक म्हणिो...
Reading makes a full man; Conference a ready man; And writing an exact man

हाच विचार भारिीय परं परे ि सिथण राििासांिी िेगळया पद्धिीिे िांडला...
“दिसािाजी काहीिरी मलहािे ll
िसंगी अखंडडि िाचीि जािे ll

नारायण बारसे
विद्या प्रसारक मंडळाचे जोशी-बेडक
े र कॉलेज, ठाणे
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