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प्रस्तावना  

  सरुुवातीच्या काळामध्ये इटंरनेटिा वापर िा दशेाच्या सरक्षिासबंधी गपु्त माहिती िाताळण्याकररता करण्यात येत िोता. 

कालांतराने इटंरनेट सेवा िी श्रीमतं व्यक्ती, उद्योगपती हकंवा व्यापाऱ् यासाठी िोता.परंतु आि ती समितू िकुीिी ठरली आि.े 

आि प्रत्येक हठकािी इटंरनेटिा वापर पािायला हमळतो मग ते क्षते्र कायागलयीन असो,शैक्षहिक हकंवा वैयहक्तक.आि प्रत्येक 

वयोगटातील व्यक्तीसाठी इटंरनेटिा वापर िा अहवभाज्य भाग ठरला आि.ेसध्या कोरोंना या हवषािमूळेु सवगिि ि ेघरामध्ये बंहदस्त 

झाले िोते,त्यामळेु कायागलयीन कामकाि असो की शकै्षहिक हकंवा खरेदी यासाठी इटंरनेट िा सवागत सखुकर उपाय िोता.इटंरनेट 

द्वारा िव्या त्या वस्तु िवे ते खाद्यपदाथग रेहसपी,संगीतािा आस्वाद घतेा येतो,थोडक्यात काय इटंरनटे आपले दनैदीन िीवन व्यापनू 

पाित आि.ेपरदशेातील शाळकरी मलेु ज्या प्रमािात इटंरनेट व मोबाईलिा वापर करतात त्या प्रमािात आपल्या दशेात एवढा प्रसार 

झालेला नव्िता, पि अलीकडे म्िििे दोन वषागमध्ये ऑनलाइन हशक्षि पद्धतीमळेु तो िोतांना हदसतो आि.े  

इटंरनेटिा दैनदीन ग्रंथालयीन कामात उपयोग  

  दनैदीन िीवनात इटंरनेटिा प्रभाव हदवसागहिक वाढतांना हदसतो आि.ेव्यावसाहयक काम,े बँकािे व्यविार, रेल्वे –

हवमान आरक्षि,े टेलीफोन हकंवा हविेिा भरिा असो हकंवा मलुांि ेशालेय अभ्यासक्रम हकंवा घरून केलेले कायागलयीन कामकाि 

असो इटंरनेटच्या उपयोगान े पवूीपेक्षा सकुर व पारदशगक झाली आिते.इटंरनेटवरून माहिती हमळहवि े सोपे असले तरी ती 

शोधण्यासाठी तुम्िाला तमुिे कौशल्य पिाला लावावे लागते.गं्रथालय व महितीशास्त्राच्या हवषयाच्या अभ्यासक्रमात इटंरनेट या 

हवषयास अत्यंत मित्व आि.ेहवशेषत: हमळवि,ेिाताळि ेव योग्य त्या अपेक्षेप्रमाि ेपरुहवि ेि ेगं्रथालयशास्त्रामध्ये मित्वाि ेकायग 

आि.े यािे मखु्य कारि म्िििे माहिती तंत्रज्ञान ि ेसतत हवकहसत िोिारे क्षेत्र आिते.त्यामध्य ेनवनवीन बदल घडत असतात व 

नवीन कायगरत िोत असतात.प्रत्येक महितीस्त्रोत वापरुन माहिती शोधि ेि ेआव्िानात्मक काम आिे. गं्रथालयाच्या दनैदीन कामात 

संगिकािा वापर मोठ्या प्रमािात िोत आिते.सावगिहनक गं्रथालय, शैक्षहिक, शालेय, संशोधन व हवशेष गं्रथालय प्रकार ि े

त्यास अपवाद राििार नािीत.  

  गं्रथालयात इटंरनेटिा प्रथमदशगनी उपयोग गं्रथालयािी वेबसाईट, ताहलका तसेि हडहिटल स्त्रोताि ेगं्रथालय यांिी सयुोग्य 

मांडिी व सादरीकरिासाहठ िोतांना आपि पाितो. गं्रथालयामध्ये इटंरनेटिा वापर करि ेम्िििे वािकांसाठी केवळ ई मले करि े

, िॅट करि,े हक्रकेट पािि,े संगीत ऐकि ेइत्याहद अनतु्पादन कामासाठी करतांना हदसतात. गं्रथालयाच्या दनैंहदन कामामध्ये 

इटंरनेटिा वापर बऱ् याि कामामध्य ेकरता यतेो त्यामध्ये फक्त आपले कौशल्य पिाला लावि ेआवश्यक असते. 

उपाजषि कामात इटंरनेटिा वापर  

  उपािगि प्रहक्रयेमध्ये नवीन गं्रथ प्रकाशन संबंहधत गं्रथ उपलब्धता, त्यांिी हकंमत त्यांि े हवतरक तसेि गं्रथ खरेदी 

इत्यादीसारखी माहिती वारंवार लागत असते.तसेि परदशेी गं्रथाबद्दल त्यांिी गरि भासते. ऑनलाइन बकू शॉप साठी इटंरनेट ि े

एक पयागयी साधन आि.े इटंरनेट द्वारे बकु्स िी नावे त्यांिी हकंमत, प्रकाशकािी माहिती, हवतरकािी माहिती इत्यादीबद्दल 

माहिती हमळते.  
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उपस्कार कामामध्ये इटंरनेटिा वापर  

  गं्रथालयामध्ये वगीकरि, ताहलकीकरि तसेि हवषयमथळे या कामािा अंतभागव िा गं्रथोपस्कार या भागामध्ये िोतो. 

वगीकरि,ताहलकीकरि या कामामध्य े सतत मागगदशगनपर माहितीिी गरि असते. या कामामध्ये इटंरनेटिा वापर मित्वािा 

असतो. ऑनलाइन पद्धतीन े उपलब्ध अशा वगीकरि पद्धतीच्या हवषयस्थळे दिेाऱ् या तसेि ताहलकीकरनािे नमनुे उपलब्ध 

करिाऱ् या वेबसाईटिा समावेश िोतो. 

देवघेव कामामध्ये इटंरनेटिा वापर  

  आंतरगं्रथालयीन दवेघवेीसाठी इटंरनेटिा वापर िांगला िोतो. आपल्या गं्रथालयामध्ये ज्या गं्रथािी उपलब्धता आि ेतो 

गं्रथ संकेतस्थळावर शोधनू त्या बद्दलिी माहिती तुम्िाला हमळू शकते. त्या सबंधी िे पत्रे तुम्िी हवतरकाला ई मले पाठवनू मागव ु

शकता. त्याि प्रमाि ेगं्रथालय सदस्यत्व, नतूनीकरि , गं्रथ परत न करण्याबाबतिी स्मरिपत्र,े दवेघवे हवभागाकडून प्रसाररत 

केलेल्या सिूना, बातम्या, कायगक्रमािी पत्रके ई. गोष्टी इटंरनेटच्या माध्यमातनू करता येतात.  

इटंरनेटिा शनयतकाशलक शवर्ागामध्ये उपयोग  

  हनयतकाहलकासबंधी वारंवार लागिारी माहिती म्िििे हवहशष्ट हवषयासंबधातील हनयतकाहलके शोधि.े हनयतकाहलका 

संदभागत संपिूग माहिती िािनू घिे ेउदा. हनयतकाहलकेिे प्रकाशक, त्यांिा पत्ता, आय.एस.एस. नंबर, हनयतकाहलकेि े

प्रकार, वगगिीिी हकंमत, हवतरकािी माहिती तो हवतरक आपल्या दशेातील आिते हक परदशेातील. सध्यािा काळ हडहिटल 

यगुािा आि ेत्यामळेु बरेि हनयतकाहलक ि ेआपल्याला ऑनलाइन स्वरुपात हमळू शकतात, अश्यावेळी त्या संकेतस्थळािा पत्ता 

माहिती असि ेआवश्यक असते. या कामामध्ये इटंरनेटिा खपू प्रमािात उपयोग िोतो. त्यािप्रमाि ेआंतरगं्रथालयीन लेखाच्या 

प्रतीिी दवेािघवेाि प्रहक्रयेसाठी इटंरनेट व ईमेल िा वापरिी िांगल्याप्रकारे करता येतो. 

वायफाय तंत्रज्ञानािा ग्रंथालयात उपयोग  

  गं्रथालय इटंरनेटिा अभ्यास करताना दोन संगिकामधील दळिवळनासाठी वापरल्या िािाऱ् या टेहलकम्यहुनकेशन 

तंत्रज्ञानािा अभ्यास केला. दळिवळि तंत्रज्ञानामध्ये खपू प्रगती झाले व त्यािा फायदा माहितीिे िलद प्रसारि िोण्यास झाला 

आि.े िलद व प्रगत टेलीफोन सेवेबरोबरि डेटांि े स्वरूपातील प्रसारि व दवेाि घवेाि आता िलद व सलुभ झाली आि.े 

गं्रथालय व हशक्षि क्षेत्रात आता इटंरनेटिा वापर वाढतो आि.े वायरलेस तंत्रज्ञानािा उपयोग मोबाइल तंत्रज्ञान हवकहसत 

करण्यासाठी झाला आि.े आपल्या दशेात गं्रथालये, संशोधन प्रयोगशाळा , उच्ि हशक्षनसंस्था यांच्या पररसरात वाय फाय झोन 

अहस्तत्वात आिण्यािा प्रयत्न केला िातो. िेिकेरून त्या संस्थेतील प्राध्यापक,शास्त्रज्ञ व संशोधकांना संशोधनािे काम 

आपल्या सोयीनसुार करि ेशक्य िोते. त्यासाठी गं्रथालयाच्या पररसरात अटेॅना असि ेआवश्यक असते. 

इटंरनेटिा सदंर्ष व माशहती सेवेत उपयोग  

  इटेंरनेटवरील उपलब्ध माहिती संदभग साधनांिा उपयोग संदभगसेवेत करता येतो. हसलेहक्टव हडसहमनशेन ऑफ इन्फॉमेशन 

यासारख्या व्यहक्तकें हित सेवा हवभाग व प्रोिेक्ट-कें िीत माहिती –सेवा इटंरनटेिा आधार घवेनू दतेा येतात. या हवभागाशी 

हनगडीत हडहिटल गं्रथालय अतंगगत आधहुनक माहिती स्त्रोतांिी सिूी बनवनू वािकांसाठी उपलब्ध करि ेि ेकाम नव्याने सरुू आि.े 

गं्रथालयास आंतरगं्रथालयीन सिकायग कायगक्रमांतगगत गं्रथालय नेटवकग मध्ये भाग घणे्यासंबंधीिी कामे करतांना सबंहधत स्थाहनक, 

प्रादहेशक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय गं्रथालय नेटवकग च्या वेबसाइटशी हनगडीत कामे इटेंरनेटद्वारा करता येतात.  

शनष्कषष  

  माहितीच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीकोनातनू इटंरनेट आि एक उपयकु्त स्त्रोत म्ििनू तसेि बाय माहिती स्त्रोतासाठी पायाभतू 

साधन म्ििनू उदयास आलेले तंत्रज्ञान आि.ेउद्यापासनू ते आतापयांत इटंरनेट तंत्रज्ञान झपाट्यान ेहवकहसत िोत आिते.या तंत्रज्ञानात 

नवनवीन सहुवधा उपलब्ध िोत आिते.कालच्या तंत्रज्ञानापके्षा आििे तंत्रज्ञान अहधक प्रगत स्वरूपात उपलब्ध िोत आिते. 

इटंरनेट सरुक्षेच्या दृष्टीकोनातून समस्या िािनू घऊेन योग्य ती खबरदारी घिे ेअत्यंत आवश्यक झालेले आि.े       
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