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संशोधन ंथालय आिण सेवा व सुिवधा

 
 

             संशोधन ंथालय हे ंथालयाचे एक मह ाचा कार आहे
तुलनेने कमी असते. कारण संशोधन ंथालयाम े मह ाची सेवा 
संशोधन करताना िवशेष संदभ  साधने
स  व पडताळून बघत असतात

ासंदभात संशोधकास ंथपाल व ंथालय कमचारी मदत करत असतात
संशोधन ंथालय सतत मदत करत असतात
नािव पूण हो ासाठी संशोधन ंथालयाची भूिमका मह ाची ठरत असते
 

कळ श  :- संशोधन ंथालय 
 

ावना :- 
             नवीन संशोधन िवकास ा िवषयाचा अ ास आिण सदर िवषय यावरील संशोधन याला
मह  असते. ंथालय आिण मािहतीशा  या िवषयाम े देखील संशोधन मह  खूप देखील गरजेचे 
आहे. संशोधन करताना सतत नवीन ानाचा िवकास होताना िदसत आहे व ाम े वाढ देखील 
होताना िदसत आहे. नवीन ानाचा िवकास सतत िवकासाला मदत करताना िदसते
करताना नवीन मािहतीचे सं ह करत असतो
आहे. २१ ा शतकात संशोधनाला खूप मह  ा  झाले आहे

रावर देश ांचा ठसा उठवीत आहे
आहे. संशोधन प रपूण हो साठी संशोधन ंथालय मह ाचे काय करत आहे
संशोधक व संशोधन या म े मह ाची भूिमका िनमाण करत आहे
संशोधन व संशोधन ंथालय यांचा सबंध 
      संशोधन या श ाचा अथ ‘ 
िनमाण क  शकतो ाला संबंधी िवषयाचे प रपूण व सखोल ान आहे
कर साठी संबंधी िवषयाचे सखोल ान ा  करणे मह ाचे असते
संदभातील पूव सािह चा आढावा घेणे मह ाचे असते
खूप मह ाची आहे. संशोधकास संशोधन ंथालयातून खूप मदत होत असते
िवषयाची ा ी ,मयदा, संकलन 
व योगशाळा याचा वापर संशोधन कालावधीम े करत असतात
बाबीचंा आढावा घेत असतात. 
आढावा घेत असतात. ा माणे संशोधक ाची संशोधनाची िदशा ठरवत असतात
िवषयाम े ंथालय याची भूिमका मह ाची रािहली आहे

ा माणे कायशील असतात. ा अनुशंघाने 
असतात.  
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संशोधन ंथालय आिण सेवा व सुिवधा 

 
ी. अिनल तुकाराम येळवंडे 

कला वािण  व िव ान महािव ालय , 
सोनई ता.नेवासा िज. अहमदनगर. 

सारांश  
संशोधन ंथालय हे ंथालयाचे एक मह ाचा कार आहे. संशोधन ंथालय यांची सं ा 

कारण संशोधन ंथालयाम े मह ाची सेवा -पुरवणे आव क असते
संशोधन करताना िवशेष संदभ  साधने, प रपूण ान , पा भूमी , आराखडा इ.  
स  व पडताळून बघत असतात. संशोधन ंथालयाम े संशोधकाची सव गरज प रपूण केली जाते

ासंदभात संशोधकास ंथपाल व ंथालय कमचारी मदत करत असतात. ा अनुशंघाने 
संशोधन ंथालय सतत मदत करत असतात. संशोधना ा गरजा देखील पूण के ा
नािव पूण हो ासाठी संशोधन ंथालयाची भूिमका मह ाची ठरत असते.  

संशोधन ंथालय , वाचन सािह  , ंथालय सेवा व सुिवधा 

नवीन संशोधन िवकास ा िवषयाचा अ ास आिण सदर िवषय यावरील संशोधन याला
ंथालय आिण मािहतीशा  या िवषयाम े देखील संशोधन मह  खूप देखील गरजेचे 

संशोधन करताना सतत नवीन ानाचा िवकास होताना िदसत आहे व ाम े वाढ देखील 
नवीन ानाचा िवकास सतत िवकासाला मदत करताना िदसते

रताना नवीन मािहतीचे सं ह करत असतो. मानवाने संशोधना ा बळावर नवीन इितहास घडिवले 
ा शतकात संशोधनाला खूप मह  ा  झाले आहे. संशोधना ा बळावर जागितक 

रावर देश ांचा ठसा उठवीत आहे. संशोधनासाठी संशोधन ंथालय मह ाची भूिमका पूण करत 
संशोधन प रपूण हो साठी संशोधन ंथालय मह ाचे काय करत आहे

संशोधक व संशोधन या म े मह ाची भूिमका िनमाण करत आहे.  
संशोधन व संशोधन ंथालय यांचा सबंध :- 

‘ शोधʼ लावणे असा आहे. कोणतेही संशोधनाची िनिमती असाच शोधक 
िनमाण क  शकतो ाला संबंधी िवषयाचे प रपूण व सखोल ान आहे.  
कर साठी संबंधी िवषयाचे सखोल ान ा  करणे मह ाचे असते. ासाठी संशोधकास संशो
संदभातील पूव सािह चा आढावा घेणे मह ाचे असते. संशोधनासाठी संशोधन ंथालय याची भूिमका 

संशोधकास संशोधन ंथालयातून खूप मदत होत असते
संकलन , िन ष , तुलना कर ास मदत करत असतात

व योगशाळा याचा वापर संशोधन कालावधीम े करत असतात. संशोधन करताना संशोधक िविवध 
. संशोधनाचे अनेक िवषय असतात ा माणे संशोधक िविवध बाबीचंा 

ा माणे संशोधक ाची संशोधनाची िदशा ठरवत असतात
िवषयाम े ंथालय याची भूिमका मह ाची रािहली आहे.  ंथालय मधील ंथपाल व कमचारी सतत 

ा अनुशंघाने  सव कमचारी संशोधाकास मदत कर साठी य शील 
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संशोधन ंथालय यांची सं ा 
पुरवणे आव क असते. संशोधक 

 वापर क न संशोधक 
संशोधन ंथालयाम े संशोधकाची सव गरज प रपूण केली जाते. 

ा अनुशंघाने संशोधकास 
संशोधना ा गरजा देखील पूण के ा जातात.संशोधन 

ंथालय सेवा व सुिवधा . 

नवीन संशोधन िवकास ा िवषयाचा अ ास आिण सदर िवषय यावरील संशोधन याला खूप 
ंथालय आिण मािहतीशा  या िवषयाम े देखील संशोधन मह  खूप देखील गरजेचे 

संशोधन करताना सतत नवीन ानाचा िवकास होताना िदसत आहे व ाम े वाढ देखील 
नवीन ानाचा िवकास सतत िवकासाला मदत करताना िदसते. संशोधक संशोधन 

मानवाने संशोधना ा बळावर नवीन इितहास घडिवले 
संशोधना ा बळावर जागितक 

संशोधनासाठी संशोधन ंथालय मह ाची भूिमका पूण करत 
संशोधन प रपूण हो साठी संशोधन ंथालय मह ाचे काय करत आहे.  संशोधन ंथालय 

कोणतेही संशोधनाची िनिमती असाच शोधक 
.  संशोधकास संशोधन 

ासाठी संशोधकास संशोधन 
संशोधनासाठी संशोधन ंथालय याची भूिमका 

संशोधकास संशोधन ंथालयातून खूप मदत होत असते. संशाधकास ंथालय 
तुलना कर ास मदत करत असतात. संशोधक ंथालय 

संशोधन करताना संशोधक िविवध 
संशोधनाचे अनेक िवषय असतात ा माणे संशोधक िविवध बाबीचंा 

ा माणे संशोधक ाची संशोधनाची िदशा ठरवत असतात. परंतु सव 
ंथालय मधील ंथपाल व कमचारी सतत 

संशोधाकास मदत कर साठी य शील 
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ंथालय कार :- 
ंथालयाम े ंथालयाचे िविवध कार

खालील माणे ंथालय मह ाची  कार आहे
१. रा ीय ंथालय  
२. सावजिनक ंथालय  
३. शै िणक ंथालय 
४. िवशेष ंथालय 
५. संशोधन ंथालय 
६. बाल ंथालय 
७. संदभ ंथालय 
 
रा ीय ंथालय :- 
  संशोधनासाठी मह ाची भूिमका िनमाण करणारी संशोधन ंथालय खूप मह ाची संक ना 
आहे. ंथालय म े संदब साधने 

ंथालय संशोधकास संशोधन पूण कर ास मह ाची मदत करत असतात
लेखन या संदभ साधनाचा वापर ामु ाने केला जातो

काय करत असतात. संशोधकास संशोधन साधने िविवध मागाने मदत करत असतात
संशोधकास ां ा उिद े माणे  सतत मदत करत असतात
असता .  
१. संशोधन  
 भाभा आटोिमक रसोच सं था 
 सागर िव ान सं था.  
 साक सं था, अहमदाबाद
 भांडारकर संशोधन सं था
 भारत इितहास संशोधन मंडळ
२. यंभू सं था  
 सर ती महल ,तंजावर
 खुदाब  ंथालय ,पटना
 मंुबई ंथालय, सं था. 
 
संशोधन ंथालय सािह  :- 

ंथालय णजे वाचन सािह  व सं ह साधने याचा साठा होय
सुिवधाने प रपूण असे सं ह आहे
संशोधन सािह  मदत णून उपल  असणारे िठकाण असते
वेगळी असते ां माणे कायदेखील चालत असते
पुरवठा करत असतात.  
 दुिमळ सािह   
 ंथ व आव क साधनसामु ी 
 शासकीय काशने अहवाल 
 िनयतकािलका  
 संशोधन अहवाल , िविवध काशन अहवाल 
 मानके , पेटंटस , मह ाचे िनणय अहवाल
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ंथालयाम े ंथालयाचे िविवध कार पडतात ा माणे संशोधन ंथालय मह ाचे आहे
खालील माणे ंथालय मह ाची  कार आहे.  

संशोधनासाठी मह ाची भूिमका िनमाण करणारी संशोधन ंथालय खूप मह ाची संक ना 
ंथालय म े संदब साधने , उपल  साधने याची भूिमका देखील खूप मह ाची आहे

ंथालय संशोधकास संशोधन पूण कर ास मह ाची मदत करत असतात. ाथिमक 
लेखन या संदभ साधनाचा वापर ामु ाने केला जातो. संशोधनासाठी संशोधन ंथालय खूप मह ाचे 

संशोधकास संशोधन साधने िविवध मागाने मदत करत असतात
संशोधकास ां ा उिद े माणे  सतत मदत करत असतात. खालील माणे संशोधन ंथालय कार 

भाभा आटोिमक रसोच सं था . 

अहमदाबाद.  
भांडारकर संशोधन सं था.  
भारत इितहास संशोधन मंडळ, पुणे.   

तंजावर.   
पटना.  

 
ंथालय णजे वाचन सािह  व सं ह साधने याचा साठा होय. संशोधन ंथालय िवशेष 

सुिवधाने प रपूण असे सं ह आहे. संशोधन ंथालय संशोधन सं था  म े चालणारे सव कारचे 
संशोधन सािह  मदत णून उपल  असणारे िठकाण असते. ेक संशोधन सं थाचे काय व रचाना 
वेगळी असते ां माणे कायदेखील चालत असते. खालील माणे सदर सं था काय व सािह ाचा 

ंथ व आव क साधनसामु ी  
शासकीय काशने अहवाल ,पेटट. 

िविवध काशन अहवाल . 
मह ाचे िनणय अहवाल. 
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पडतात ा माणे संशोधन ंथालय मह ाचे आहे. 

संशोधनासाठी मह ाची भूिमका िनमाण करणारी संशोधन ंथालय खूप मह ाची संक ना 
उपल  साधने याची भूिमका देखील खूप मह ाची आहे. संशोधन 

ाथिमक ,ि तीय , तृतीय , 
संशोधनासाठी संशोधन ंथालय खूप मह ाचे 

संशोधकास संशोधन साधने िविवध मागाने मदत करत असतात. संशोधन ंथालय 
संशोधन ंथालय कार 

संशोधन ंथालय िवशेष सेवा व 
संशोधन ंथालय संशोधन सं था  म े चालणारे सव कारचे 

ेक संशोधन सं थाचे काय व रचाना 
था काय व सािह ाचा 
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 ता पट , भूजप  , ह िल खत अहवाल 
 कसािह  , नीमु ण
 संगणकीय णाली.  
 
संशोधन ंथालय सेवा व सुिवधा 
   संशोधन ंथालय संशोधनपर सेवा व सुिवधा संशोधकास  पुरवीत असते
उपल  सामु ी , ंथसं ह , कमचारी वग 
िविवध सेवा पुरवीत असते. संशोधन ंथालय िविवध सेवा पुरवीत असतात ाचा आढावा देखील पुढे 
िदला आहे. या संशोधन सािह ाचा वापर क न संशोधानम े गती िनमाण कर ास मदत केली जाते
खालील माणे सेवा िद ा जातात
 चिलत जाग क सेवा 

काशन झा ावर अ ावत मािहती सा रत करत असते
वेबधा रत सोस संशोधनासाठी आव क साधन सामु ी नेहमी कािशत होत असते
मािहती संशोधकास कळिवणे गरजचे असते
 िनवडक सािह ाचे काशन 
वेळेत पुरिवतात. याम े संशोधक यांना आव क तीच मािहती जलद गतीने िदली जाते
संशोधक संशोधनाम े पुरवीत असतात
हो ास मदत होते. ामुळे संशोधनाम े गती िनमाण हो ास मदत होते
 सार सेवा :- मािहती ा युगात मािहतीचा
संशोधकास आव क मािहती िमळणे गरजेचे असते
करणेदेखील गरजेचे असते. संशोधक यांना थोड ात मािहतीचे आराखडा व पुरवठा केला जातो
 संदभ सेवा :- संदभ सेवे म े वाचक व संशोधक यां
जातो. संशोधनाम े संशोधक यांना संदभ साधनाचा आढावा घेणे गरजेचे असते
घेत ामुळे संशोधक यांना काही िनणय घेणे श  होते 
हो ास मदत होते.  
 मािहतीशोध सेवा :- संशोधकास ां ा संशोधनपर असणारे िनवडक मािहती व सेवा 
साधनामधून िमळवली जाते.मािहतीशोध सेवा मु े  अनुसार मािहतीचे संकलन व आढावा घेणे सोपे झाले 
आहे.  
 भाषांतर सेवा :- संशोधनपर सािह  िविवध भाषांम े ंथालयाम े उपल  असते 

ाअनुशांघाने संशोधक यांना िविवध  भाषांतर सेवा आढावा घेणे सोपे जाते
 ितिलपी सेवा  :-  संशोधकास कधी कधी एखा ा संशोधनाची स ता पडताळणी करणे 
गरजेचे असते ामुळे  एखादी संशोधनाची मूळ त पडताळणी करणे मह ाचे असते अ ावेळी 

ितिलपी सेवाचा वापर मो ा मणात केला 
होते.  
 मािहतीचे आदान दान सेवा  
आवशकता असते अ ावेळी ंथालय संशोधक यांना मािहती आदान दान सेवातून िविश  कारे 
मदत करत असतात. 
 संगणकीय णाली वापर  
घेणे सोपे होते. यामुळे संशोधनाम े पारदशकता ये ास मदत होते
ये ासाठी संगणक मह ाचे भूिमका िनभावत आहे
मािहतीचा शोध घे ासाठी संशोधक यांना खूप फायदा हो साठी िनि तच मदत होत आहे
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ह िल खत अहवाल ,िच े , मािहतीप के .  
नीमु ण साधने.  

संशोधन ंथालय सेवा व सुिवधा :- 
संशोधन ंथालय संशोधनपर सेवा व सुिवधा संशोधकास  पुरवीत असते. 

कमचारी वग , ंथालय आिथक थती , उपल  जागा 
संशोधन ंथालय िविवध सेवा पुरवीत असतात ाचा आढावा देखील पुढे 

या संशोधन सािह ाचा वापर क न संशोधानम े गती िनमाण कर ास मदत केली जाते
लील माणे सेवा िद ा जातात.  

चिलत जाग क सेवा :- संशोधकास वाचन सािह  कािशत हो ापूव  िकवा संशोधन 
काशन झा ावर अ ावत मािहती सा रत करत असते. याची मािहती वृ प

संशोधनासाठी आव क साधन सामु ी नेहमी कािशत होत असते
मािहती संशोधकास कळिवणे गरजचे असते. यामुळे संशोधन नािव पूण हो ास मदत होत असते

िनवडक सािह ाचे काशन :- संशोधक यास संशोधकांनी मागणी केली असता ंथालय कमी 
संशोधक यांना आव क तीच मािहती जलद गतीने िदली जाते

संशोधक संशोधनाम े पुरवीत असतात. िनवडक मािहती िमळा ामुळे संशोधक यांची वेळेची बचत 
ामुळे संशोधनाम े गती िनमाण हो ास मदत होते.  
मािहती ा युगात मािहतीचा साठा मो ा माणात उपल ता आहे

संशोधकास आव क मािहती िमळणे गरजेचे असते. व ा माणे आढावा घेऊन ाचा वापर 
संशोधक यांना थोड ात मािहतीचे आराखडा व पुरवठा केला जातो

संदभ सेवे म े वाचक व संशोधक यांना हवी असणारी मािहतीचा पुरवठा केला 
संशोधनाम े संशोधक यांना संदभ साधनाचा आढावा घेणे गरजेचे असते

घेत ामुळे संशोधक यांना काही िनणय घेणे श  होते . ाचा वापर संशोधनाम े गती िनमाण 

संशोधकास ां ा संशोधनपर असणारे िनवडक मािहती व सेवा 
मािहतीशोध सेवा मु े  अनुसार मािहतीचे संकलन व आढावा घेणे सोपे झाले 

संशोधनपर सािह  िविवध भाषांम े ंथालयाम े उपल  असते 
शोधक यांना िविवध  भाषांतर सेवा आढावा घेणे सोपे जाते.  

संशोधकास कधी कधी एखा ा संशोधनाची स ता पडताळणी करणे 
गरजेचे असते ामुळे  एखादी संशोधनाची मूळ त पडताळणी करणे मह ाचे असते अ ावेळी 

ितिलपी सेवाचा वापर मो ा मणात केला जातो. ामुळे संशोधनाम े स ता ये ासाठी मदत 

मािहतीचे आदान दान सेवा  :- संशोधन करताना संशोधक यांना िविवध साधने व सामु ी याची 
आवशकता असते अ ावेळी ंथालय संशोधक यांना मािहती आदान दान सेवातून िविश  कारे 

संगणकीय णाली वापर  :- संगणकीय णालीमुळे संशोधक यांना िविवध साधनाचा आढावा 
यामुळे संशोधनाम े पारदशकता ये ास मदत होते. आज संशोधाना े गती 

ये ासाठी संगणक मह ाचे भूिमका िनभावत आहे. संशोधनपर सािह ाचा आढावा घेणे व नािव पूण 
िहतीचा शोध घे ासाठी संशोधक यांना खूप फायदा हो साठी िनि तच मदत होत आहे
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. संशोधन ंथालयाम े 
उपल  जागा ,  उपकरणे, अशी 

संशोधन ंथालय िविवध सेवा पुरवीत असतात ाचा आढावा देखील पुढे 
या संशोधन सािह ाचा वापर क न संशोधानम े गती िनमाण कर ास मदत केली जाते. 

संशोधकास वाचन सािह  कािशत हो ापूव  िकवा संशोधन 
याची मािहती वृ प , िनयतकािलका, 

संशोधनासाठी आव क साधन सामु ी नेहमी कािशत होत असते. सदर नवीन 
यामुळे संशोधन नािव पूण हो ास मदत होत असते.  

संशोधक यास संशोधकांनी मागणी केली असता ंथालय कमी 
संशोधक यांना आव क तीच मािहती जलद गतीने िदली जाते. ाचा वापर 

िनवडक मािहती िमळा ामुळे संशोधक यांची वेळेची बचत 

साठा मो ा माणात उपल ता आहे. यामधून 
व ा माणे आढावा घेऊन ाचा वापर 

संशोधक यांना थोड ात मािहतीचे आराखडा व पुरवठा केला जातो.  
ना हवी असणारी मािहतीचा पुरवठा केला 

संशोधनाम े संशोधक यांना संदभ साधनाचा आढावा घेणे गरजेचे असते. संदभ सेवा आढावा 
ाचा वापर संशोधनाम े गती िनमाण 

संशोधकास ां ा संशोधनपर असणारे िनवडक मािहती व सेवा  संदभ 
मािहतीशोध सेवा मु े  अनुसार मािहतीचे संकलन व आढावा घेणे सोपे झाले 

संशोधनपर सािह  िविवध भाषांम े ंथालयाम े उपल  असते 

संशोधकास कधी कधी एखा ा संशोधनाची स ता पडताळणी करणे 
गरजेचे असते ामुळे  एखादी संशोधनाची मूळ त पडताळणी करणे मह ाचे असते अ ावेळी 

ामुळे संशोधनाम े स ता ये ासाठी मदत 

संशोधन करताना संशोधक यांना िविवध साधने व सामु ी याची 
आवशकता असते अ ावेळी ंथालय संशोधक यांना मािहती आदान दान सेवातून िविश  कारे 

संगणकीय णालीमुळे संशोधक यांना िविवध साधनाचा आढावा 
आज संशोधाना े गती 

संशोधनपर सािह ाचा आढावा घेणे व नािव पूण 
िहतीचा शोध घे ासाठी संशोधक यांना खूप फायदा हो साठी िनि तच मदत होत आहे.  
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 मािहती एक ीकरण सेवा  
साधने व सेवा सुिवधामुळे ा  होत असते
िमळवून िदली जाते.  
 स थती अहवाल  :-  
क न स ा थत अहवाल ा  क न िदला जातो
अहवाल वाचन स ा थीत प र थतीचे प रपूण अहवाल देत असते
हो ास मदत होते.  
 वृ प  का ण सेवा  :

ो ाहन सेवापर मािहती िमळवून िदली जाते
गो ीची जाणीव हो ास मदत होते
 अहवाल व सूची सेवा  :
याम े स थती आढावा घेणे सोपे जाते व ाचा वापर संशोधनाम े
शकतो याचा आढावा देखील यासेवा णाली म े केला जातो
 िनयतकािलके व वृ प  सेवा  
संशोधनासाठी होताना िदसत आहे
 संगणक व वेबअधा रत सेवा 
आढावा व णालीचा वापर करत असतो
पूण केले जाते. संगणकीय णाली संशोधन कायास ो ाहन िदले जाते
 
सारांश  :-    

संशोधन ंथालय संशोधनाम े  
बदलताना िदसत आहे. संशोधन ंथालयातील सेवा व सुिवधा मांडणी 
अ ा िविवध बाबीचा अ ास केला जातो
िदसत आहे. नवीन सुधारणा व बदल ीकारताना िदसत आहे
करताना िदसत आहे.  
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मािहती एक ीकरण सेवा  :-  संशोधक यांना संशोधनपर िवषयाची  मािहती ंथालयातून िविवध 
साधने व सेवा सुिवधामुळे ा  होत असते. मािहती एक ीकरण सेवामुळेसव मािहती एकाच िठकाणी 

  संशोधन ंथालयाम े नािव पूण िनणय , नोदी 
क न स ा थत अहवाल ा  क न िदला जातो. यामुळे संशोधन म े नवीन ान भर पडत असते
अहवाल वाचन स ा थीत प र थतीचे प रपूण अहवाल देत असते. याचा फायदा संशोधक यांना 

:- वृ प  का ण सेवामुळे संशोधक यांना नवीन शोध व संक ना व 
ती िमळवून िदली जाते. वृ प  का ण सेवामुळे संशोधक यांना अनेक नवीन 

गो ीची जाणीव हो ास मदत होते.  
:-  संशोधनाम े लेख , सारसेवा , अहवाल ,सूची यांना खूप मह  आहे

याम े स थती आढावा घेणे सोपे जाते व ाचा वापर संशोधनाम े कसा यो  कारे केला जाऊ 
शकतो याचा आढावा देखील यासेवा णाली म े केला जातो.  

िनयतकािलके व वृ प  सेवा  :- िनयतकािलके व वृ प  सेवा  याचा  वापर देखील मह चा 
संशोधनासाठी होताना िदसत आहे. यामुळे संशोधन स  थतीचा आढावा घेणे मह ाचे ठरत आहे

संगणक व वेबअधा रत सेवा  :- संगणक व वेबअधा रत सेवा याम े संशोधक नवीन संशोधन 
आढावा व णालीचा वापर करत असतो. यामुळे संशोधनपर सेवाचा आढावा घेऊन संशोधन लवकर 

संगणकीय णाली संशोधन कायास ो ाहन िदले जाते.  

संशोधनाम े  मह ाची भूिमका बजावत आहे. संशोधन ंथालय काळानुसार 
संशोधन ंथालयातील सेवा व सुिवधा मांडणी , अहवाल 

अ ा िविवध बाबीचा अ ास केला जातो. संशोधन ंथालय ांची भूिमका वेगळी माणे मांडताना
नवीन सुधारणा व बदल ीकारताना िदसत आहे. संशोधन ंथालय ांची 

बोधनकर सुधीर व आलोणी िववेक , सामािजक संशोधन प ती ,नागपुर 

(2010).Librarian to Cybrarian: Changing Roles and
Professionals.7th Convention Planner, 435-441. 

India. (2015). Welcome to Digital Library of India
26, 2017. 
 This Book is Overdue. How Librarians and 

York: HaperCollins. 
Kamat, Rucha R. (2016). Cybrarian: Possibility

Webster dictionary. (2017). Cybrarian. Webster dictionary. Retrieved on April 1, 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/cybrarian
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संशोधक यांना संशोधनपर िवषयाची  मािहती ंथालयातून िविवध 
मािहती एक ीकरण सेवामुळेसव मािहती एकाच िठकाणी 

नोदी , आढावा , याची नोदं 
यामुळे संशोधन म े नवीन ान भर पडत असते. 

याचा फायदा संशोधक यांना 

वृ प  का ण सेवामुळे संशोधक यांना नवीन शोध व संक ना व 
वृ प  का ण सेवामुळे संशोधक यांना अनेक नवीन 

सूची यांना खूप मह  आहे. 
कसा यो  कारे केला जाऊ 

िनयतकािलके व वृ प  सेवा  याचा  वापर देखील मह चा 
यामुळे संशोधन स  थतीचा आढावा घेणे मह ाचे ठरत आहे.  

याम े संशोधक नवीन संशोधन 
यामुळे संशोधनपर सेवाचा आढावा घेऊन संशोधन लवकर 

संशोधन ंथालय काळानुसार 
अहवाल , भूिमका, सािह  

संशोधन ंथालय ांची भूिमका वेगळी माणे मांडताना 
संशोधन ंथालय ांची भूिमका सुलभ 

नागपुर ,साईनाथ काशन 

and Responsibilities 

India (DLI).   

 Cybrarians Can 

Possibility with Indian 
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