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િડિજટલ ગ્રંથાલય (DIGITAL LIBRARY)
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ગ્રંથપાલ, સી. કે . શાહ િવજાપુરવાલા ઇન્ ટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, વડોદરા.
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આજના આ માિહતી

ત્યાપન ટે ક્નોલોજીના યુગમાં ઈન્ટરનેટ, કમ્પ્યુટર અને

નવી નવી ટે ક્નોલોજીનો ઉપયોગ દરે ક ક્ષે ોમાં થતો જોવા મળે છે , અને આ ઉપયોગના
કારણે દરે ક ક્ષે ોમાં પિરવતર્ન આવતું ગયું છે . એટલે કે , એમ કહી શકાયકે હવે પરંપરાગત
જુ ના ગ્રંથાલયોની જગ્યાએ નવી-નવી ટે ક્નોલોજીવાળા િડિજટલ ગ્રંથાલયોનો ઉaભવ કે
િવકાસ થયો છે . આ િડિજટલ ગ્રંથાલયોના કારણે ગ્રંથાલયોનું વરૂપ, તેનો

કાર, તેના

કાયોર્, ગ્રંથપાલના કાયોર્ અને સાથે-સાથે ગ્રંથાલયો aારા આપવામાં આવતી સેવાઓમાં
પણ સતત ફે રફારો જોવા મ

ા છે . ગ્રંથાલયો aારા પોતાના ગ્રંથાલયમાં રહે લ

ગ્રંથો/પુ તકો, જનર્લ, મેગેઝીન કે કોઈ માિહતી કે જે  ન્ટ વરૂપમાં છે , તેને િડિજટલ
વરૂપમાં રૂપાંતિરત કરીને તે માિહતી દુિનયાના કોઈપણ ખૂણે વસતા ઉપયોગકતાર્ને
ત્વિરત પહોંચાડી શકાય છે . આમ િડિજટલ ગ્રંથાલયોએ િશક્ષણ, િશક્ષક અને ટુ ડેં ટ્સ
માટે આશીવાર્દરૂપ છે .
િડિજટલ ગ્રંથાલય એટલે શુ?
ં
સામાન્ય અથર્માં કહીતો િડિજટલ ગ્રંથાલય એટલે પેપરલેસ ગ્રંથાલય કે જેમાં કોઈપણ
માિહતી કે માિહતીના

ોતો હાડર્ કોપી ફોમેર્ટમાં કે નરીઆંખે દેખાય એવા વરૂપમાં હોતા

નથી, પરંતુ સમગ્ર માિહતી િડિજટલ કે ઇલેક્ટર્ ોિનક વરૂપમાં હોય છે . બીજી રીતે કહીતો
િડિજટલ ગ્રંથાલય એટલે વીજાણુ ગ્રંથાલય અથવા ઇલેક્ટર્ ોિનક ગ્રંથાલય અથવાતો અદ્ર ય
ગ્રંથાલય, એટલેકે આવા

કારના ગ્રંથાલયમાં સમગ્ર માિહતીના

ોતો િડિજટલ ફોમેર્ટમાં

હોય છે . જેમાં, બૂક્સ, જનર્ સ, મૅગેઝીન્સ, સંગીત, કળા, િવજ્ઞાન, ચલચ ો, િવિડઓ,
કાિશત સાિહત્ય, સમાચારપ ો અને સૂચઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
િડિજટલ ગ્રંથાલયની યાખ્યાઓ
િવકીપીડીયાના મત મુજબ “િડિજટલ ગ્રંથાલય એટલે િડિજટલ િરપોઝીટરી અથવા
િડિજટલ માિહતીનો સંગ્રહ અથવા િડિજટલ ઑબ્જેક્ટ્સનો ઑનલાઇન ડે ટાબેસ છે , જેમાં
ટે ક્ ટ, છબીઓ, ઑિડઓ, િવિડઓ અથવા અન્ય િડિજટલ મીિડયા ફોમેર્ટ્સ શામેલ હોઈ
શકે છે ”. માઈકલ લેંસક નામતે “િડિજટલ લાઇ ેરીએ માિહતીનો સંગ્રહ, જે િડિજટાઇઝ્ડ
હોય છે અને તે પરંપરાગત પુ તકાલયની ક્ષમતા બહારની સેવાઓ આપે છે ”. એડમ અને
યેશા નામતે " િડિજટલ ગ્રંથાલય એટલે એક િવપરીત ઇલેક્ટર્ ોિનક સંગ્રહ, જે માનવ
યત્નોનાં બધાજ ક્ષે ો જેવાકે કળા, સંગીત, દવાઓ, િવજ્ઞાન, ચલચ , િવિડઓ,
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પુ તકો,

કાિશત સાિહત્ય, સમાચારપ ,

ોસરસર્ અને સૂચઓ વગેરેનો સમાવેશ કરે

છે ”.
િડિજટલ ગ્રંથાલયની લાક્ષિણકતાઓ
• ખુબજ િવશાળ માણમાં સંકિલત માિહતી ઉપયોગકતાર્ઓને ઉપલબ્ધ કરાવે છે .
• કોઈપણ માિહતીને યોગ્ય વરૂપમાં ફે રવવી શક્ય બને છે .
• પરંપરાગત ગ્રંથાલયોની જેમ થળ અને કાળની સીમાઓ નડતી નથી.
• 24X7 ઉપયોગકતાર્ઓને સેવાઓ આપી શકાય.
• કમર્ચારીઓ અને ઉપયોગકતાર્ઓના િંકમતી સમય બચાવી શકાય.
•

ાથમક માિહતી ઉપલબ્ધ કરાવવા પર િવશેષ ભાર અપાય છે .

• મ ટીમીિડયા આંતરવ તુને ોત્સહન.
• ગ્રંથાલયના ઉપયોગકતાર્ઓને યુઝસર્ ઇન્ટરફે સ ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.
• િવિવધ ગ્રંથાલયો વચ્ચે સમન્વય કે િરસોસર્ શેિરંગ શક્ય બને.
• નવીન/િવકસત શોધ અને પુનઃ ાિપ્તને પોત્સાહન આપી શકાય.
• માિહતીને લાંબા સમય સુધી સુલભ અને સુરક્ષત રાખવી શક્ય છે .
• પરંપરાગત ગ્રંથાલયોમાં થતા કાયોર્ જેવાકે , માિહતીનો સંગ્રહ, િવકાસ, સંગઠન,
પુનઃ ાિપ્ત અને સંરક્ષણમાં મદદરૂપ અને ઝડપથી કરવા શક્ય બને છે .
• માિહતીની શોધ કોમ્પ્યુટર, નેટવકર્ અને ઈન્ટરનેટ ના aારા થાય છે .
ગ્રંથાલય િવજ્ઞાનના પાંચ કાયદા સાથે િડિજટલ ગ્રંથાલયો
રંગનાથન ઘ્વારા (1999) કાિશત માિહતીનું વગીર્કરણ અને તેનું યોગ્ય સંચાલન કરવા
માટે ગ્રંથાલય િવજ્ઞાનના પાંચ કાયદાનો ઉપયોગ કયોર્. આ કાયદાઓનો મુખ્ય ઉaે શ
પુ તકાલયોનું યોગ્ય આિર્કટે ક્ટીંગ અને યોગ્ય સંચાલન કરવાનો છે . જે યોગ્ય ેમવકર્ અને
માળખું ઉભું કરવામાં મદદ કરશે, સાથે-સાથે ભિવ યની િડિજટલ માિહતી સ ટમ્સના
િવકાસમાં મદદ કરશે. 21મી સદીમાં િડિજટલ ઇન્ફમેર્શન સ ટમ્સનું યોગ્ય સંચાલન અને
આિર્કટે ક્ટીંગ કરવા માટે ગ્રંથાલય િવજ્ઞાનના પાંચ કાયદાને નીચે માણે આપી શકાય છે :
(1) િડિજટલ

ોતો ઉપયોગ માટે છે .

(2) દરે ક વપરાશકતાર્ િડિજટલ

ોત શોધે છે .

(3) દરે ક િડિજટલ સંસાધનોને તેના વપરાશકતાર્ની જરૂર છે .
(4) વપરાશકતાર્નો સમય બચાવો.
(5) િડિજટલ ગ્રંથાલય િવaભરમાં એક િવકસત સં થા/જીવ છે .
િડિજટલ ગ્રંથાલયના સaાંતો
િડિજટલ લાઇ રે ીનો મુખ્ય ઉaે શ સુસંગત માિહતી સંગઠન અને ઉપ ભધ માિહતાના
ઉપયોગ માટે અનુકૂળ ઍક્સેસ સુિવધા

દાન કરવાનો છે . નીચેના 10 સaાંતો કોઈપણ

િડિજટલ ગ્રંથાલય સ ટમની િડઝાઇનમાં અને તેના િવકાસમાં સતત સહાય કરે છે .
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• ફે રફારની અપેક્ષા- Expect change
• તમારી સામગ્રી જાણો- Know your content
• યોગ્ય લોકોને સામેલ કરો- Involve the right people
• ઉપયોગી સ ટમ િડઝાઇન કરો- Design usable systems
• ઓપન એક્સેસની ખાતરી- Ensure open access
• માિહતી અિધકારો િવશે જાગૃત રહો- Be aware of data rights
• Automate જ્યારે પણ શક્ય હોય- Automate whenever possible
• ધોરણોને વીકારો અને પાલન કરો- Adopt and adhere to standards
• ગુણવત્તાની ખાતરી- Ensure quality
• સતત તેના િવશે િવચારતા/ચતા કરતા રહો- Be concerned about persistence
િડિજટલ ગ્રંથાલય માટે ના જરૂરી ઉપકરણો
િડિજટલ ગ્રંથાલય તૈયાર કરવા માટે હાડર્ વેર એટલેકે મશીનરી, સોફ્ટવેર, ડે ટા સંચાલન માટે
જરૂરી

ોગ્રામોં, આલેખો, પુ તકો, કોન્ફોરન્સ પેપસર્, થીસીસ જેવી સામગ્રી જેને િડિજટલ

ફોરમેટમાં ફે રવવાનું છે , તથા િડિજટલ વરૂપમાં ફે રવવા માટે ગ્રંથાલયના કમર્ચારીઓ પાસે
યોગ્ય જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે . તેમજ આની સાથે નેટવકર્ અને ઈન્ટરનેટ પણ હોવું ખુબજ જરૂરી
છે . િડિજટલ ગ્રંથાલય ઉભું માટે ના જરૂરી ઉપકરણો નીચે માણે ગણાવી શકાય.
હાડર્ વેર: સવર્ર, કોમ્પ્યુટસર્, કે નસર્, બુક કે નર,  ન્ટર, ઝેરોક્ષ મશીન વગેરે.
સોફ્ટવેર: ઓપન એકસેસ સોફ્ટવેસર્ જેવાકે , Dspace, Eprint, Fedaro, GSDL વગેરેનો
ઉપયોગ કરી શકાય. ો ાયટરી સોફ્ટવેસર્ જેવાકે , Image Editing and optical character
Recognition Software ખરીદી શકાય
હાડર્ વેર સોફ્ટવેર નેટવકર્ : હાઈ પીડ લોકલ નેટવકર્ અને ઈન્ટરનેટનું હાઈ પીડ કનેકશન,
સબંિધત ડે ટાબેઝ જે વૈિવધ્યપૂણર્ િડિજટલ ફોરમેટને સપોટર્ કરે . વેબસવર્ર અને FTP સવર્ર
(ઈન્ટરનેટ અને ઇન્ટર્ ાનેટ માટે )
માિહતીને િડિજટલ વરૂપમાં રૂપાંતિરત કરવાના પગિથયાં
કોઈપણ પરંપરાગત ગ્રંથાલયને િડિજટલ ગ્રંથાલયમાં પિરવતત કરવા માટે થમ તોએ
ગ્રંથાલયમાં રહે લ માિહતીને િડિજટલ વરૂપમાં ફે રવવી પડે છે . કોઈપણ માિહતીને િડિજટલ
વરૂપમાં રૂપાંતિરત કરવાના પગિથયાં નીચે મુજબ છે .
• સાિહત્યની પસંદગી અને સાિહત્ય મેળવવું
• સાિહત્યને િડિજટલ વરૂપમાં ફે રવવું
• િડિજટલ વરૂપને સંગ્રિહત કરવું
• આકાર્ઇ સ/સંગ્રહ તૈયાર કરવો અને એક્સેસ પૂરો પાડવો
કે ન કરે લી ઇમેજને સંકિલત કરવા માટે ના જરૂરી સોફ્ટવેર જેવા કે , HTML, PDF Writer,
Adobe Acrobat, Exchange Acrobat Reader વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે . ભારતમાં અત્યારે
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તેની જગ્યાએ VTLS અને ACADO જેવા સોફ્ટવેર નો વધુ ઉપયોગ જોવા મળે છે . સોફ્ટવેરની
મદદથી કે ન કરે લી ઈમેજ ને Jpeg/Tiff/Page કે અન્ય ફોમેર્ટમાં સંગ્રહ કરી PDF ફોમેર્ટમાં
રૂપાંતર કરવામાં આવે છે . આ ફાઈલોનું વગીર્કરણ કરી CD MIRRORમાં કોપી કરી
ગ્રંથાલયની વેબસાઈટ સાથે કનેક્ટ/જોડવામાં આવે છે .
િડિજટલ ગ્રંથાલયના કાયોર્
કોઈપણ િડિજટલ ગ્રંથાલયની મુખ્ય ભૂમકા જરૂિરયાત મુજબ માિહતી એક ત કરવા,
મેનેજ કરવા, સાચવવા અને સુલભ િડિજટલ ઑબ્જેક્ટ્સ બનાવવા માટે ની છે . િડિજટલ
લાઇ ેરીના કે ટલાક કાયર્ નીચે મુજબ છે :
(1) વપરાશકતાર્ઓ માટે મૈ ીપૂણર્ ઇન્ટરફે સ પૂરું પાડવા.
(2) નેટવકર્ સુિવધાઓનો લાભ લેવા માટે .
(3) લાઇ રે ી કાયોર્ને સપોટર્ કરવા માટે .
(4) માિહતીની અદ્યતન શોધ, ઍક્સેસ અને પુનઃ ાિપ્ત વધારવા માટે .
(5) પુ તકાલય કામગીરી સુધારવા માટે .
(6) એક એવી શોધ કરવા માટે સક્ષમ કરવા જે યવહારુ રીતે મેન્યુઅલી નથી.
(7) માિહતીના માિલકોને સુરક્ષત કરવા.
(8) િડિજટલાઇઝેશન aારા અનન્ય સંગ્રહ જાળવવા માટે .
િડિજટલ ગ્રંથાલયના લાભ
કોઈ ભૌતક સમા નિહ (No physical boundary)‐ િડિજટલ લાઇ ેરીના વપરાશકતાર્ને
સામાન્ય રીતે લાઇ ેરીમાં જવાની જરૂર નથી. ઉપયોગકતાર્ પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન
ઉપલબ્ધ હોય તો િવaના કોઈપણ ખૂણે બેઠા-બેઠા માિહતી ઍક્સેસ કરી શકે છે .
ગમે ત્યારે

ાપ્યતા (Round the clock availability)- ઉપયોગકતાર્ઓ કોઈપણ સમયે, રા ે

અથવા િદવસે માિહતી ઍક્સેસ કરી શકે છે .
મ ટીપલ એક્સેસ (Multiple accesses)- એકજ માિહતીનો/

ોતોનો ઉપયોગ ઘણા

વપરાશકતાર્ઓ aારા એક જ સમયે થઈ શકે છે .
સંરચત અ�ભગમ (Structured approach)- િડિજટલ પુ તકાલયો વધુ સમૃa સામગ્રી વધુ
સંગિઠત રીતે ઍક્સેસ
િવિશ

દાન કરે છે , એટલે કે આપણે પુ તકની સૂચમાંથી સરળતાથી

કરણમાં જઈ, પછી કોઈ િવિશ

કરણમાંથી અને તેથી આગળ પણ જઈ શકીએ

છીએ.
માિહતીની પુનઃ ાિપ્ત (Information retrieval)- પોતાને જોઈતી માિહતી શોધવા માટે
વપરાશકતાર્ કોઈપણ શોધ શબ્દ (શબ્દસમૂહ, શીષર્ક, નામ, િવષય) નો ઉપયોગ કરી શકે છે .
એટલેકે િડિજટલ પુ તકાલયો તેના
વપરાશકતાર્ને મૈ ીપૂણર્ ઇન્ટરફે સો

ોતો પર િક્લક કરી શકાય તેવી ઍક્સેસ આપીને
દાન કરી માિહતીની પુનઃ

ાિપ્ત ઝડપથી શક્ય બને

છે .
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સંરક્ષણ અને બચાવ (Preservation and conservation)- િડિજટલ ગ્રંથાલયમાં યોગ્ય
ટે િક્નકનો ઉપયોગ કરી કોઈપણ માિહતીનો લાંબા સમય સુધી સંરક્ષણ અને બચાવ કરવો
શક્ય છે .
જગ્યા (Space)- િડિજટલ પુ તકાલયો પાસે ટોર કરવાની ક્ષમતા હોય છે , જ્યારે પરંપરાગત
પુ તકાલયો સંગ્રહ થાન મયાર્િદત હોય છે , એટલે પરંપરાગત ગ્રંથાલય કરતા િડિજટલ
ગ્રથાલય માટે ખુબજ ઓછી જગ્યાની જરૂર પડે છે .
નેટવિર્ંકગ (Networking)- કોઈપણ િડિજટલ લાઇ ેરી અન્ય િડિજટલ લાઇ ેરીઓના અન્ય
કોઈપણ

ોતોને ખૂબ જ સરળતાથી િંલક આપી શકે છે ; આમ ગ્રંથાલયો વચ્ચે સંકિલત

સંસાધન વહેં ચણી કરી શકાય છે .
ખચર્ (Cost)- િડિજટલ લાઇ ેરીને જાળવવાની િંકમત પરંપરાગત લાઇ ેરી કરતા ઓછી છે .
જેમકે , પરંપરાગત ગ્રથાલયમાં કમર્ચારીઓ, પુ તક જાળવણી, ભાડા ખચર્ અને અતિરક્ત
માટે મોટા માણમાં નાણાં ચૂકવવાની જરૂર પડે છે . જયારે િડિજટલ ગ્રંથાલયમાં આ ખચર્
બહુ નિહવત આવે છે . આમ પરંપરાગત ગ્રથાલયની દ્રિ એ િડિજટલ ગ્રથાલય સંચાલનના
સંદભર્માં ઓછા ખચાર્ળ છે .
િડિજટલ ગ્રથાલયના ગેરફાયદા
નવી-નવી માિહતી- ત્યાપન ટે ક્નોલોજી િડિજટલ લાઇ ેરી માટે ઘણી ફાયદાકારક સા�બત
થઈ છે , પરંતુ સાથે સાથે તેના કે ટલાક ગેરફાયદા પણ છે . (1) ખચાર્ળ છે (2) નવી-નવી
ટે કનોલોજીની અ પ તા (હાડર્ વેર અને સૉફ્ટવેર). (3) ટોરે જ મીિડયા સંબંિધત છે . (4)
ડે ટા િનમાર્તાઓ અને કાશકોનું ભુત્વ. (5) તાલીમ પામેલ માનવ શિક્તની જરૂિરયાત.
(6) વપરાશકતાર્ યોગ્ય િશક્ષણ અને તાલીમ આપવી જરૂરી. (7) હે િંકગ અને સતામણી સામે
સુરક્ષાના aો.
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