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भूममका 

 

पुस्िकवलयलवई ज्ञवनको भण्डवर भधनन्छ । बवस्िर्मव पुस्िकवलय 
यस्िो भण्डवर हो, जहवाँ ज्ञवनकव प्रवचीन कुरव देन्ख आिुधनक 
कुरवसम्म पुस्िककव आकवरमव उपलब्ि हुन्छन ् । खवसमव 
पुस्िकवलय ज्ञवन प्रर्ज्ञवनको संधचि रवधश हो। 

आिुधनक र्ैज्ञवधनक खोजी र प्रप्रर्धिहरूलवई स्र्ीकवर गरेर आज 
यसले पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको रुप धलई पुस्िकवलय व्यर्स्थवपनकव 
उन्नि प्रप्रर्धिहरूको प्रर्कवस भई सकेको छ । संसवरमव पुस्िकवलय 
ज्ञवन प्रसवरको मवध्यम रहे झैं नेपवलमव पधन यो ज्ञवन प्रसवरको 
सशक्त मवध्यम रही आएको छ । नेपवलमव पुस्िकवलयको प्रवरम्भ 
रवणवकवलमव भए िवपधन व्यप्रक्तगि रुपमव यसको थवलनी 
प्रर्द्ववनहरूकव घरमव भएको बुन्झन्छ । अहहले नेपवलमव आिुधनक 
प्रणवलीकव पुस्िकवलयहरू पधन देखव पना थवलेकव छन ्।  

पुस्िकवलय क्षेत्रमव नेपवलले प्रगधि गदै आए िवपधन यो प्रगधि 
पयवाप्त मवत्रवमव भएको छैन । पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको मद्दिले 
पुस्िकवलयहरूलवई अत्यवर्धिक बनवउन,े नप्रर्करण गने, 
आिुधनकीकरण गने जस्िव कवयाहरू धनरन्िर भईरहनु आर्श्यक 
देन्खन्छ । पुस्िकवलय िफा  व्यवपक जनरुची उत्पवदन गने कवम 
पधन त्यधि न ैआर्श्यक छ । 

र्वस्िर्मव भन्ने हो भन ेनेपवलमव पुस्िकवलय सम्र्न्िी कवया र 
प्रकवशनको ज्यवदै कमी छ । यस सम्र्न्िमव दईु चवर प्रकवधशि 



 
 

पुस्िक पधन फेलव पवनुा गवह्रो छ । यस न्स्थधिमव प्रस्िुि पुस्िकको 
प्रकवशनको महत्र् स्र्िः धसद्ध हुन्छ र यस्िव प्रकवशन अझै बढी 
स ेबढी हुनु पछा भन्ने मेरो रवय छ। 

यस पुस्िकमव पुस्िकवलय सम्र्न्िी प्रर्प्रर्ि प्रर्र्यकव गहहकलव 
लेखहरूको समवर्ेश भएको छ । नेपवलमव पुस्िकवलय प्रबकवसको 
कवयामव अधभरुची र उत्सवह रवखी कवम गने िथव पररश्रमपूर्ाक यी 
लेखहरू ियवर गरी पुस्िक प्रकवशनको जमको गने लेखक 
िन्यर्वदकव पवत्र हुनु हन्छ । यो पुस्िक सबैकव लवधग उपयोगी र 
ज्ञवनर्द्धाक हुनेछ भन्न आशव धलएको छु। 
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प्राक्कथन 

 

पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको अध्ययन गरी २०३४ सवलमव 
स्र्देशमव फकेर आए देन्खनै के कसरी नेपवलको पुस्िकवलय 
प्रणवलीलवई असरयुक्त पवदै जवने भन्ने धभप्रत्र धचन्िवले ि 
सिवएकै हो िवपधन अहहलसेम्म पधन यस हदशवमव कुनै ठोस 
कवया हुन सकेको छैन । पढ्दवखेररको प्रर्भवगीय पुस्िकवलय, 

त्यहवाँको अध्ययनमव लवग्ने पररपवटी  र उपयुक्त कुरवहरू मवत्र 
ज्यवदै कम समयमव प्रवप्त गना धसकवइएको िौर िरीकव 
आहदले प्रभवप्रर्ि भै आएर पधन त्यो प्रणवली आ-आफ्नो 
पुस्िकवलयमव कधिपय कहठनवईहरूले गदवा अर्लम्बन गना 
गरवउन सकेकव छैनौं । हुन सक्छ सविवरण न्यनूस्िरको 
कमाचवरीले सञ्चवलन गरर रहेको पुस्िकवलयमव एउटव 
प्रवप्रर्धिक अधिकृि स्िरकव दक्ष कमाचवरी पठवए पधछ ि 
अरू के चवहहयो र भन्ने सोचवई पदवधिकवरीमव भएको र्व 
हवमी व्यर्सवयीहरूले हवम्रव पदवधिकवरीलवई पुस्िकवलयकव 
समस्यव र्ोि गरवएर सो हटवउन धलनु पने नीधिगि कुरवको 
अर्लम्र्न नभएकोल ेहोस ्। दोर् हदने ठवउाँ  जिवसुकै भए 
िवपधन िेरै जसो पुस्िकवलयहरूले सही भूधमकव धनर्वाह गना 
सकेकव छैनन ्यही नै दःुखको कुरो हो । 

 

पुस्िकवलय र समवज अधन नेपवलको पररर्ेशलवई धलएर 
केही जवनकवरी प्रकवश गने अठोट धलई एकवि बवहेक अन्य 
यसमव संग्रहहि लेखहरू २०३६ को र्र्ामै ियवर गररएको 
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हो। आफ्नो अध्ययनको स्मरण, अमेररकी पुस्िकवलयको 
कवयाशवलव गोष्ठी, कवम गदवा आईपरेकव प्रर्धभन्न समस्यव, 
नेपवलकव पुस्िकवलयकव अर्स्थव आहदनै यो लेखहरूकव मवगा 
दशान हुन ्। केही नभए लेखहरू मवत्र भए पधन लेख्दै र 
प्रकवश गदै जवने प्रर्चवर पढ्दव पढ्दै जवग्रि भएको हो 
िवपधन कवठमवडौं फका नवसवथ कधिपय कवरणले यसमव हवि 
हवधलएन छ र केही लेन्ख सकेपधछ पधन प्रकवशनमव जवन 
नसक्दव अरू लेख्न मन मरेको हुनवले पधन यो लेखकहरूको 
संग्रह प्रकवशन जे जस्िो रूपमव छ गने, त्यसपधछ मरेको 
मन पुनः जवगि हुन्छ हक भन्ने एउटै मगृिष्णवल ेलोधभएर 
यसलवई यस्िै रूपमव प्रकवशनमव पठवउने अठोट धलनु परेको 
हो। 

 

सवथीहरूको सद्भवर्नव प्रोत्सवहन र सहयोगले पधन व्यप्रक्तगि 
जीर्नमव ठूलो असर पवदै आएको छ र नै कधिको यसलवई 
प्रकवशन गने जोडमव पधन यो धनक्लदै छ । त्यसैले यसलवई 
सहयोग पु-यवउनु हुन ेसबै महवनुभवर् प्रधि कृिज्ञिव प्रकट 
गनुा र सवथीहरूबवट स्र्च्छ आलोचनवको अपेक्षव रवखु्न पधन 
आफ्नो हकमव उधचि ठहदाछ । प्रकवशन पूर्ा प्रर्शेर् सहयोग 
गनुा हुने श्री अमरकुमवर प्रिवन प्रधि आभवरी हुाँदै प्रकवशनमव 
रहेको तु्रटीमव क्षमव यवचनव गनुा पधन किाब्य धभतै्र पने कुरो 
हो । सबैको सहयोग पवएमव पुनः अको प्रकवशन धलएर 
यहवाँहरूको समक्ष उधभने पधन अठोट रहेको छ। 

 

-लेखक 
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आददकाल देखख पुस्तकालय र समाज विकासका पर-पूरक 

 

आजको समवज प्रर्ज्ञवन र प्रप्रर्धिको एक पूणा प्रर्कधसि युगमव 
पररणि भै सकेकोले यस बखि समवजले प्रत्येक पलपलमव नयवाँ 
नयवाँ प्रप्रर्धि धसहकरहेको छ । यस पररप्रेक्ष्यमव पुस्िकवलयको कवया 
क्षेत्र, सेर्व र लक्ष्य के कसरी सविवरण-असविवरण बन्दै आएको छ ? 

समवजको धनन्म्ि यो कधि उपयोगी र आर्श्यक बनेको छ ? 

पुस्िकवलयको शुरूआि कहहलेदेन्ख भयो ? जस्िव कुरवहरू सरसरिी 
हेनुा प्रवसंधगक हुन आाँउछ । 

र्वस्िर्मव भन्ने हो भने पुस्िकवलय समवज संगसंगै जन्न्मएको 
हो। त्यसबेलव कुन चीजको नवमवकरण के र कसरी गने, कुन उपयुक्त 
हुन्छ भन्ने प्रर्र्यमव नै अज्ञवनिव धथयो । त्यसकवरण पुस्िकवलय 
भन्ने नवम ि त्यसर्ेलव अर्श्य धथएन िवपधन आहदकवलदेन्खनै 
एउटवलवई थवहव भएकव ज्ञवनकव कुरवहरू मवधनस आपसमव र पधछ 
गएर एक पुस्िवबवट अकोमव हफजवाँउथे । नेपवलमव पधन पथृ्र्ी 
नवरवयण शवहको हदव्य उपदेश ‘बुढव मरे भवर्व सरे’ भन्ने 
अधभव्यप्रक्तल ेयसलवई प्रष्ट गदाछ । कुनै पधन हकधसमकव ज्ञवन र 
सूचनवहरूको आदवन प्रदवन हुन ुआजको र्ैज्ञवधनक समवजले हदएको 
पररभवर्व अनुसवर ‘पुस्िकवलयको सूचनव सेर्व’ धभत्र पना आाँउछ । 
प्रवचीन समयमव नजवनेरै भए पधन पुस्िकवलयको कवया क्षेत्रले 
समवजलवई असर पवरेको धथयो भन्ने कुरव आहदकवलीन समवजको 
धनम्न प्रर्र्रणले पुप्रष्ट गदाछ। 
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शुरूदेन्खनै समवजमव केही अधल चलवख, जवन्ने, बुझ्ने मवधनस पधन 
धथए। पुस्िकवलयको शुरूआि गने श्रयेपधन आज हवमी धयनीहरूलवई 
नै हदन सक्छौं । हुन ि अधिकवंश मवधनसहरू त्यस बखि खेिी 
पविी र सविवरण पशुपवलनमै सीधमि धथए र उनीहरूलवई हवि-मुख 
जोना गनुा पने प्रयत्न नै पयवाप्त धथयो । फुसाद के हो थवहै धथएन । 
िर् उनीहरूलवई केही कुरव धसक्ने, हेने िथव न्जज्ञवसव जगवउन 
सोच्नसम्म पधन समय अर्श्य भएन । यसै कवलमव केही र्धलयव 
समूह आपसमव र्रवर्र लड्ने, एकको प्रवन्िलवई हविपवन,े 

लटुमवरद्ववरवन ैखवनपीनको सवमग्री जुटवउने सविवरणियव अन्य झैं 
खटेर खेिीपविीमव लग्गु नहुनेहरू पधन धथए । यो स-सवनव प्रवन्िकव 
ठवलुहरू र धयनलवई सरसल्लवह हदने भवइभवरदवर िथव चलवखी 
धसकवउने पुरोहहिहरू संयुक्तरुपमव कवम नगरी बठ्यवइले मवतै्र आफ्नो 
प्रधिपवलन गदाथे । धयनीहरू नै के कस्िव हविहधियवर र्व अन्य 
सवमग्री लन्ड्भड गना जोड्ने ? कुन िरीकवले संगहठि हुने ? कसरी 
अकवाको प्रवन्ि हत्यवउने ? आहद कुरवको खोज गदाथे । अधन 
आर्श्यकिवले गदवा धयनीहरूलवई केही न केही नयवाँ कुरव सोच्न र 
खोज्न र्वध्य हुनु पयो । फेरर यी लगवयि धयनकव सल्लवहकवरहरू 
मोजमज्जव गना पधन रूचवउाँ थे । िसथा आफ्नो मनोरन्जनको लवधग 
आफ्नो इच्छव, समय, पररन्स्थधि अनुकूलकव सवमवग्रीहरू खोजी 
सजवएर रवखे्न गदाथे । यस्िै कवम पुस्िकवलयको कवया क्षेत्र धभत्र 
पदाछ । त्यधि र्ेलवको पसु्िकवलयलवई र्गीकरण गने हो भने दईु 
प्रकवरको पवउन सहकन्छ । िी हुन-पुरोहहत्यवंई सवमवग्रीकव र ठवलु 
खवन्दवनकव मनोरञ्जनवत्मक सवमवग्रीकव पुस्िकवलय । 
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पहहलो हकधसमको पुस्िकवलयमव पुरोहहिहरूले िमा र प्रर्श्ववसलवई 
अाँगवलेर अन्िप्रर्श्ववसको दर्वर्मव आफ्नो भनवई सिैं अजर र अमर 
रवख्न जुटवएकव पौरवन्णक कुरवहरूको संग्रह पदाछ । उदवहरणवथा पुरवनव 
र्वइबलकव हविले धभत्तवमव कोररएकव कवल्पधनक चीत्र र्व केर्ल 
कण्ठवग्र कथवहरूलवई धलन सहकन्छ । धयनै कुरवलवई मीठवसयुक्त 
भवर्वमव सर्ासविवरणलवई सुनवएर उनीहरूल ेआफ्नो प्रभवर् जमवउंदै 
सूचनवको रूपमव अकवामव प्रचवर गदाथे । 

दोश्रो ठवलुसमूहले लडवइाँ धभडवइाँको संघर्ा उप्रवन्ि केही समय 
सुस्िवउने र प्रर्चवर गने समयमव आरवम धलन प्रर्धभन्न अचम्म 
लवग्दव कुरवहरूको संग्रह गरेर त्यसलवई खेलवई हेदै समय कवट्ने 
गदाथे । सवाँच्चै भन्ने हो भने धयनीहरूकव इच्छवनुसवर पौरवन्णक 
प्रवकृधिक जे जस्िव पधन भेट्टवइएकव कवल्पधनक महत्र् ठवधनएकव 
सवमवनहरूको संग्रह त्यस्िव पुस्िकवलय धभत्र पदाथे । 

प्रवधचन समयमव रहेकव पुस्िकवलयकव संकधलि सवमवग्रीहरूमव 
मधृिकव चक्कव, छलवकव चीत्र अक्षर, पत्र पवदप, िवम्र चीत्र, ढंुगे आकृधि, 

पविे चीत्र आहद पदाछन ्। 

झण्डै आजकल बच्चव बच्चीले खेल्ने मवटवकव अनेक सवमवग्रीहरू 
बनवए झैं पहहले पधन कवल्पधनक अनेक हकधसमकव सवमवन बनवउन े
कवयाको थवलनी मवटोबवट भएको हुन पछा । धसक्कवको पहहलो रूप 
मवटोबवट जन्न्मएको धथयो । त्यस्िै मवधनस, देर्देर्िवको मूधिा आहद 
पधन हुन सक्दछन ्। त्यस्िव मधृिकव चक्कवहरूले प्रबधभन्न कुरवको 
संकेि हदई सूचनव ब्यक्त गने प्रथवलवई पौरवन्णक समयको पहहलो 
पुस्िकवलयमव संकधलि सवमग्रीको रूपमव गणनव गना सहकन्छ । 
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छवलवकव धचत्र अक्षर, जुन भेडव बवखवकव छवलवबवट ियवर पवररएको 
लेखन सवमग्री हो । अक्षरहरूको धलप्रपको रूपमव शुरुआि: यसैबवट 
भएको हुनुपछा र यसलवई िमबद्ध िरीकवल े धमलवएर रवखी 
मवधनसको मौन्खक संकेि र श्रवर्वजको हवउ भवउलवई धचत्रमव पररणि 
गरेर ब्यप्रक्त ब्यप्रक्तमव सूधचि गने कवम पहहल ेयसैले गरेको हुन 
सक्छ । 

पवनीमव हुन े अग्लव प्रबरूर्वबवट धनकवधलएको बोिवबवट बनेको 
कवगजमव कोररएकव धचत्रहरू, जुन मधृिकव चक्कव भन्दव सुरन्क्षि र 
िेरै लवमो समयसम्म हटकवउ हुन सक्ने कुरवको संकलन पधन 
मवधनसले प्रबस्िवरै धसक्दै आएको िमको उपलन्ब्ि हो। 
पुस्िकवलयको पौरवन्णक सवमवग्रीमव यसको धनकै महत्र् छ । यस्िव 
बस्िुको संकलन प्रब्रहटश संग्रहवलय लगवयिमव अद्यवर्धि छंदैछन ्। 

जब मवधनसले प्रकृधिलवई प्रबस्िवरै खोिल्न थवल्यो, प्रबधभन्न 
खधनजलवई सहकनसहक गवल्न थवल्यो, िब िवम्रपत्रहरू बनवयो र 
आफ्नव अधभव्यप्रक्त चवहे िी लडवइकव रगि उमवल्ने खवलकव धचत्रकव 
रूपमव हुन ् र्व िमाको प्रबस्िवरकव लवधग गररएको देर् देर्ीको 
आदरको रूपमव पोख्न थवल्यो । यस्िव िवम्र पत्रहरूल ेि नेपवलमव 
अझै पधन ख्यवधि पवइरहेको हवमीलवई ज्ञविै छ। 

ढुङ्गवमव कोर कवर गनुा, ढंुङ्गवकव दैधनक प्रयोगमव आउने प्रबधभन्न 
सरसवमवन बनवउनु, लडवईकव हविहधियवर बनवउनु आहद कवयामव पधन 
मवधनसले आफ्नो प्रबकवसिमलवई बढवएको धथयो । हवम्रव पुखवाल े
ढुङ्गे सवमग्री, िंुयेत्रोको मवध्यमले कमवएको इज्जि पधन एउटव 
उपलन्ब्ि होइन र ? यस्िव प्रबधभन्न कवमको लवधग बनेकव ढुङ्गवकव 
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आकृधिले पधन पुस्िकवलयकव सवमवग्रीको स्थवन धलएको हवमीले 
पवएकव छौं । 

पविे हस्िलेख धचत्र र अक्षर ि अझ पधन झण्डै झण्डै प्रचलनमव 
रहेको छ । हवम्रव बेद र पुरवण जस्िव कधिपय पप्रर्त्र ग्रन्थहरू 
यसैमव लेन्खइएको र कधि अन्य धचत्रहरू ियवर पवररएको आज 
पधन आफ्नै आाँखवले देख्न र अझै लेख्न सक्छौं र यसको कृयव जवरी 
नै पधन छ । 

यसो गहहररएर यस समयमव पुस्िकवलयको सेर्व क कसल ेपवएकव 
धथए ि भनेर सोच्ने हो भने समवजको सवनो समह-पुरोहहत्यवई गन,े 

ठवल ुखवन्दवन र भवइभवरदवरहरू मवतै्रले यसको सेर्व पवए र्व धयनल े
मवत्र पुस्िकवलयको प्रयोग गदाथे भन्न सहकन्छ । धयनीहरूको 
संकलन आफ्नै रूधच अनुसवर आफ्नै घर पररर्वर धभत्र सीधमि धथयो 
र अरूल ेनजवनून, धसक्न नसकुन ्भन्ने िवरणव समेि धयनीहरू धभतै्र 
सीधमि रहनु स्र्वभवप्रबकै भयो पधन । 

आहद कवलमव सबासविवरण गवाँस र र्वसम ैव्यस्ि भएकवल ेज्ञवनको 
भोक केहीमव मवत्र सीधमि धथयो । केही जबरजस्िी लुटप्रपटले खवद्य 
सवमग्री जुटवउने समुहको फुसािको समय पधन हुन्थ्यो । त्यसैल े
उनीहरू आफ्नव बुप्रद्ध अन्य कुरवहरूमव प्रर्स्िवरै न्खयवउन थवले र 
त्यसबेलव पुस्िकवलयको ज्ञवन आजान गनेमव िीन ैठवलुहरू, उनकव 
पररर्वर, पुरोहहि र भवइभवरदवरहरू मवतै्र भए । ज्ञवन धयनैमव मवत्र 
सीमीि रहयो प्रर्स्िवररि हुन पवएन । 
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सबा सविवरण व्यप्रक्तलवई दैधनक समस्यवसंग मवत्र सम्बन्ि धथयो 
भने जवन्ने बगा धयनीहरूलवई कसरी अन्िकवरमै रवखे्न भन्नेमव धथए। 
िसथा थवहव हुनेले थवहव नपवउनेलवई र्िवएनन ्। अझ उनीहरूलवई 
फुसािको समय धनकवल्न नपवउने पररन्स्थधिकै श्रजृनव गररहदन 
खोजे । यस प्रकवर अधिकवंश सविवरण ब्यप्रक्तहरू ज्ञवनवजानर्वट 
र्न्ञ्चि रहे । 

आहद कवलको पुस्िकवलय र समवजको सम्बन्िलवई हेदवा 
पुस्िकवलयको शुरूआि भने छंदै धथयो, समवजमव यसकव सवमग्री 
जुट्न थवलेकै धथए, स्पष्ट नजवने पधन समवजकव केही र्गाले यसको 
उपयोधगिव पवएकै धथए। िर अधिकवंशलवई भने उनकव 
सीिवसविवपन, र्ेफुसािी िथव अधिकवरबवट र्न्ञ्चि गररएकव समेि ्
हुाँदव पुस्िकवलयले सेर्व प्रदवन गना सकेन । िवपधन समवजको 
प्रबकवसमव सवनै समुहलवई भए पधन पुस्िकवलयले असरयुक्त सेर्व 
प्रदवन गरेर अग्रणी भूधमकव िमवगि रूपमव खेल्दै आएको रहेछ 
भन्ने कुरव एकीन हुन आाँउछ ।  
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मध्य यगु र अठारौं शताब्दीसम्मका  
पसु्तकालय र समाज 

 

 

 

यस युगमव समवज कृप्रर् व्यबसवयमवत्रर्वट बदधलएर प्रौद्योधगक 
क्षेत्रमव अधघ बहढसकेको धथयो भने पुस्िकवलय पधन प्रबकधसि भएर 
प्रवचीन हस्िधलप्रपकव अधिररक्त छवप्रपएकव हकिवबको संकलन गन े
रूपमव र यसको प्रयोग पधन समवजको ठूलो बगाले गना थवल्नवले 
समवजमव यसको महत्र् बवरेमव धनकै प्रभवब पना थवधलसकेको धथयो। 

प्रथमिः समवजमव कृप्रर्को ब्यवपकिवमव मवधनसले कसरी अझ 
यसको िम बढवउाँ दै लग्न सहकन्छ ? पूर्वािवर के के हुन ्? खवद्य 
उपज बपृ्रद्धकव लवधग मलजलको के कसरी िजुामव धमलवउने ? आहद 
प्रश्नहरूको उत्तरको खोजमव अनेक सवमवग्री जुटवउन थवल े । यी 
सवमवग्री केही न केही िथ्य सूचनवको आिवरमव एक अकवाको 
अनुभर्बवट पूणा हुन्थ्यो । पुस्िकवलयको कवया क्षेत्रको पररधिमव 
रहेको सूचनवको आदवन प्रदवनले कृप्रर् जन्य र दैधनक प्रयोगमव 
आउने अन्य औजवरको धनमवाण हुन थवल्यो । यो धनमवाण गना 
धसकवउने कवम पुस्िकवलय र्व सूचनव एक अकवामव सूचनवन्िरण 
भएकोल ेहुन सक्यो । समवजको हदन पर हदनको प्रबकवसको लवधग 
आर्श्यकिवको आिवरमव प्रबधभन्न सवमवग्रीको आप्रर्ष्कवर भयो र 
धयनैले पुस्िकवलयको प्रर्कवसमव सघवउ पु-यवउन थवले । उदवहरणवथा 
एउटव िविुको कवम अधलक जवन्नेले कसरी अझ सन्जलो र बढी 
उपयोगी औजवर बनवउने भन्ने धचन्िव धलन थवल्यो अधन उस्िै 
कवम गने अकवाको कवम पधन अबलोकन गना धसक्यो र आर्श्यक 
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सुझवर् पधन हदन थवल्यो । एउटैले सबै प्रकवरकव अलग अलग कवम 
गदवा पूणा सफलिव प्रवप्त हुाँदैन भन्ने हकटवन गरी एउटव बगाले एक 
हकधसमको कवम मवतै्र गने भन्ने िय गरे । जस अनुसवर खेिीमव 
मवतै्र लवग्ने, िविुको मवतै्र कवम गने, छवलवको कवम गने, कपडव बुन्न,े 

कवठको कम गने आहद कवया प्रर्भवजनले स-सवनव उद्योग िन्दवको 
प्रर्स्िवर गना समवजको आर्श्यकिवले पुस्िकवलयलवई घचघच्यवयो 
अधन आर्श्यक सूचनवको मवध्यमले पुस्िकवलयको प्रबकवस गना 
केही सघवउ पुग्यो । यस अधघसम्मकव पवठ्य सवमवग्री यव िमा 
सम्बन्िी धचत्रहरू, हस्िलेख र्व नमूनव सवमवग्री जे हुन ् हविद्ववरव 
ियवर गररएको एक र्व अन्य मुन्श्कलल ेएक/दईु प्रधि सवरेर मवत्र 
उपलब्ि हुन्थ्यो भने यस समयमव उद्योगिन्िवको प्रबकवसले गदवा 
पवठ्य सवमवग्रीहरू प्रशस्ि छवप्रपन थवल े जसले गदवा सम्पूणा 
मवधनसमव ज्ञवनको आजान गरी प्रबकवस गने ठूलो होडबवजीको 
हलचल मन्च्चयो र यहीनै मध्य यगूको ठूलो उपलन्ब्ि धसद्ध भयो। 
अब पुस्िकवलयकव पवठक केर्ल ठवलुहरू, भवरदवर र पुरोहहिहरू 
मवतै्र भएनन ् र्रू ठूलो संख्यवमव रहेकव सर्ासविवरण आ-आफ्नव 
कवयाप्रर्भवजन अनुसवरको ज्ञवन र बुप्रद्ध धसक्न र आदवन प्रदवन गना 
सक्षम भए र पुस्िकवलयको सीधमि पवठकको संख्यव अनधगन्िी 
हुन पुग्यो । 

त्यस बखिको समवजले सफलिव हवधसल गरेकव प्रमुख प्रभवर्हरूमव 
चीनले सर्ाप्रथम कवगि र मसीको आप्रर्ष्कवर गयो भने जमानील े
छवपवखवनवको । यसरी कवगि मसी र छवपवखवनव एक अकवाकव पूरक 
हुन पुगे । अब कुनै पधन सूचनव एक एक मवधनसबवट अकवामव 
सनुाको सट्टव थुप्रव हकिवबले एकै चोहट कैयौंलवई सेर्व पु-यवउन 
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सक्यो । छवपवखवनवले एकै धछनमव धनकवल्ने प्रधिको हहसवब गदवा 
धछटो, सस्िो, रवम्रो र चवहे जधि प्रधि िुरून्िै हदन सक्नवले सम्पूणा 
समवजको आर्श्यकिवलवई पूरव गना सक्षम भयो । 

मवधथको आप्रबष्कवरको देनले मवधनसले आ-आफ्नो क्षेत्रको उपलन्ब्ि 
र हुन सक्ने संभवबनव बवरेको सूचनव संकलन गरेर धसक्न सक्न े
भए । यसको प्रभवबल ेगदवा औद्योधगक िन्दवमव िधमक प्रबकवसको 
लवधग िवन्न्ि शुरू भयो । अधिकवर हत्यवएकवहरूले भनेकव कुरव र 
कवयामव मवत्र समवज संिुष्ट भएन, जुन स्र्वभवप्रबक पधन धथयो र 
आफ्नो आर्श्यकिव अनुरूपकव सवमवन आर्श्यक अनुपविमव 
धनमवाण गना थवल्यो । उद्योगको प्रबकवसको लवधग आएको पन्िमी 
देशको यो िवन्न्िले यस क्षेत्रमव ठूलो उपलन्ब्ि हवधसल गयो। 

धनम्न र्व सविवरण बगाकव मवधनसहरूले यो िवन्न्िको पधछ कसको 
के अधिकवर छ ? यसलवई कसल ेकसरी हत्यवएको हो ? अब हुन 
पने के हो ? हवमी कसरी अन्िकवरमव रहेछौं ? आहदको ज्ञवन 
हवधसल गयो र मवनर् अधिकवरको लवधग समवजलवई धथधचरहेकव 
बगासंग पुनः िवन्न्ि शुरू गयो । यस बखि प्रत्येक जसो मवधनसले 
आफू र आफ्नो शप्रक्तलवई धचन्न र नवप्न सक्न ेभ ैसकेकवलेनै यो 
िवन्न्िले अधिकवरको स्र्िन्त्रिव प्रदवन गयो । 

िमशः एक पधछ अको समस्यवलवई औलं्यवउन पुस्िकवलयले 
समवजमव अझ बल थप्दै गयो । जसको फलस्र्रूप समवजमव हुन ु
पने रवजनैधिक चेिनव र पररबिान, आफ्नव हुनु पने उच्च सवमवन्जक 
अर्स्थव, मवधनसको प्रबकवसको लवधग आर्श्यक आधथाक समस्यव 
आहदको धनरवकरण गना आर्श्यक पररबिानको लवधग समवजले पुनः 
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िवन्न्ि गयो । िमामव भएको बवध्यिव र लवहदएको अन्िप्रर्श्ववसको 
कट्टर प्रर्श्ववस समवजले मन परवएन र स्र्ेच्छवत्मक हुनु पने 
कुरवमव अडवन धलई आबश्यक सुिवरको लवधग चवहहने हक जमवयो। 

त्यस समयसम्म समवजमव प्रबधभन्न हकधसमकव चेिनव आई 
सकेकोले पठन पवठन र कलवत्मक ज्ञवनमव प्रत्येक व्यप्रक्त सहभवगी 
हुन पवउनु पदाछ भन्दै सबैलवई ज्ञवनको आजान गना सक्ने मौकव 
नहदइएको र समवजकव केही र्गाले मवतै्र ज्ञवनको उपभोगको मौकव 
लुटी अरूलवई बन्ञ्चि गरवउने अन्यवय गरेको आहदमव घोर प्रबरोि 
गदै ज्ञवनको र्पृ्रद्ध र उपलन्ब्िको लवधग समेि ् समवजले िवन्न्ि 
गयो। यसरी समवजलवई हदनवनुहदन हुनपुने पररर्िानको चेिवर्नी र 
आर्श्यक सूचनव पुस्िकवलयले हदयो भने पुस्िकवलयको सवमवग्रीमव 
छवप्रपएकव हकिवबको अधिररक्त प्रौद्योधगक सवमग्रीहरूले सन्जसजवउ 
पवदै समवजले पधन पुस्िकवलयको प्रबकवसमव पूरकको भूधमकव 
धनबवाह गदै आयो ।  
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उन्नाइसौं शदी देखखका पसु्तकालय र समाज 

 

 

जसरी प्रवचीन र मध्य कवलमव पुस्िकवलय र समवज एक अकवामव 
धमधश्रि रहेर घुलधमल हुाँदै आए त्यसै गरी उन्नवइसौं र आजको 
बीसौं शिवव्दीमव पधन पुस्िकवलय र समवज झन झन एक अकवामव 
आधश्रि हुाँदै आएर एक अकवाकव प्रबकवसमव पूरक भैरहने सुदृढ 
सम्बन्ि रवख्दै प्रर्कधसि भैरहेकव छन ्। र्िामवन समयमव समवजले 
आफ्नो कवाँचुलीनै फेयो । कवरण अहहले यो र्ैज्ञवधनक समवजको 
नवउाँले अहकि छ। औद्योधगक प्रबकवसको कवरण समवजमव प्रर्ज्ञवनले 
चमत्कवर देखवइसकेको छ । पलपलको हहसवब रवख्दै समवज 
अन्िररक्षको दौडवनमव प्रर्कधसदै छ । पुस्िकवलयमव संकधलि 
सवमग्रीहरूको प्रकवर नवम धलएर नसहकने भै सक्यो । अर् ि यहवाँ 
पुरवनव मपृ्रत्तकव चक्कव, पविे धचत्र, छवप्रपएकव हकिवर् आहदकव 
अधिररक्त आाँखवले हेरेर धसक्ने र कवनले सुनेको भरमव जवन्न सक्ने 
श्रब्य दृश्य सवमग्रीहरूकव प्रर्कवस भैसकेकव छन । हवमी संसवरको 
कुनै कुनवबवट टेधलधभजनको मवध्यमले अन्िररक्ष यवनकव करिूिहरू 
देन्खरहन सक्छौं भने रेहडयो, टेलेक्स, आकवशर्वणी आहदबवट धु्रर्ीय 
दरुीमव घटेकव घटनवको सूचनव िुरून्ि प्रवप्त गना सक्दछौं । 
 

आजको पुस्िकवलयलवई समवजले यस्िव अनेक सवमवग्री हदएर 
धसंगवरेको छ भने प्रर्ज्ञवन र अनुसन्िवनको पलपलको उपलन्ब्ि 
समवजलवई अप्रर्लम्ब अर्गि गरवएर भोलीको लवधग हुनुपन ेनर्ीन 
र्ैज्ञवधनक सरसवमवनको लवधग अनुसन्िवनमव धनरन्िर लवग्न 
पुस्िकवलयले समवजलवई घच्घच्यवई रहाँदै आएकैछ ।  
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यस र्खि पुस्िकवलयको पवठक समवजकव कुन र्गाकव व्यप्रक्त 
छैनन ्? चवहे िी कुनै संघ संस्थवमव कवम गने र्गा हुन,् चवहे स-
सवनवदेन्ख ठूलव उद्योग िन्दवमव लवगेकव हुन,् चवहे प्रर्धभन्न अलग 
अलग कवयाकव पेशेर्वर हुन, चवहे यन्त्रप्रर्द, र्ैज्ञवधनक, अनुसन्िवनकिवा, 
पठन पवठनमव लवगेकव धशक्षक, छवत्र छवत्रव िथव समवजकव अन्य 
र्वकी सम्पूणा बच्चव देन्ख बुढव, महहलव र्व पुरुर् सर् पुस्िकवलयकव 
सदस्य बन्न सक्दछन ् । जसरी मवधनस जन्मनवसवथै समवजको 
सदस्यिव ग्रहण स्र्भवर्बैश गदाछ त्यसरी न ैब्यप्रक्त पधन जुन जे 
कवममव लवग्न र्व धसक्न पुस्िकवलयको शरण अर्श्य पनुा पदाछ र 
अको प्रर्कल्प छैन पधन । यस प्रकवर आ-आफ्नव िन्दव अनुसवर 
प्रर्धशष्ट ज्ञवन हवाँधसल गना एकै प्रकवरको पुस्िकवलयको सेर्व पयवाप्त 
हुन सक्दैन भन्ने समवजको िवरणव अनुरूप पुस्िकवलयलवई 
मुख्यिः चवर र्गामव प्रर्भवन्जि गररएको छ । यी धनम्न अलग 
अलग कवया क्षेत्र अंगवलेर बसेकव पुस्िकवलयले आफ्नो प्रर्धशष्टिव 
अनुरूप समवजलवई उच्च प्रर्कवसको धनधमत्त चवहहने नयवाँ कुरवहरूको 
खुरवकीले पोस्दै बधलयो पवदै आएको छ।  
 

जन पुस्िकवलयले सर्ा सविवरण सबैलवई सेर्व प्रदवन गदाछ । यव 
बुढो यव र्च्चव, प्रर्द्ववन यव सविवरण, समवजकव सम्पूणाले आ-आफ्नव 
रूची अनुसवर यसबवट फवइदव धलन सक्दछन ्। 
 

शैन्क्षक पुस्िकवलयले प्रवथधमक प्रर्द्यवलयदेन्ख धलएर प्रर्श्वप्रर्द्यवलय 
स्िरीय शैन्क्षक अनुसन्िवनकिवा, धशक्षक िथव प्रर्द्यवथीको 
आर्श्यकिवलवई पररपूधि गररहदन्छ। 
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प्रर्शेर् पुस्िकवलयले प्रर्धशष्ट श्रणेीकव र्ैज्ञवधनक अनुसन्िवन 
किवाहरूलवई सोि कवयाको लवधग सवमवग्री जुटवइ हदएर नयवाँ नयवाँ 
कुरवहरूको आप्रर्ष्कवर गरवउनमव मद्दि गदाछ । यसमव ठुलव ठूलव 
उद्योग िन्दव, आणप्रर्क खोजिलवसी, प्रकृधिकव प्रर्धभन्न खधनज 
आहदकव अनुसन्िवन लगवयि सवमवन्य र ब्यवर्हवररक प्रर्ज्ञवनको 
हरेक पहलकुो खोज गने यस पुस्िकवलयको सेर्व अन्यवयको भन्दव 
बढी जहटल रहेको छ । 
 

रवप्रिय पुस्िकवलयले आफ्नो देशमव बनेकव र छवप्रपएकव सम्पूणा 
सवमवग्रीको जगेनवा गने, आफ्नो देश सम्बन्िमव अन्य देशहरूले 
गरेकव प्रकवशनहरू संकलन गने, बहुमूल्य र्व अत्यधिक पूरवनव 
ग्रन्थहरू सदवलवई सुरन्क्षि रवखे्न, स्र्देश सम्बन्िी महत्र्पूणा 
कुरवहरूको सूधच ियवर पवने र सम्बद्ध आर्श्यक सम्पूणा सूचनव 
मवग भएको र्खि उपलब्ि गरवउने, लेखकवधिकवर सुरन्क्षि गन े
आहद कवयाहरू गदाछ । देशको सवमवन्जक, सवंस्कृधिक, आधथाक र 
रवजनैधिक प्रर्कवसको दृप्रष्टकोणमव यस पुस्िकवलयको भूधमकव 
अन्यको दवाँजोमव धभन्दै प्रकवरको हुन्छ। 
 

आजको प्रबसौं शिवब्दीमव पुस्िकवलयको समवजमव प्रभवर् मुख्यिः 
दईु भवगमव प्रर्भक्त गना सहकन्छ । प्रथम ि समवजले 
पुस्िकवलयलवई र पुस्िकवलयले समवजलवई प्रर्कवस गना सहयोग 
गदै आएको प्रगधिले र्ैज्ञवधनक युगको चरम सीमवमव एक अकवा 
पुग्न सके । सविवरण प्रर्ज्ञवन, प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रर्धि िथव आणप्रर्क 
शप्रक्तहरूको यधिप्रर्घ्न प्रर्कवस भयो हक जसकव कवरण पवठकको 
आर्श्यकिव झन झन असविवरण कुरवको खोजीमव बढ्न थवल्यो 
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भने दोश्रो सकू्ष्मवधिसूक्ष्म प्रर्र्यमव हुन थवलेको अनुसन्िवनयुक्त 
रूधचको गणनवको रूपमव हेदवा पवठक पधन अनेकिवमव प्रर्भक्त हुन 
पुग्यो । यसको मिलर् चवहनवको र्ैधशष्ट्य एर्ं अनेकिवकव पवठक 
दरु्ैको संयोगले पुस्िकवलय समवजमव झन अधि घधनष्ट हुन आयो 
भने सम्पूणा समवज अझ पुस्िकवलयबवट िेरै िेरै सेर्वको अपेक्षव 
गना थवल्यो । दरु्ैको प्रर्कवसकव िधमक पर-पूरक कवया 
आहदकवलदेन्खनै चल्यो, चल्दै आयो र चधलरहने छ । अझ आगवमी 
हदनहरूमव पुस्िकवलयले यवन्न्त्रक सवररणी केन्द्रबवट हदन थवलेको 
सूचनवन्िरण जवनकवरी भन्दव पधन धछटो र उपयुक्त सूचनव हदने 
इकवई भेट्टवउनु पने िथव श्रव्य दृष्यकव चलधचत्र, टेप आहद भन्दव 
पधन सरल र धछटो हुन े एउटव प्रर्श्वव्यवपी पुस्िकवलय केन्द्रबवट 
टेधलधभजनको मवध्यमले पल पलको नयवाँ सूचनव र अप्रर्ष्कवरहरू 
ित्क्षणमै प्रर्श्वकव सम्पूणा पुस्िकवलय प्रणवलीद्ववरव मवनर् 
समवजलवई पयुवाई रहनु पने कुरवको संकेिले हवमीलवई सो अनुरूप 
कवयामव ित्कवलैदेन्ख लवग्नु पने लन्क्षि गरर सकेको छ। 
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समाजमा जनपसु्तकालयको स्थान र 
नेपालमा यसको खस्थमत* 

 

 

समवजसंग जन्म धलएर हुका दै आएको एउटै पुस्िकवलयको स्र्रूप 
१६औ ंशिवब्दीमव आएर आ-आफ्नो कवया क्षेत्र अनसुवर प्रर्भक्त भई 
अलग अलग नवम िवरण गना समथा भयो । सीधमि क्षेत्रलवई बढी 
प्रर्स्ििृीकरण गरी अरूले आफ्नो नवम र्नवए भने यसले सम्पूणा 
समवजलवई आफ्नो क्षेत्रमव अटवएर प्रर्स्ििृ र ‘र्हुजन हहिवए’ 
सेर्वको भवर्नवमव ‘जन पुस्िकवलय’को नवम अंगवल्यो। यसैले होलव 
र्ी.एस. रोसेल जन पुस्िकवलयलवई "रवि को प्रवण" भन्दछन ्। 
 

जन पुस्िकवलय सरकवरबवट जनहहिको दृप्रष्टलवई ध्यवनमव रवखी 
जन घनत्र्कव हहसवबल े आर्श्यक ठवधनएकव ठवउंमव र देशको 
आधथाक क्षमिवले भ्यवउने गरी सकभर बढी संख्यवमव खोधलन्छ । 
यसको लवधग आर्श्यक पने अथाको संकलन कर, दवन दविव्य, 

आयकर, पुस्िकवलय शलु्क आहदको रूपमव सर्ा सविवरणबवट 
गररन्छ । िसथा जनपुस्िकवलय धसिै जनिवको पधसनवबवट चल्ने 
संस्थव हो भन्ने स्पष्ट हुन आउाँछ । यसले जनिवबवट अलग शुल्क 
नधलई धनशुल्क सेर्व पुयवाउने गदाछ । हुनि समवजमव कधिपय 
व्यप्रक्तहरू सरदर न्यूनिम ्र्वप्रर्क आय हुने भन्दव कमकव हुन्छन।् 
िी कुनै  पधन  प्रकवरकव  कर आहद िीना  सक्दैनन ्िवपधन जन  
 

............................................................ 
* पप्रत्रकव ‘अनवर्रण’ अङ्क १ र्र्ा १, २०३६ 
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पुस्िकवलयले आफ्नव इलवकवकव यस्िव कर िीना सक्ने नसक्ने जो 
जे हुन ्जवधि, िमा, र्णा, धलङ्ग, र्गा, सवनव, ठूलव, िनी, गरीर् सबैलवई 
कुनै भेदभवर् नरवखी एकनवसले आफ्नो सेर्व प्रदवन गदाछ । यसले 
स्र्यं ज्ञवन हवधसल गना सक्ने गरी पवठ्य सवमवग्री, सूचनव र स्थवन 
हदलवई सहवयक शैन्क्षक संस्थवको रूपमव पधन सेर्व गदाछ । जनु 
धशक्षव र्रु अन्य धशक्षण संस्थवले हदने हो भने सीधमि  हुन्छ  भन े
यसले  प्रदवन गने धशक्षवको  कुनै सीमव हुाँदैन । यो िम धनरन्िर 
चधलरहन्छ । यसले शैन्क्षक, सवंस्कृधिक र प्रबधभन्न सूचनव हदने 
पवठ्य सवमवग्रीहरू संकलन गदाछ िथव  आफ्नो  सदस्य सुहवउंदो 
प्रकवरको, स्िर युक्त प्रबधभन्न प्रर्र्यमव ठीक र सही जवनकवरी 
सहहिको सेर्व चवहहएको र्खिमव प्रदवन गदाछ । 
 

जन पुस्िकवलयकव उदे्दश्य धनम्न प्रकवरकव छन ्। 
- ठीक र र्ेठीकको चेिनव ल्यवई समवजमव अनुशवधसि र्न्दै आफ्नो  
  उत्तरदवधयत्र् पूरव गना सक्ने दक्षिव मवधनसमव ल्यवउनु । 
- दक्ष जनिवबवट अन्ििोगत्र्व देशको नैधिक बल र्ढवएर यसलवई  
  पूणा स्र्वर्लम्बी र्नवउनु । 
- देशकव सवक्षर जमविलवई धशन्क्षिमव पररणि गनुा । 
- समवजमव भएकव िवधमाक र्न्देज, आधथाक र्ेमेल, सवंस्कृधिक  
  धभन्निव, जवधिपविीको भेदभवर् आहद प्रथवलवई िमशः धनमूाल  
  पवदै लग्नु । 
- शैन्क्षक ज्ञवन र उपकरणको जवनकवरी हदलवई सम्पूणा जनिवलवई  
  प्रर्ज्ञवनिफा  आकृष्ट गरी देशमव व्यवर्हवररक प्रर्ज्ञवनको प्रर्कवश  
  गरवउंदै प्रर्कधसि समवजको दवंजोमव देशलवई पु-यवउनु । 
- देशको चौिफी प्रर्कवसको लवधग आर्श्यक पने शैन्क्षक सवमवग्री  
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   जुटवई समवजमव यसको पूणा फैलवर्ट गरी जधि सक्यो कम  
   समयमव िेरै शैन्क्षक, प्रर्द्विव र प्रप्रर्धिकव उपलब्िी हवधसल गना  
   सक्ने न्स्थधिको शजृनव गनुा । 
 

नङ्ग र मवसुको सम्बन्ि झैं हुकंदै आएकव समवज र पुस्िकवलय 
यस युगमव यधि आर्द्ध भैसकेकव छन ् हक धयनीहरूलवई एक 
अकवाबवट अलग्यवउन सहकदैन। अझ प्रजविवन्न्त्रक देशमव ि यसको 
भूधमकव धभन्दै र्ढी महत्र्को रहन्छ । यहवाँको मवधनसमव भएको 
अनवर्श्यक रूढीबुढी र समवजमव भएकव र्ेमेललवई हटवई 
मेलधमलवपको एउटै समवज र्नवउने दवधयत्र् जन पुस्िकवलयकै 
कवंिमव रहेको छ । यसको पुप्रष्ट िमा, धलङ्ग, जवधि, र्गा भेद प्रर्नवको 
यसले प्रदवन गने सेर्वनै हो । 
 

जन पुस्िकवलयले प्रबधभन्न प्रकवरकव सेर्व समवजमव पुयवाउंदै आएको 
छ । समवजकव सबै सदस्यहरूले स्र्िन्त्र रूपमव आ-आफ्नव चवहनव 
अनुसवरको अध्ययन गना सक्ने व्यर्स्थव गदाछ । आर्श्यक परेकव 
र्खि आफ्नो पुस्िकवलयमव नभएकव पवठ्य सवमवग्री अन्य 
पुस्िकवलयर्वट प्रवप्त गरी ग्रवहकलवई सेर्व पु-यवउाँदछ । समवजकव 
प्रत्येकलवई आयिम स्र्रूपकव चवहनव र उपयुक्त स्िर अनुसवरकव 
शैन्क्षक, सूचनवयुक्त र मनोरन्जनकव हकिवर् आहद परवमशा गना र 
घर लधग पढ्न पवउने व्यर्स्थव धमलवउाँछ । सभव, व्यवख्यव, गोष्ठीकव 
लवधग चवहहने कोठव आहद स्थवनको जगेनवा र कुनै महत्र्पूणा 
प्रर्र्यमव हस्िलेख समेिकव सवमवग्री जुटवई हदएर आफ्नव सदस्य 
र्गालवई प्रर्शेर् कवयािम बनवई भवग धलन लगवउदै धिनीहरूको 
आपसमव प्रर्चवरिवरवको आदवन प्रदवनले प्रर्द्विवको र्पृ्रद्ध र 
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सवहहत्यको समेि प्रर्कवस गरवउाँछ । मेलव पर्ामव गररने सवंस्कृधिक 
र सवमवन्जक कवयािमको लवधग सम्पूणा जनमवनसमव हुनसक्नेसम्म 
सहयोग, सहुधलयि र सुप्रर्िव पु-यवउाँछ । उदवहरणवथा गवइजवत्रव 
जस्िो सवमवन्जक नवटक र्व र्डवमहवरवज पथृ्र्ी नवरवयण शवह जस्िव 
युग पुरुर्को उपमेय नवटक प्रदशान गना खोज्ने व्यप्रक्तलवई िमबद्ध 
िररकवल ेऐधिहवधसक सवमवग्रीको संकलन गरी त्यसमव र्ेलव मौकवमव 
प्रदशीि हुाँदै आएकव महत्र्लवई औलं्यवउदै नयवं कवयािमको लवधग 
प्रत्यक्षिः सहयोग गदाछ । समवजकव प्रौढ र र्वलकहरूलवई पढन र 
धसक्न आर्श्यक पवठ्य पसु्िक जुटवई हदन्छ िथव आर्श्यक परेमव 
गवंउ गवंउमव स-सवनव प्रभवर्कवरी िवलीमकव कवयािम रवख्दछ र 
अधल अधल अक्षरसम्म धचन्नेहरूलवई पधन उनीहरूको थप अध्ययन 
कवयामव उत्तरोत्तर प्रर्कवस गना सघवउ पु-यवउाँछ । कृप्रर्को प्रर्कवस, 

र्न जंगलको सरक्षण, बवटो घवटोको मरमि िथव धनमवाण र पठन 
पवठनकव लवधग चवहहने र्ैज्ञवधनक आिुधनक पररपवटीकव पवठ्य 
सवमवग्रीहरूकव सूची ियवर पवदै, आर्श्यक परेमव त्यस्िव ज्यवदै 
महत्र्कव बौप्रद्धक सवमवग्रीनै र्व डकुमेन्री आहदको रूपमव संकलन 
र प्रदशान गदै आफ्नव क्षेत्रकव अन्य पुस्िकवलय समेिको सहयोगमव 
यस्िव सवमवग्रीको ब्यवपक फैलवर्ट गरी समवजलवई प्रत्यक्ष लवभ 
पु-यवउाँछ । आफ्नो सवंस्कृधिक महत्र्कव सम्पूणा सवमवग्रीको, 
स्थवनीयिवको पररर्ेशलवई र्ढी महत्र् हददै संकलन गछा, यसलवई 
लवमो समय सम्म हटक्न सक्ने गरी सुरक्षव गछा र चवहहएको 
बखिमव प्रदशान गरी सेर्व प्रदवन गदाछ । 
 

मवधथकव कवयाहरूबवट यसले समवजलवई दक्ष बनवउछ, यो 
प्रजविवन्न्त्रक सवमवन्जक संस्थव हो र सवमवन्जक, आधथाक र 
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सवंस्कृधिक समस्यवहरूको धनरवकरण गरी समवज देश र प्रबश्वकै 
एहककृि रुपमव प्रबकवस गदाछ भन्ने कुरव स्पष्ट हुन्छ । िसथा जन 
पुस्िकवलय समवजको के मवत्र हैन ? के मवत्र गदैन ? यो ि 
समवजको मुटु हो र आिुधनक युगमव यसको भूधमकव अधि जहटल 
छ। आजको प्रर्कधसि समवजको सेर्व पुयवउने एउटव ठूलो 
न्जम्मेबवरी यसले अंगवलेको छ । अिः यो बीशौं शिवब्दीको नभई 
नहुन ेित्र् हो । 
 

नेपवलमव यसको न्स्थधि बवरे चचवा गदवा यहवाँ सही मवनेमव जन 
पुस्िकवलय छंदैछैन भने हुन्छ । पुस्िकवलयको िमको यहवंको 
इधिहवस हेने हो भने पथृ्र्ी नवरवयण शवह देन्खकव संकधलि ्
हकिवर्हरू र पधछ थप समेि भएकव संग्रह पहहले हनुमवन ढोकवमव 
गररएको पधछ सोही दरबवर हवइस्कूल्मव सवररएको हो भधनन्छ। 
त्यसपधछ गएर यो सबै बीर शम्सेरको पवलवमव घण्टवघरमव र्ीर 
पुस्िकवलयको नवमवकरण गरी सवररएको रहेछ । नेपवलमव पहहलो 
पुस्िकवलयको जग यसर्वट र्सेको देन्खन्छ । हवल यो संकलन 
नेपवल रवप्रिय अधभलेखवलयमव सुरन्क्षि छ । त्यसपधछकव 
पुस्िकवलयको िममव केशर पुस्िकवलय, प्रत्रचन्द्र पुस्िकवलय, रवप्रिय 
पुस्िकवलय र शैन्क्षक क्षेत्रकव प्रत्र.प्रर्. केन्द्रीय पुस्िकवलय, 

क्यवम्पसकव पुस्िकवलयहरू र केही हवइस्कूलकव पुस्िकवलयहरूनै 
प्रमुख रूपमव पदाछन ् । यी सबै पुस्िकवलयहरू जन पुस्िकवलय 
हैनन ् । केर्ल पुस्िकवलयको संयुक्त इधिहवसको िममव गणनव 
गररएको मवत्र हो । जन पुस्िकवलयको सही उदे्दश्य र कवयापूरव 
नगरेिवपधन यसको नधगचमव पुग्न खोज्ने केही प्रर्देशी संस्थवहरूले 
कवठमवडौंमव खोली रवखेकव करवरकव पुस्िकवलय र्व कवठमवडौं र 
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र्वहहर भएकव स-सवनव स्िरकव चन्दवर्वट चधलरहेकव केही 
पुस्िकवलयहरूलवईनै हवमीहरूले अज्ञवनिवर्श नै भनौं जन 
पुस्िकवलय भन्ने ठवन्दै आएकव छौं िर यो पधन जन पुस्िकवलय 
हैनन ्कवरण-करवरकव यी पुस्िकवलयले सोही देश सम्बन्न्ि पवठ्य 
सवमवग्रीकै र्ढी प्रचवर गदाछन ्न हक नेपवलको जन जीर्नमव खवस 
आर्श्यक पने सवमवग्री उपलब्ि गरवउछन ् । फेरी स-सवनव घर 
गल्लीकव पुस्िकवलयहरूमव केर्ल ठुलो मवत्रवमव हहन्दी उपन्यवस, 

बेकम्मव पुरवनव सूचनवहरू बोकेकव, कसैलवई रवखे्न ठवउ नभई बोझ 
भएर फवल्न ल्यवएकव हकिवबहरू आहद मवत्र थुप्रप्रएकव छन।् 
धयनीहरूले जन पुस्िकवलय के हो ? उदे्दश्य के हुन्छ ? कसको 
लवधग ? कसरी सेर्व हदने आहद प्रश्न कव पुष्टी नगने हुाँदव जन 
पुस्िकवलय भन्न सुहवउदैन । 
 

नेपवलमव जन पुस्िकवलयको यस्िो रुञ्च ेन्स्थधि हुनुकव केही खवस 
कवरण छन।्  रवणव कवलसम्म जनिवले धसक्न नपवउन ् भन्ने 
धसद्धवन्ि धथयो, जस अनुरूप भएकव केही पुस्िकवलय पधन कसैले 
छुन नपवउने गरी धनजीरूपमव धथए । १९८७ प्रर्.सं.मव योगर्ीर धसं 
समेि ् ४५ जनव पुस्िकवलय प्रेमीहरूल े ‘सरस्र्िी पुस्िकवलय’ 
खोल्न सरकवरी स्िरमव अनुरोि गदवा यसको स्र्ीकृधि नहदएको 
मवत्र हैनहक प्रत्येक व्यप्रक्तलवई जनही रू.एकसय दण्ड समेि 
गररएको धथयो । जनिवलवई पढनु पछा भन्ने पधछ मवतै्र सविवरण 
ज्ञवन हुन थवले िवपधन पुस्िकवलय कप्रत्तको सहयोगी सवथाक हुन्छ 
भन्ने ज्ञवन सीधमिमव मवतै्र रहेको । अझ ै पधछ पधन सरकवरले 
पुस्िकवलय सम्बन्िमव जन समक्ष आर्श्यक प्रचवर प्रसवर नगरेको 
र अहहले सम्म सर्ा सविवरणको हहि हुन ेजन पुस्िकवलय गठन 
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िफा  र सोको लवधग कुनै धनयम, नीधि धनिवारण समिे हुन नसकेको। 
पुस्िकवलयको ज्ञवन प्रवप्त सीधमि ब्यप्रक्तले पधन आफूलवई लवगेकव कुरव 
गना र लेखवउन समय, पररन्स्थधि र पूणाियव पुस्िकवलय सम्बन्िमव 
जन चेिनवको कमीले गदवा नसहकरहेको । प्रर्शवल प्रौद्योधगहककरण 
देशमव त्यधि सवरो नफस्टवई सकेको, नत्र यसलवई आर्श्यक पन े
औद्योधगक र र्ौप्रद्धक संकलन र प्रर्िरणले पधन समवजलवई अप्रत्यक्ष 
असर पवरी पुस्िकवलयको आजको महत्र् आफै छलान्ङ्गन सक्थ्यो । 
 

अन्िमव, आजको २० सौं शिवब्दीमव जनपुस्िकवलयको ठूलो भूधमकव 
रहेको छ । देशल ेआफ्नव आधथाक, सवमवन्जक, सवंस्कृधिक र रवजनैधिक 
जुनसुकै कदम र पहलुहरूको सम्पूणा क्षेत्रमव जनिवको सुख सुप्रर्िव र 
देशको प्रर्कवसको लवधग चवधलने आर्श्यक रवम्रव कदम सफल पवना 
जन पुस्िकवलयलवई आफ्नो मवध्यम र्नवएर यसको कवंिमव यी सर्को 
उत्तरदवधयत्र्हरू र्ोकवई कृप्रर् उत्पवदनमव र्पृ्रद्ध गरवउन, स्र्वस्थ्य 
सम्बन्न्ि ज्ञवन हवधसल गरवउन, धशक्षवको प्रचवर, प्रसवर र प्रर्स्िवर गना, 
गवंउ र अनकन्टवर ठवंउहरूलवई चहल पहल गरवउन सक्षम हुन सक्तछ। 
नेपवलमव पधन समुद्रपवर र्व प्रर्देश ग ैज्ञवन आजान गरेर आउनेको 
संख्यव सरकवरी क्षेत्र समेिमव अनधगन्न्ि भैसकेकव छन ्। सबैले देखेर 
धसकेर आएकव कुरवहरूबवट देशको खवंचो अनुसवर प्रर्धभन्न कवयाको 
नर्शुरुआि हुाँदै आएको सन्दभामव जनपुस्िकवलय िफा  पधन नीधि 
धनिवारण गरी समवजको नभई नहुने ित्र्ठवनी चवडंनै अंगवधलन ेकुरवमव 
प्रर्श्ववस रवख्न सहकन्छ। अिः धनकट भप्रर्ष्यमव कमसेकम ित्कवल 
रवजिवनीमव एउटव नमूनव जनपुस्िकवलयको स्थवपनव गने िफा  
सम्र्न्न्िि सर्ै एक जुट हुनु परेको छ । 
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शखैिक पसु्तकालय र नेपालमा यसको स्थान 

 

 

शैन्क्षक पुस्िकवलय प्रत्यक्षिः शैन्क्षक पवठ्यिम अनुसवरकव 
सवमवग्रील े पूणा हुन्छ । यस पेशवमव लवगेकव धशक्षक, प्रर्द्यवथी, 
प्रर्द्विर्गा र अनुसन्िवन कवयाकव व्यप्रक्त प्रर्शेर्लवई सेर्व पुयवाउने यो 
एउटव इकवई हो । सबै जसो पुस्िकवलयको सवमवन्यियव एकै 
प्रकवरकव कवया, उदे्दश्य र पररभवर्व भए जस्िो देन्खन्छ । मिलर् 
सवमवग्रीको संकलन, पुस्िकवलयकव सदस्य, यसले प्रदवन गने सेर्व 
आहद सबैमव प्रर्द्यमवन हुन्छन ्नै । िर पधन यी प्रत्येकमव फरक 
छन ्। जन पुस्िकवलयबवट यो पुस्िकवलय यस मवनेमव फरक छ 
हक जन पुस्िकवलयले समवजकव सम्पूणा सदस्यलवई सेर्व पुयवउन े
हहसवर्ल ेसर् ैक्षेत्रकव सवमवग्रीको संकलन गछा भने यसले आफ्नो 
स्िर अनुकुल स्कूल, क्यवम्पस र्व प्रर्श्वप्रर्द्यवलय जे होस ्त्यसको 
पवठ्यिमको आिवरमव सवमग्री संकलन गदाछ र सीधमि ्स्कूल र्व 
महवप्रर्द्यवलय आहदकव धशक्षक, प्रर्द्यवथी कव ित्सम्बन्िी प्रर्द्विर्गा र 
अनुसन्िवन किवाहरूको मवत्र आर्श्यकिवको पूधिा गदाछ । 
 

अरू जस्िै शैन्क्षक पुस्िकवलय पधन त्रय सधमश्रणले र्नेको हुन्छ । 
िी हुन ्भर्न, कमाचवरी र संकलन । यहवं भर्न शब्दल ेपवठकहरू 
र्सेर अध्ययन गना चवहहने स्थवन, पवठ्य सवमग्रीहरूरहेकव दरवजहरू 
रवखे्न क्षेत्रफल िथव कमाचवरीहरू र्सेर कवया गने स्थवन आहदलवई 
प्रष्ट्यवाँउछ । िर सविवरण भर्नको पररभवर्वमव यो आउन सकै्तन। 
प्रत्येक इकवईलवई सोची रवम्ररी योजनवर्द्ध िरीकवले धनधमाि भर्न 
यसको अथा हो । कमाचवरी भन्नवले शैन्क्षक पुस्िकवलय संचवलन 
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गना आर्श्यक िवलीम प्रवप्त प्रवप्रर्धिक, अिा प्रवप्रर्धिक िथव सविवरण 
कमाचवरीहरू समेिलवई जनवउाँछ । अन्य पुस्िकवलयमव झैं यसमव 
पधन यी कमाचवरीहरूले पुस्िकवलयकव चवर महत्र्पूणा कवया- 
सवमग्रीको छनौट िथव संकलन गन,े संरक्षण गने, व्यर्न्स्थि 
िरीकवले रवख्न व्यर्स्थव धमलवउने र पवठ्य सवमग्री जधिसक्यो र्ढी 
उपयोग गना सक्ने गरी सदस्यहरूमव प्रर्िरण गने व्यर्स्थव 
धमलवउाँछन।् मवधथको अन्न्िम कवया सवमवग्री प्रसवर र प्रर्स्िवरलवई 
यस शिवब्दीकव पुस्िकवलयले बढी महत्र् हदएको हुाँदव यसको ठीक 
संग कवयवान्र्यन गना यी कमाचवरी र्गाले हकिवर् प्रयोगकै लवधग हो, 
प्रत्येक पवठकको आफ्न ै हकिवर् हुन्छ, प्रत्येक हकिवर्को आफ्न ै
पवठक हुन्छ, पुस्िकवलयले पवठकको समय र्चवउाँछ र पुस्िकवलय 
हदनपरहदन प्रर्स्ििृ हुाँदै जवने एउटव इकवई हो भन्ने डव. रंगनवथनकव 
पुस्िकवलयकव पवंच धनयमहरूलवई अाँगवल्नु आर्श्यक छ । संकलन 
भन्नवल े धशक्षण संस्थवको स्िर अनुकूल हुन्छ िवपधन शैन्क्षक 
पुस्िकवलयकव संकलनमव आहदकवल देन्खकव शैन्क्षक हस्ि धलन्खि ्
हकिवर्, पविमव लेन्खएकव पत्र, धभत्तवमव टवंधगने िेल धचत्र, कुाँ देर 
बनवइएकव सवमग्री, लगवयि आजकव छवप्रपएकव हकिवर्हरू, फोटो 
सवमग्री संकलन, रेकडाहरू, टेप, रेहडयो टेप, टेधलधभजन टेप, कम्पूटर 
टेप, मवइिोहफल्म, मवइिोकवडा, मवइिोप्रप्रन्ट, मवइिोफीस िथव 
स्लवइड्सहरू पदाछन ्। जुन सवमग्री धशक्षण कवयाको प्रचवर प्रसवर र 
िवलीम आहद हदने कवयामव उपयोग गररन्छन ्। 
 

धशक्षण संस्थवको पठन पवठन कवयािममव जधि सक्दो बढी ठोस 
असर पवने गरी आर्श्यक संकलन र सेर्व प-ुयवई योगदवन गनुा 
यसको प्रथम उदे्दश्य हो । यसको अधिररक्त कक्षवको समयोपरवन्ि 
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अलग स्थवन हदई हकिवर्हरू पढ्न पवउने व्यबस्थव गने िथव 
पुस्िकवलयको प्रयोगको ज्ञवन रवम्ररी हदलवउने । जधिसक्यो र्ढी 
अनुसन्िवनको लवधग चवहहने सवमवग्री व्यप्रक्त प्रर्शेर्लवई जुटवइहदने। 
प्रवप्रर्धिक र सविवरण पठन पवठनको लवधग आर्श्यक पने सवमग्री 
जुटवएर फैलवउाँ दै प्रर्धभन्न धशक्षण-सधमधिकव कवयािमलवई सिै 
सजग गरवइ रवखे्न। प्रर्द्यवथीहरूलवई व्यप्रक्तगि रूपल ेपठन पवठनमव 
प्रोत्सवहहि पवरी धिनीहरूको प्रर्द्विवमव र्पृ्रद्ध गरवउने । प्रर्स्ििृ कक्षव 
संचवलनलवई आर्श्यकिव अनुसवरको सवमग्री जुटवई हदने । आफ्नो 
इलवकवकव अन्य शैन्क्षक पुस्िकवलयसंग सहकवररिवको पररर्ेशमव 
सवमवग्रीको आदवन प्रदवन गदै पुस्िकवलयको आधथाक पररर्ेशलवई 
धनयन्त्रण गरी शैन्क्षक कवयािमलवई प्रर्स्ििृ पवने । प्रर्द्यवथीमव स्र्-
अध्ययनको बवनी बसवल्न प्रोत्सवहहि गरी ज्ञवनको प्रर्कवसमव 
योगदवन गदै देशलवई प्रर्कधसि गरवउने जस्िव अन्य उदे्दश्यहरू 
पदाछन ्। 
 

मवधथकव कुरवहरूर्वट शैन्क्षक पुस्िकवलयको उदे्दश्य सम्बद्ध धशक्षण 
संस्थवको उदे्दश्यसंग मेल खवने हुन्छ र दरु्ैको सवमधयक प्रयवस 
देशको आर्श्यक जन शप्रक्तको ठोस उत्पवदन िफा  बढ्दछ भन्ने 
कुरव स्पष्ट देन्खन्छ । यधि रवम्रो उदे्दश्यले युक्त भएको हो िवपधन 
हहन्द महवसवगरकव क्षेत्रमव यसको महत्र्पूणा प्रर्कवस नभैसक्नको 
प्रमुख कवरण शैन्क्षक पुस्िकवलयको चेिनव धशक्षक, प्रर्द्यवथी र 
प्रकवशकहरूमव नआइ सक्नु हो । नेपवलमव २००७ सवलको प्रजविन्त्र 
पिवि ्पठन पवठनको िम प्रर्स्िधृि हुन थवलेको ३१ र्र्ा पधछ पधन 
हवल सम्म शैन्क्षक पुस्िकवलयको आर्श्यक द्रिुिर प्रर्कवस भएको 
छैन । भन्न ेहो भने आज सबै धशक्षण संस्थवमव हकिवर्हरूको केही 
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संकलन प्रर्द्यमवन छ िर ‘हकिवर् प्रगोगको लवधग हो’ भन्ने 
पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको प्रथम धसद्धवन्ि सम्म चररिवथा हुन भने टवढै 
छ । हकनहक धशक्षकहरूकै कुरव धलउं र्वल अर्स्थवमव पुस्िकवलयको 
ज्ञवन गरवइएन, ज्ञवन ै भएन र्व पुस्िकवलयन ै धथएनन ् भन े
पुस्िकवलय गई हकिवर् खोजी पढने भन्ने र्वनी हुाँदै भएन । यस ै
गरी सम्पूणा स्कूल, महवप्रर्द्यवलय र प्रर्श्वप्रर्द्यवलयकव जीर्न प्रर्िे । 
िसथा पुस्िकवलयले ज्ञवन आजानको लवधग के ठूलो महत्र्पूणा थप 
सहयोग पुयवउाँदो रहेछ भन्ने कुरवमव अज्ञवनी नै रहनु पयो। लवमो 
समय प्रर्धिसकेपधछ अर् पवएर पुस्िकवलय गई पठन-पवठनमव 
र्वनी बसवल्न पधन सफल हुन सहकने भएन । जसको फलस्र्रूप 
आगवमी पीढीको लवधग समेि यो गहहकलो प्रर्र्यमव चेिनव जगवउन 
नसहकरहेको न्स्थधि छ । 
 

आज स-सवनव प्रर्र्यमव गहहररएर अध्ययन र अनुसन्िवन भैरहेकव 
र्खि उच्च धशक्षवले आफ्नो लक्ष्य पूधिा गना गनुा परेको हवंक अनुरूप 
शैन्क्षक पुस्िकवलयले सो प्रवधप्त गरवउन केही जहटल कवयाहरू गना 
सक्नु परेको छ । यी कवयाहरू हुन-् सत्यको आिवरमव नयवाँ नयवाँ 
ज्ञवनको उपवजान गना र उपयोग गदै जवन िथव पुरवनव खहदलव 
प्रर्चवरको मननले धिनको आिुधनकीकरण गरी नयवाँ आप्रर्श्कवर गना 
सक्ने जनशप्रक्त ियवर गनुा । आफ्नो समवजमव नेितृ्र् गना सक्न े
जनशप्रक्त ियवर पवनुा । सवमवन्जक उदे्दश्यले प्रेररि भएकव देशको 
लवधग कृप्रर्, कलव, धचहकत्सव, प्रर्ज्ञवन, प्रप्रर्धि िथव अन्य प्रकवरकव 
व्यर्सवयमव िवलीम प्रवप्त महहलव, पुरूर् ियवर पवनुा । समवनिव र 
सवमवन्जक न्यवयको भवर्नवमव र्पृ्रद्ध गना धशक्षवको ज्ञवनको प्रर्स्िवरल े
सवमवन्जक र सवंस्कृधिक भवर्नवमव र्पृ्रद्ध गना धशक्षवको ज्ञवनको 
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प्रबस्िवरले सवमवन्जक र सवंस्कृधिक रूह़िर्वहदिव िमशः धनमुाल पवदै 
लवनु । धशक्षक र प्रर्द्यवथीको सवमवन्जक जीर्न प्रर्कधसि र एउटव 
मीठो अनुभर्पूणा गरवउन आर्श्यक पने र्ीसौं शिवब्दीकव भौधिक 
सुप्रर्िवहरूकव पूणा जवनकवरी गरवई िी द्ववरव सम्पूणा जन-जीर्नमव 
व्यवर्हवररक प्रप्रर्धिको प्रर्स्िवर गरवउनु। यसकव अधिररक्त यसल े
अन्य प्रकवरकव सेर्वहरू पधन प्रदवन गदाछ ।  
 

सूधच सेर्व प्रर्र्यगि स्िर अनुकूलकव अध्ययन र अनुसन्िवन 
कवयाको लवधग आर्श्यक पने हकिवर्, पत्र-पप्रत्रकव र लेखहरूकव 
छवप्रपएकव िथव मवइिो हफल्म, मवइिो फीस जस्िव सवमग्रीहरूको 
अलवर्व आाँखव र कवनले देखे्न सुन्ने सम्बन्िी सवमग्रीहरूको प्रर्स्ििृ 
सूधचपत्र ियवरगरी सदस्यहरूलवई चवाँहहदो सहयोग पुयवाउनु। 
 

डकुमेन्टेशन सेर्व छोटो समयमव हदन सहकने प्रश्नको उत्तरकव 
अधिररक्त लवमो समयमव सूचनवहरू संकलन गरेर मवग अनुसवर 
जवनकवरी हदने र्व खवस धनन्िि प्रर्र्यमव सवमग्रीहरूको संकलन 
गररहदनु र्व सूधचमवत्र ियवर गररहदनु अथर्व सवमग्रीको न्जस्ि ियवर 
गररहदनु र्व सम्बद्ध व्यप्रक्तले नबुझ्ने भवर्वको सवमवग्री बुझ्ने भवर्वमव 
उल्थव गरी सेर्व पुयवाउनु । 
 

सूचनव सेर्व शैन्क्षक जनमिलवई आर्श्यक पने खवलकव प्रर्धभन्न 
समयकव गधिप्रर्धि र सूचनवहरू संकलन गरी ियवर हवलिमव रवखी 
जुन सूचनवले चवहे त्यो यवन्न्त्रक सवररणीकरण यन्त्रमव धमलवन 
गररएको होस ्र्व प्रर्िरण योग्य महत्र्कव सविनहरू छवधनएर ियवर 
रहेको होस,् सम्बद्धले खोजेको र्ेलव प्रत्यक्ष लवभ पुयवाउन सकोस ्। 
यसको लवधग यहद अनुसन्िवनमव लवगेकवहरूलवई सेर्व पयुवाउने हो 
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भने अलग अलग पवठक खविव ियवर गरी िी सम्बद्ध पवइएकव 
सवमग्री र्व सूचनव त्यसैमव संकलन गदै सूचनव हदने गनुा । 
 

प्रधिधलप सवमवग्री सेर्व आर्श्यक परेकव शनै्क्षक सवमग्री 
यथवन्स्थधिमव उपलब्ि हुन सकेन भने टवइप प्रधि, धलथो प्रधि, 

िस्र्ीर उिवरेको प्रधि, संक्षेपीकरण आहदमव उपलब्ि गरवई 
आर्श्यकिवको पूधिा गरवउनु । 
 

अन्य प्रर्स्िवर सेर्व शैन्क्षक गधिप्रर्धिको प्रर्स्िवर गरी देशको 
प्रपछहडएको समवजलवई मवधथ उचवल्न र्व प्रर्श्वकव व्यवर्हवररक 
प्रप्रर्धिको आर्श्यक ज्ञवन यथवन्स्थधिमव प्रदशान गरी धसकवउन 
कवयाशवलव गोष्ठी, धसनेमव आहद देखवउने कवयाहरू गरवउनु । 
 

शैन्क्षक पुस्िकवलयको आदशा अनुरूप सही अथामव सञ्चवलन गना 
यस्िै र्व अन्य प्रकवरकव पुस्िकवलयहरुको प्रबचमव सहयोग रहन ु
पधन अधि आर्श्यक छ । हकनहक ज्ञवनको प्रर्स्िवर यधि द्रिूगधिमव 
दौड्दैछ जसलवई एउटै पुस्िकवलयले आफ्नो घेरव धभत्र पवरी संकलन 
र संभवर गना असंभर् भैसक्यो । पुस्िकवलयले पु-यवउने सेर्व 
सन्दभामव यसकव कमाचवरीको पधन त्यधिनै ठूलो भूधमकव रहन्छ। 
धिनीहरू शैन्क्षक उच्च योग्यिवको धनपुणािवकव सवथै पुस्िकवलय 
सम्बन्िमव भएकव नयवाँ पद्धधि अनुरूप िवलीम प्रवप्त िथव एउटव 
कुनै पधन प्रर्र्यमव प्रर्शेर्िव हवाँधसल गरेकव र पुस्िकवलयको कवममव 
पूणाियव रूधच रवखे्न हुनु पदाछ । जसल ेगदवा नयवाँ र थप अन्य 
सेर्वहरू पधन प्रदवन गना सहकयोस ्। 
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नेपवलमव शैन्क्षक पुस्िकवलयको प्रर्रे्चनव गदवा प्रर्कधसि देशहरूमव 
द्रिुिर भैरहेको पुस्िकवलयकव प्रर्कवसको दवाँजोमव अध्ययन गनुा ि 
प्रर्स्कूलै अनुपयुक्त हुन्छ िर पधन यस र्वरेमव हुन थवलेको जन 
चेिनवको लहरले अर्श्यमेर् भोलीको स्र्न्णाम भप्रर्ष्यलवई भन े
संकेि गररसकेको छ । प्रत्रचन्द्र क्यवम्पस नेपवलको पहहलो उच्च 
धशक्षवको इकवई भएकोले शैन्क्षक पुस्िकवलयको सुरूआिको श्रयेपधन 
यसैमव जवन्छ । यस पुस्िकवलयमव पधन पुरवनव कवम नलवग्ने 
खवलकव कैयौं हकिवर्ले दरवजहरूको संख्यव मवत्र र्ढवइरहेछन ्। यो 
अनवर्श्यक संकलन हटवउदै जवने प्रहियवलवई प्रत्रभुर्न 
प्रर्श्वप्रर्द्यवलयले हवल सम्म अंगवल्न सकेको छैन । जुन जे हकिवर् 
प्रवधप्त खविव-पुन्स्िकवमव जम्मव भयो त्यो अनन्ि सम्म चधलरहन े
व्यर्स्थव नै भएकोले यो दशवबवट सम्पूणा शैन्क्षक पुस्िकवलय ग्रस्ि 
छ । रवम्ररी व्यर्न्स्थि िरीकवले हकिवब, पत्र पप्रत्रकव रवन्खएकव, रवम्रव 
संकलन पधन भएकव शैन्क्षक पुस्िकवलयको सम्पूणा इज्जि बोकेकव 
प्रत्र.प्रर्.केन्द्रीय पुस्िकवलय िथव शंकर देर् क्यवम्पस पुस्िकवलयहरू 
एकविलवई सही अथामव शैन्क्षक पुस्िकवलय मवन्न सहकन्छ । यसो 
भन्दैमव यो पुस्िकवलयले पधन अनुसन्िवनकिवाहरूलवई आर्श्यक 
पने सबै प्रकवरकव सूचनवको अधिररक्त रेफरेन्स र डकुमेन्टेशन 
सेर्वहरू हठकसंग हदन सहकरहेकव छन ्भन्ने हैन िैपधन केहह न 
केही हदमव योर्वट सदस्यलवई सक्दो सेर्व पु-यवउने िषृ्टिव भने 
अर्श्य गररएकै छ । धयनकव अधिररक्त प्रत्र.प्रर्.कव हरेक धशक्षण र 
अनुसन्िवनवत्मक इकवईहरूमव अलग अलग पुस्िकवलयहरू छन ्। 
नेपवल र एधशयवली अनुसन्िवन केन्द्र, आधथाक प्रर्कवस िथव प्रशवसन 
अनुसन्िवन केन्द्र, धशक्षव प्रर्कवस िथव अनुसन्िवन केन्द्र िथव 
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व्यवर्हवररक प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रर्धि अनुसन्िवन केन्द्रकव 
पुस्िकवलयहरूले अनुसन्िवन केन्द्रमव डकुमेन्टेशन सेन्टरको रूपमव 
सेर्व पुयवउन ेलक्ष्य रवखेकव छन ्भने प्रत्र.प्रर्.ले क्षेत्रको आिवरमव 
महेन्द्र मोरङ आदशा र्हुमुखी क्यवम्पस प्रर्रवटनगरमव, ठवकुररवम 
बहुमुखी क्यवम्पस र्ीरगंजमव, पथृ्र्ीनवरवयण क्यवम्पस पोखरवमव र 
महेन्द्र बहुमुखी क्यवम्पस नेपवलगंजमव चवर क्षेप्रत्रय पुस्िकवलयहरू 
खोलेर धशक्षण, प्रधशक्षण, अध्ययन, अध्यवपनमव र्ढी सघवउ पु-यवउन 
खोजेको छ। यसको अलवर्व प्रत्र.प्रर्.कव सम्पूणा क्यवम्पसहरूमव 
यसकव अलग अलग पुस्िकवलयहरू रहेकव छन ् । यप्रत्तन ै पधन 
नेपवलमव उच्च शैन्क्षक पुस्िकवलयको िममव एउटव आशविीि 
स्र्रूप अर्श्य हो । 
 

प्रत्र.प्रर्.ले केही र्र्ा देन्ख जसरी आफ्नव कमाचवरीलवई भवरिकव 
प्रर्धभन्न प्रर्श्वप्रर्द्यवलयहरूमव पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवन पढ्न पठवएर 
पुस्िकवलयमव कवम गना प्रवप्रर्धिक जनशप्रक्तहरू ियवर गरररहेको 
छ, त्यसै गरर यसले पुस्िकवलयमव कवम गने अिा दक्ष जनशप्रक्त 
ियवर गना पुस्िकवलय सम्बन्िी िवलीम हदने केन्द्र खोल्ने, 
पुस्िकवलयकव अनवर्श्यक संकलन र्ैज्ञवधनक िरीकव अपनवएर र्र्ा 
र्र्ा हटवउने प्रहियव अपनवउने, पुस्िकवलयको व्यर्न्स्थि ठीक 
स्र्रूप नर्नुन्जेल त्यस्िव पुस्िकवलयलवई केही थप अधिररक्त 
र्जेटको व्यर्स्थव गररहदने, िवलीम प्रवप्त चवर पवाँच सदस्यको एउटव 
टोली बनवएर क्यवम्पस क्यवम्पसकव पुरवनव संकलनको एक पटक 
सम्पूणा प्रवप्रर्धिक कवया पूरव गरवइ हदने, र्रवर्र पुस्िकवलयकव 
महत्र्पूणा कुरवहरू समवर्ेश गरी सेधमनवर, र्का शप आहद गरवएर 
धशक्षकहरूलवई यसमव समवप्रर्ष्ट  गरवई धशक्षकहरूद्ववरव प्रर्द्यवथीमव 
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पुस्िकवलयको चेिनव, महत्र् आहदको र्ोि गरवउने, पुस्िकवलय 
पेशवमव लवग्नेहरूलवई प्रोत्सवहन स्र्रुप प्रर्देशमव िवलीममव पठवइ 
रहने जस्िव कवयाहरु गरेमव धनियनै नपेवलकव शैन्क्षक 
पुस्िकवलयको स्र्रुप चवाँडै नै प्रर्कधसि हुने कुरवमव दइुमि हुन 
सक्दैन। 
 

प्रत्र.प्रर्.को अधिररक्त श्री ५ को सरकवरकव, संस्थवनकव र्व प्रर्धभन्न 
संघ संगठन आहदमव भएकव अधिकवंश पुस्िकवलयहरू पुस्िकवलय 
प्रर्ज्ञवनको अध्ययन गरी आउने व्यप्रक्तहरूको अभवर्मव केबल 
गोदवमघरमव थुपवररएकव सरसवमवनको रूपमव मवतै्र रहेकव छन ् । 
देशकै सम्पूणा स्र्रूपको शैन्क्षक स्िरलवई हेदवा पुस्िकवलय 
प्रर्कवसको लवधग सम्बद्ध अंगले आर्श्यक कदम चवल्न धनिवन्ि 
जरूरी छ । आफ्नो रविको चौिफी प्रर्कवसको लवधग सबै प्रकवरकव 
पुस्िकवलयकव प्रर्कवस हुनु पने र सबै के शैन्क्षक, के श्री ५ को 
सरकवर, के संस्थवन, के धनगम के अन्य अनुसन्िवन ईकवइ सर्ै न ै
उत्तीकै सहभवगी भएर पुस्िकवलयको प्रर्कवसमव जुटनु परेको कुरव 
धनप्रर्र्वद छ ।  
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राविय पसु्तकालय 

 

 

 

रवप्रिय पुस्िकवलय रविको सबै पुस्िकवलयहरू मध्ये सब भन्दव 
मवधथल्लो उच्च पुस्िकवलय हो । यसले सर्ै पुस्िकवलयकव उत्थवन 
प्रर्कवस र सुसंचवलनमव एउटव ठूलो भूधमकव धनर्वाह गदाछ । कधिपय 
देशमव ि यसले जनपुस्िकवलयकै अथर्व त्यै स्र्रूपको त्यो भन्दव 
पधन धनकै ठूलो एउटव सफल रूपमव सेर्व पुयवई रहेको हुन्छ । यस 
पुस्िकवलयले आफ्नो देश धभत्र छवप्रपएकव सम्पूणा सवमवग्री र आफ्नव 
सम्बन्िमव प्रर्देशमव जहवाँ सुकै छवप्रपएकव सवमग्रीहरू संकलन गरेर 
रवखे्न गहनिम ् न्जम्मेर्वरी बोकेको हुन्छ । यसको कवम सवमवग्री 
मवत्र संकलन गने हैन यी सवमवग्रीकव र्वप्रर्ाक रवप्रिय सूधचपत्र, 

प्रर्र्यगि सूधचपत्र आहद धनकवलेर प्रकवशनगने अको दवधयत्र् पधन 
रहेको छ । हुनि आजकव रवप्रिय पुस्िकवलयहरूले सम्पूणा प्रकवशन 
संकलन गने कवम आफैले नगरेर रवप्रिय प्रकवशन अधिकवर 
संस्थवद्ववरव पधन गरवउन थवलेकव छन ् । देश प्रर्कवसको िममव 
पुस्िकवलयको भूधमकवलवई अध्ययन गरेर धयनै रवप्रिय 
पुस्िकवलयहरूले जन, शैन्क्षक र प्रर्शेर् पुस्िकवलयहरूकव उदे्दश्य, 

कवया र सेर्वकव लवधग आर्श्यक धनन्िि हदशवहरू पधन धनिवारण 
गदाछन ्। यसले नै सम्पूणा पुस्िकवलय प्रणवली धभत्र एक अकवामव 
हुन सक्ने आपसी सहयोगको बवटो औलं्यवइ हदन्छ । रवप्रिय 
पुस्िकवलयले प्रर्शेर् महत्र्पूणा रवप्रिय प्रकवशन चन्दव स्र्रूप पठवइ 
हदने र एउटव पुस्िकवलय प्रणवली धभत्र पवरेर सम्पूणा पवठकर्नृ्दलवई 
आफुले खोजेको पवठ्य सवमग्री अर्लोकन गरी फवइदव उठवउन सक्ने 
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न्स्थधिको श्रजृनव गरवइ हदन्छ । यसले देशको सवाँस्कृधिक संप्रदवको 
रवम्रो सुरक्षवको न्जम्मेर्वरी पधन बोकेको हुन्छ । देश भर पुस्िकवलय 
प्रणवलीको रवम्रो सुव्यर्स्थव कवयम गरवएर पुस्िकवलय मवफा ि 
आफ्नो देश अनुकूलकव आर्श्यक ज्ञवनको प्रर्स्िवररि गरवउने र 
त्यसको प्रत्यक्ष असरल ेदेशमव बढी से र्ढी प्रर्द्ववन र्गाको उत्पवदन 
र्पृ्रद्ध भै देशको प्रर्कवसमव ठूलो भूधमकव धनभवउन सक्ने हुाँदव कुन ै
पधन देशमव रवप्रिय पुस्िकवलयले ज्यवदै ठूलो स्थवन ओगट्ने हुनवल े
नै प्रर्श्वकव सबै रविहरूमव रवप्रिय पुस्िकवलयको स्थवपनव र संचवलन 
भ ैआएकव छन ्। 

आजको बीसौं शिवव्दीमव प्रर्कधशि देशमव एउटै रवप्रिय पुस्िकवलय 
भएर सेर्व पुयवउन नसक्ने न्स्थधि पैदव भएकोल ेयो पधन प्रर्र्यगि 
रूपमव प्रर्भक्त हुन थवली सकेको छ । रवप्रिय धचहकत्सव पुस्िकवलय, 

रवप्रिय प्रर्ज्ञवन र प्रप्रर्धि पुस्िकवलय, रवप्रिय कृप्रर् पुस्िकवलय आहद 
अलग अलग नवम धलएर आ-आफ्नव प्रर्र्य धभत्र रही देशभरकव 
सवमग्री संकलन र सोको उधचि प्रयोगको सेर्व प्रदवन गने पररपवटीले 
अझ समयोधचि बढी सेर्व पुयवउन सहकने रवम्रो उदवहरण प्रस्ििु 
हुाँदै आएकव छन ्। 

रवप्रिय पुस्िकवलयकव मुख्य कवयाहरूमव आफ्नव रविभर प्रकवशन 
भएकव जुनसुकै प्रकवरकव सवमवग्रीहरूकव प्रधि प्रवप्त गनुा, आफ्नो 
देशसंग सम्र्न्न्िि अन्य जुनसुकै देशमव प्रकवधशि भएकव सम्पूणा 
सवमवग्रीकव प्रधि प्रवप्त गरवउनु, यस कवयाकव लवधग यहद सन्जलै प्रवप्त 
हुन नसक्ने भएमव कवननुी प्रकृयवहरू अपनवएर प्रकवशकहरूबवट, 

लेखकबवट र्व अन्य मुलुकबवट छवप्रपएकव प्रधि आदवन प्रदवनको 
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मवध्यमले प्रवप्त गरवउनु, रवप्रिय सवमवग्रीको प्रकवशन ग्रन्थ सूची ियवर 
गरवएर त्यसको प्रचवर प्रसवरले देशभरकव जनिवलवई सेर्व प्रदवन 
गने जस्िव कुरवहरू पदाछन ्। आफ्नो देशलवई आर्श्यक परेकव िर 
आफुसंग अप्रवप्य सवमग्रीहरू सवपटीको रूपमव प्रवप्त गनुा र्व यस ै
गरी अरूलवई आर्श्यक परेमव आफूसंग भएको प्रदवन गना, आफ्नो 
देशको सवंस्कृधिक एर्ं ज्यवदै महत्र्कव र अप्रवप्य खवलकव 
सवमवग्रीहरूको रवम्रो संरक्षण गनुा गरवउनु, पुस्िकवलयको प्रर्कवस 
सम्र्न्न्ि जनसुकै नीधि धनिवारण गनुा र्व यस सम्बन्िमव अपनवउनु 
पने प्रकृयव आहदको लवधग अनुसन्िवन कवया गनुा गरवउनु िथव देश 
भरकव पुस्िकवलय, धिनकव संकलन, सेर्व आहद बवरेमव आर्श्यक 
िथ्यवङ्क ियवर रवखु्न जस्िव स्र्ेन्च्छक कवयाको अलवर्व अन्िररवप्रिय 
क्षेत्रमव सवमवग्री सट्टव पट्टवको कवया गने, सवमवग्रीहरूको प्रधिधलप्रप 
ियवर गरेर प्रर्िरण गने, अपवङ्गहरूको लवधग आर्श्यक पन े
हकधसमकव हकिवर् र्व सवमवग्रीको िजुामव गने, अन्य प्रर्धभन्न देशकव 
रवप्रिय पुस्िकवलयबवट केही समयलवई पुस्िकवलयको लवधग पेशवगि 
िवलीम हदने हदलवउने र पुस्िकवलयलवई आर्श्यक पने फधनाचर, 
औजवरहरूको नमूनव, स्िर आहद धनन्िि गरेर देशको हवर्व पवनी 
अर्स्थव अनुकूलको पुस्िकवलय प्रणवलीको सञ्चवलन गने गरवउन े
जस्िव थप कवयाहरू पधन रवप्रिय पुस्िकवलयले गने गरर आएकव 
छन । प्रर्धभन्न देशको प्रर्कधसि आधथाक, सवमवन्जक अर्स्थव िथव 
प्रर्कधसि पुस्िकवलय प्रणवली अनुरूप यी मवधथकव कधिपय कवयाहरू 
रवप्रिय पुस्िकवलयले मवतै्र ठेक्कव नधलई धभन्दव धभन्दै अलग 
इकवइहरूद्ववरव पधन गने गरवउने पररपवटी चल्दै आएकव पधन छन ्। 
रवप्रिय पुस्िकवलयले आफ्नव देशर्वसीलवई देशसंग सम्बद्ध 
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सवमवन्जक, आधथाक, सवंस्कृधिक, शैन्क्षक र्व त्यधिमवत्र नभै जुनसुकै 
प्रकवरकव सन्दभा सेर्व प्रदवन गने गरवउने कवयाको पधन व्यर्स्थव 
गदाछ । 

नेपवलमव पधन रवप्रिय पुस्िकवलय िेरै अधघदेन्ख छ िवपधन यहवाँ 
रवप्रिय पुस्िकवलय छैन भने पधन हुन्छ । हकनभने यहवं भएको 
रवप्रिय पुस्िकवलयले धसद्धवन्ििः धनभवउन पने िेरै भूधमकव धनर्वाह 
गना बवाँकी न ैछ । यसलवई प्रर्शे्लर्ण गरेर हेने हो भने यहवं भएकव 
सवमवग्रीहरूको रवम्ररी दिवा, क्लवधसहफकेशन, क्यवटलधगङ जस्िव 
आर्श्यक प्रोशेधसङहरू प्रर्धिर्ि हुन बवाँकी नै देन्खन्छन ्। यसले 
देशको सन्दभामव देश धभत्र र देश बवहहर छवप्रपएकव पुस्िककव प्रधि 
पधन संकलन गना सकेको छैन । अझ भन्ने हो भने रवप्रिय 
पुस्िकवलयले गनुा पने िेरै जसो कवया यसले गना थवलेके छैन । 
दिवासम्म गरेर रवन्खएकव हकिवर् पधन खोज्न िेरै समय लवग्ने र 
कहहले कवही खोज्न गएकव र्खि त्यस इकवईसंग सम्बन्न्िि 
व्यप्रक्तको सहयोग पधन नपवइने र्व िेरै यस्िै समस्यव पधन परेको 
देन्खएको छ । उक्त कुरवको गुनवसोहरू प्रबधभन्न पत्र पप्रत्रकवमव 
र्रवर्र पढ्नु पदवा न ै नेपवलमव भएको रवप्रिय पुस्िकवलयको 
अर्स्थवलवई हवमीले सन्जलै बुझ्न सकेकव छौं । हवम्रो देशमव गधिलो 
रवप्रिय पुस्िकवलयको ज्यवदै ठूलो खवाँचो रहेको छ । यसको लवधग 
श्री ५ को सरकवरले आर्श्यक कदम अप्रर्लम्ब चवल्नु जरूरी 
देन्खन्छ । प्रथमिः हवल सम्म नेपवलसंग सम्र्न्न्िि जे जधि 
प्रकवधशि सवमग्रीहरू छन ् धिनको प्रधि प्रवप्त गना सम्बन्न्िि 
धनकवयले ठोस रूपमव उधचि व्यर्स्थव धमलवउन िुरुन्िै ध्यवन हदन ु
पने आर्श्यकिव देन्खन्छ । यसको लवधग श्री ५ को सरकवरल े
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आर्श्यक कदम अप्रर्लम्ब चवल्नु जरूरी हुन्छ । प्रथमिः हवल 
सम्म नेपवलसंग सम्बन्न्िि जे जधि प्रकवधशि सवमग्रीहरू छन ्
धिनको प्रधि प्रवप्त गना आर्श्यक पररयोजनव बनवउने, हवल सम्म 
प्रकवधशि भएकव सवमग्रीकव एउटव रवप्रिय ग्रन्थ सूधच बनवउन कहठन 
हुन ेहुनवल ेदशक बीसक आहदको आिवर बनवएर प्रकवशन गने, अर् 
प्रकवधशि हुाँदै जवने सवमग्री प्रवप्त गना कवनुनी आिवर ियवर गने र 
प्रकवशक, लेखक र्व कुनै पधन इकवईर्वट के कधि प्रधि आर्श्यक 
पदाछ धसिै रवप्रिय पुस्िकवलयलवई प्रवप्त गरवउने, आफ्नो देशकव 
सम्बन्िमव अन्यन्त्र प्रकवशनमव आएकव सवमग्रीकव प्रधिहरू सरकवरी 
स्िरर्वटै रवजदिूवर्वस मवफा ि ्र्व अन्य देशकव रवप्रिय पुस्िकवलय 
मवफा ि ्आदवन प्रदवन गरवउनु जस्िव आर्श्यक र अन्य थप कवयाहरू 
समेि ्गना श्री ५ को सरकवरले एउटव रवप्रिय पुस्िकवलय पररयोजनव 
र्नवएर यस अन्िगाि रवप्रिय पुस्िकवलयकव कवयाहरू अप्रर्लम्ब शुरू 
गरवउनु समयोधचि देन्खन्छ । बीसौं शिवद्वीको यो समयमव देशल े
सही अथाको पुस्िकवलयको सेर्व उपलब्ि गरवउन नसक्नु एउटव 
लवज मदो कुरो मवत्र नभएर यो देश अन्यकव दवाँजोमव कधि दशक 
पछवहड घधसदै गएको र जवाँदैछ भन्ने कुरवबवट यधिर्ेलव सम्पूणा 
नेपवली प्रर्चधलि हुन थवधलसकेकव छन ्। 
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दकताि छनौटका प्रदिया 
 

आजको युग ‘सवहहत्य प्रर्स्फोट’को युग हो । यसथा कुनै पधन 
प्रर्र्यमव प्रकवशन हुन ेसबै हकिवर् पत्र-पप्रत्रकवहरू संकलन गना अथा, 
समय, ठवउं आहद सबै कुरवले नभ्यवउने हुन्छ । यही कवरणले गदवा 
ज्यवदै उपयोगी हुन ेखवलकव हवंसले पवनी धमधसएको दिूर्वट दिूमवत्र 
छवनेर धलन सके झैं हवमीले पधन सवगर जस्िै प्रर्शवल भै सवहहत्य-
प्रर्स्फोटको मन्थन गरेर आफूलवई ज्यवदै उपयोगी हुने मवत्र हकिवर् 
पत्र-पप्रत्रकवहरू संकलन गनुा पने न्स्थधि भोग्दैछौं । 

हकिवब छनौट गने प्रप्रर्धि पुस्िकवलयको प्रकृधि, सवमवन्जक 
र्विवर्रण, देशको उन्नधिको अर्स्थवको आिवरमव पुस्िकवलय रहेको 
आफ्नो संस्थव अनुकुल हुन्छ। जन पुस्िकवलयको सवमग्री छनौटको 
प्रकृधि प्रर्शेर् पुस्िकवलयसंग धमल्दैन भने शैन्क्षक पुस्िकवलयको 
रवप्रिय पुस्िकवलयसंग पधन मेल खवंदैन । हकनहक यी सब ैआ-
आफ्नव प्रर्शेर् अलग अलग अन्स्ित्र् धलएर उधभएकव हुन्छन ्। 
उदवहरणको रूपमव शैन्क्षक पुस्िकवलयमै पधन सविवरण अध्ययन 
संस्थवन र प्रप्रर्धिक अध्ययन संस्थवनहरूमव धभन्दव धभन्दै 
पवठ्यिम रहेकव आिवरमव स्र्भवर्िः नै पुस्िकवलयको संकलन 
प्रकृधिमव फरक पदाछ। जनपुस्िकवलयले आफ्नो सम्पूणा समवजको 
प्रकृधि अनुकूलकव संकलन रवख्दछ भने प्रर्शेर् पुस्िकवलयले आफ्नव 
इकवईसंग सम्बद्ध सवमवग्री छवन्दछन ्। त्यस्िै रवप्रिय पुस्िकवलयले 
आफ्नो देशमव प्रकवधशि र आफ्नो देश सम्र्द्ध जहव ंसुकै प्रकवधशि 
सम्पूणा सवमवग्रीकव कमसेकम एक एक प्रधि संकलन गने जस्िव 
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कवया गदाछ भने शैन्क्षक पसु्िकवलयले आफ्नव संस्थव अनुकूल पठन 
पवठनमव मद्दि पु-यवउन ेपवठ्य सवमग्री प्रर्शेर्िः संकलन गदाछन।् 
त्यधि मवतै्र नभई शैन्क्षक पुस्िकवलयमव पढवइने स्िर, प्रर्द्यवथीकव 
क्षमिव, िेरै टवढवकव हकिवर् मगवइन ेभए सो प्रवधप्तमव लवग्न सक्न े
समय आहद िेरै कुरवहरूको प्रर्चवर हकिवर् छनौट गनुा भन्दव अगवहड 
नै पु-यवउनु पने हुन आउाँछ । 

हकिवर् छनौट गनाको धनधमत्त हवमीले केही आिवरभूि कुरवहरू जवन्न ु
आर्श्यक छ । प्रथमिः छवप्रपएकव हकिवर्हरूकव जवनकवरी कसरी 
धलने, हवम्रो देश र्वहहर छवप्रपने हकिवर्हरू पधन कुन, कसल,े कहवाँ, 
कहहले प्रकवशन गरेको छ ? भन्ने जवनकवरीकव लवधग केही ग्रन्थ 
सूचीहरूको सहवरव धलनु उपयोगी ठहदाछ । ‘बकु्स इन प्रप्रन्ट’ (BIP) 

ल ेसंसवर भरमव छवप्रपएकव अंग्रेजी भवर्वकव सबै हकिवर्को जवनकवरी 
हदने गदाछ । ‘प्रब्रहटश र्ुक इन प्रप्रन्ट’ (BBIP) ले संयुक्त अधिरवज्य 
भरको अधन ‘इन्न्डयन नेशनल प्रर्न्ब्लओग्रवफी’ (INB) ले भवरिभर 
छवप्रपएकव हकिवर्कव जवनकवरी हदने गदाछ । यसकव अलवर्व पधन 
बवहहर छवप्रपएकव सवमवग्रीहरूको जवनकवरी हदने ‘पन्ब्लशसा सकुा लर’ 
प्रब्रटेन, ‘प्रर्ल्सन स्टयवडडा क्यवटलग’ अमेररकव, ‘एसधलर्’ प्रब्रटेनको 
‘बकुधलष्ट’ ‘र्ेकसा गवइड टु हद हफक्सन’ ‘ए.एल.ए.बुक धलष्ट’ िथव 
‘सब्जेक्ट गवइड टु बुक्स इन प्रप्रन्ट’ जस्िव अनेक हकिवर्, पत्र-
पप्रत्रकवहरू पवइन्छन ्। िर हवम्रो आफ्न ैदेशमव छवप्रपएकव प्रकवशनको 
जवनकवरी हदन केही गने न यहवाँ सही अथाको रवप्रिय पुस्िकवलय 
नै छ न अन्य इकवईल े नै यो कवया गने गरेकवछन ् । केर्ल 
हकिवर्हरू छवप्रपएकव जवनकवरी हदने प्रज्ञव प्रधिष्ठवन, सवझव प्रकवशन, 

रत्न पुस्िक भण्डवर जस्िव प्रकवशकहरूकव प्रकवशन सूचीहरूमव मवतै्र 
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हवमीले भर पने गरेकव छौं । बरू अमेररकवको कवाँग्रेस पुस्िकवलयले 
एउटव पररयोजनव अन्िगाि ‘आक्सेशन धलष्ट नेपवल, इन्न्डयव, धसलोन’ 
भन्ने प्रकवशन गने गरेकोबवट पधन केही प्रकवधशि सवमग्रीकव 
जवनकवरी धलन सहकन्छ िवपधन उपलब्ििवको कमीले होलव हक 
हवमी िेरैलवई यसको ज्ञवन छैन।  

मवधथकव ग्रन्थ सूचीहरूल ेहकिवर्कव लेखक, शीर्ाक, प्रकवशन स्थवन, 

प्रकवशक, प्रकवधशि धमधि, पषृ्ठ मूल्य आहद कुरवहरूकव जवनकवरी हदने 
हुनवले धयनै सूचीकव अर्लोकन गरेर आफूलवई चवहहन ेपवठ्य सवमग्री 
उपलब्ि गरवउन सहकन्छ । 

हकिवब प्रकवशनको जवनकवरी यी प्रर्प्रर्ि श्रोिबवट पवउन सहकन्छ 
भन्दैमव छवप्रपएकव सबै हकिवर्हरू हकन्ने ि ? यो फेरी ज्यवदै 
असंभर्को कुरव हुन आउाँछ। हकनभने हवम्रो र्जेट सवहै सीधमि 
हुन्छ, हवमीकहवाँ भएकव शैन्क्षक पुस्िकवलयहरूलवई हेने हो भने यहवाँ 
प्रर्द्यवथी संख्यव धशक्षण संस्थवको िोहकएको स्थवन भन्दव बढी 
हुन्छन,् िसथा िेरै प्रधि पवठ्य पुस्िक र सवन्दधभक पुस्िक 
आर्श्यकिव रहन्छ, फेरर पुस्िकवलयमव रहने हकिवर् सविवरणियव 
बढी मोल पने कडव न्जल्द भएकव हुन पछा, पुस्िकवलयको भप्रर्ष्य 
र स्िरलवई प्रर्चवर गरेर उपयुक्त संकलन कवयम रवख्न चवहहने 
आर्श्यक पवठ्य सवमग्री, सवन्दधभाक स्िरयुक्त ग्रन्थहरू, सूचनव प्रसवर 
गने खवलकव नयवाँ नयवाँ संकलन, अनुसन्िवनवत्मक सवमग्री, िेरै 
जसोले मन परवउने अन्य केही मनोरन्जनवत्मक सवमग्री आहदले 
पधन पुस्िकवलय धभतै्र स्थवन पवउनु पदाछ । िब फेरर उही प्रश्न 
आजकव प्रकवशन प्रबष्फोटको अथवह सवगररूपी समूहबवट के कसरी 
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आफूलवई चवहहएकव प्रकवशनमवत्र छुट्यवएर छवन्ने ि ? भन्ने कुरवले 
हवमीलवई प्रपरोल्छ र न ै यसको लवधग केही प्रर्शेर् प्रकृयवहरू 
अपनवउनु पदाछ । 

प्रथमिः आफ्नो प्रर्र्य अन्िरगि हकिवर्हरू लेखे्न मवधथल्लव स्िरकव 
उत्कृष्ट लेखकहरू पत्तव लगवउने र उनीहरूकव अन्िीम संस्करण 
छवनेर हकन्ने िथव ज्यवदै ख्यविी प्रवप्त प्रकवशकहरु जसल े न्यून 
स्िरकव हकिवर् प्रकवशन गदै गदैनन ् भने यस्िव प्रकवशकद्ववरव 
प्रकवधशि पवठ्य सवमवग्री हकन्न पधन सवमधयक हुन्छ िर यस 
कसीमव जवाँची हेदवा हवम्रो देशकव प्रकवशकहरू त्यधि भर पने खवलकव 
भ ैसकेकव छैनन ्िवपधन धनकट भप्रर्ष्यमव यो न्स्थधि प्रर्द्यमवन 
रहने छैन भन्ने कुरवमव प्रर्श्ववस गररएको छ । अनसुन्िवन कवयामव 
लवगेकव भरपदवा व्यप्रक्तहरू र्व त्यस्िव संस्थवद्ववरव प्रकवधशि 
हकिवर्हरू स्िरयुक्त हुन सक्ने हुाँदव हकन्न उपयुक्त हुन्छ भने 
प्रर्धभन्न पत्र-पप्रत्रकवले धनकवल्ले पुस्िक पररचय र्व धचनवरीको 
अध्ययन गरेर हकिवर्को स्िर, हकिवर् लेखे्नको दक्षिव, हकिवबको 
महत्र् आहद जवाँचेर हकन्न पधन अको सही प्रर्कल्प ठहररन्छ । 
कधिपय पप्रत्रकव च्र्वइस, बुक ररभ्यु डवइजेष्ट आहदल े केर्ल 
हकिवर्कव धचनवरी हदने कवम मवत्र गदाछन ्र धयनले पधन स्िरीय 
हकिवर्कव मवत्र जवनकवरी हदने हुनवले धयनीहरूलवई पधन हकिवर् 
छवन्ने आिवर स्िम्भ मवन्न सहकन्छ। 

नेपवलमव प्रकवधशि हुन े हकिवर्हरूबवट उपयोगी छनौट गन े
आिवरभूि श्रोिहरू कम छन ्िवपधन यसको लवधग केही न केही 
उपवय हवमील ेअाँगवल्नु पने हुन आउाँछ । स्थवनीय पत्र-पप्रत्रकवले 
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हदने गरेकव नयवाँ कृधि प्रर्र्ेचनवमव अध्ययन र मननद्ववरव प्रर्चवर 
पु-यवएर हकन्न, प्रर्र्यमव दखल भएकव लेखकहरूकव कृधिलवई छवन्न,ु 

पत्र-पप्रत्रकव र्व लेखक, प्रकवशकबवट हकिवबको प्रवप्त नवमको आिवरमव 
मवत्र स्िर एहकन हुन सकेन भने यस्िव हकिवर्कव लवधग 
प्रकवसकलवई सो प्रर्र्यमव दखल प्रवप्त प्रर्द्ववनहरूको नवम हदएर 
उनीहरूद्ववरव हकिवर्को स्िर जंचवई सोको जवनकवरी आएपधछ 
उपयुक्त ठहरेमव हकन्नु जस्िव केही ित्कवल अंगवल्न सहकने 
उपवयहरू हुन ्भने शैन्क्षक पुरिकवलयहरूले यसको अलवर्व धशक्षण 
सधमधिकव धशक्षक र्गाले बजवरमव प्रवप्त हकिवर्हरूको रवम्ररी जवंचर्ुझ 
गरेर उपयुक्त ठहरवइएकव प्रकवशन मवत्र हकन्न बढी युक्तीसंगि 
ठहदाछ । 

हवलसम्म हवमीकहवाँ प्रकवशकले पठवउने गरेकव सूचीको मवतै्र आिवर 
धलएर हकिवर्हरू हकन्ने पररपवटोले गदवा सहह, प्रभवर्ोत्पवदक र ठीक 
उपयोगी हुन ेखवलकव हकिवर्हरू खरीद गररनुबवट छुटदछन ्भने 
अनवर्श्यक, प्रयोगमव नआउन ेहकधसमकव सवमग्रीले पुस्िकवलयको 
स्थवन व्यर्न्स्थि गने कवया लगवयि सम्पूणा प्रवप्रर्धिक व्यबस्थव 
र्वपि अथाको ठूलो हवस भैरहेको छ । रवम्ररी प्रर्शे्लर्ण प्रर्नवको 
हकिवर् छनौटलवई आजको पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको धसद्धवन्िले ज्यवदै 
अनुधचि र धनन्दधनय कवया मवन्न थवलेकोले एउटै मवत्र हकिवर् र्व 
पत्र पप्रत्रकव खरीद गनुा पदवा पधन पुस्िकवलय व्यर्सवयीले मवधथकव 
िमवम कुरवहरूलवई दृप्रष्टगि गदै सवनो बुंदवको पधन बढी से बढी 
उपयोधगिव प्रवप्त गना सहकने गरी छनौट गनुा मवतै्र आजको ‘प्रकवशन 
प्रर्ष्फोट’को हवाँकलवई सवमनव गना सक्नु ठहदाछ । 
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पसु्तकालयका दकताि, पत्र-पवत्रका हटाउन ेप्रदिया 
 

ज्यवदै उपयोगी, सविवरण र कवममव नआउने जस्िव कुरवहरूको 
प्रर्भवजन गरेर अन्यलवई छवडी सकभर पहहलोलवई अाँगवल्नु पन े
आर्श्यकिव पुस्िकवलयको पुस्िक संख्यवमव हदनवनुहदन र्पृ्रद्ध 
भैरहने प्रकृयवले गदवा पधन पना आएको हो। पवठ्य सवमग्रीको ज्यवदै 
प्रर्स्िवर िथव जुनसुकै प्रर्र्य र क्षेत्रमव अनेकवनेक जवनकवरी खोज्ने 
आजकव पवठकहरूकव न्जज्ञवशव दरु्ैलवई एउटै गोरेटोबवट हहडवउाँन 
आजको पुस्िकवलयको धनधमत्त ज्यवदै ठूलो चुनौिी भएको छ । 
यस चुनौिीको सवमनव गना एकवधिर प्रर्धभन्न भवर्व, प्रर्र्य र स्िरकव 
नभइ नहुने थुप्रव पवठ्यसवमवग्रीले मवतै्र संभर् छ भने अकोधिर 
पुस्िकवलयकव स्थवनवभवर्, रवखे्न दरवजकव सीधमििव, सवनो 
पररमवणको आधथाक क्षमिव, प्रवप्रर्धिक दक्ष जनशप्रक्तको कमी, 
हदनवनुहदन बढ्दै गैरहेको जनसख्यवको पुस्िकवलयमव पने असरहरू 
पधन त्यधिकै जहटल समस्यव छन ्। न्स्थधि धनयन्त्रणको उपवयको 
लवधग हवमील ेपुस्िकवलयमव भएकव कम महत्र्कव र ज्यवदै पुरवनव 
सूचनव बोकेकव जस्िव सवमग्रीहरूलवई समय समयमव हटवउाँ दै जवन 
धनिवन्ि आर्श्यक भएकोले यस पररपवटीलवई अाँगवधलदै आएको छ। 
प्रर्श्वकव ठूलव ठूलव प्रर्कधसि पुस्िकवलयहरूले आफ्नव संकलनमव 
संिुलन कवयम रवख्न समय समयमव पुस्िकवलयमव भएकव प्रयोगमव 
नआउने र्व कम प्रयोगमव आउने खवलकव सवमग्रीहरू हटवउने 
गदाछन।् कुन कस्िव प्रकवशनहरू छनौट गरी पुस्िकवलयबवट हटवउाँ दै 
जवने भन्ने कुरव केही र्ैज्ञवधनक आिवरबवट मवत्र िय गना सहकन्छ। 
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हकिवर्को प्रवरूपको प्रकृधिलवई प्रर्चवर गदवा पुरवनव भ ैसवरप्रर्हीन 
भएकव र्व िी प्रर्र्यमव अरू थप जवनकवरी अन्य हकिवर्ले हदइ 
सकेकव भए िी हकिवर्हरूले पवठकलवई आकर्ाण गनुा भन्दव हकिवर् 
हेने हियवमव धनरुत्सवहहि गररहदने हुाँदव यस्िव सवमवग्री 
पुस्िकवलयमव रहन योग्य हुाँदैनन ् । त्यस्िै ज्यवदै नरवम्रो नरम 
कवगजको न्जल्द र्व सस्िो स्िरको धसलवई र र्नवर्ट भएकव 
हकिवर्हरू पधन लवमो सेर्व हदन नसक्ने हुन्छन िथव खरवब छवपव, 
ज्यवदै सवनो धलपी, िधमधलएकव अक्षर, पन्नवहरू खसेकव र्व यिवउिी 
परेकव, अक्षर टवाँधसएकव र्व खन्प्टएकव, ज्यवदै सवमवन्य स्िरकव 
उदवहरण र ज्यवदै पविलो कवगज जसबवट एक अकोधिर छवपवको 
छवयवाँ परी र्ुझ्न नसहकने खवलकव हकिवर् भए धिनलवई हटवउन 
उपयुक्त हुन्छ। 

हकिवर् प्रयोग गने पवठककव दवाँजोमव हकिवर्हरू िेरै प्रधि छन ्भन े
आर्श्यक पने प्रधि मवत्र रवखी अरू हटवउने, हकिवर् उही िर संपवदक, 
प्रकवशक, स्थवन र छवप्रपएकव र्र्ाहरू र्व केही पन्नवहरू मवत्र थप 
घट् छन ्भने यस्िव पधन प्रर्धभन्न प्रधिहरू नथुपवने, ज्यवदै कम 
मूल्यकव पुनमुाहद्रि थप प्रधिहरू हटवइहदने, कुनै पधन हकिवर्कव 
अधििकव पुरवनव संस्करणहरू नरवखे्न, आफ्नो स्थवनीय भवर्वमव प्रवप्त 
नहुाँदव सम्म अन्य भवर्वकव हकधनएकव हकिवर्हरू रवखी त्यसपधछ 
सो हटवइ हदने, हकिवर्मव भएकव सवरको रवम्ररी प्रर्शे्लर्ण गररएकव 
कुनै पधन प्रर्र्यमव सविवरण स्िरको हकिवर् प्रवप्य छ भने सोही 
प्रर्र्यमव भएकव ज्यवदै न्क्लष्ट भै बुझ्न कहठन पने खवलकव हकिवर् 
हटवइ हदने िथव स्थवनीय जनसविवरणले खवस रूची नरवखे्न खवलकव 
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र्व सवहै सवनो समूहको मवत्र रूची रहेकव हकिवर्हरू पधन 
पुस्िकवलयबवट हट्न योग्य हुन्छन ्। 

पुस्िकवलयको प्रयोगको दप्रष्टकोणल े र हकिवर्मव रहेकव बौप्रद्धक 
ज्ञवनको स्िर दबुैले हेदवा पुस्िकवलयमव रहेकव पवठ्य सवमवग्रीकव 
सूचनव हदनवनुहदन नयवाँ नयवाँ उपलब्ि हुन ेकवरणले पररर्धिाि भ ै
सकेकव छन ्भने, हकिवर्कव स्िर सवहै न्यून भै सेर्वबवट खवस ज्ञवन 
आजान हुन नसक्ने देन्खन्छ भने, हकिवर्मव रहेकव िथ्यवङ्क 
िवलीकवहरू पररर्िान भइ सकेकव र्व गलि भै सकेकव छन ्भन े
िथव सम्पूणा हकिवर्कव अनवर्श्यक कुरव हटवई आर्श्यक थप 
समवर्ेश गरेर मवन्झएकव संस्करण उपलब्ि भै सकेकव भए त्यस्िव 
पुरवनव संस्करणहरू समेि पुस्िकवलयबवट हटवइन ज्यवदै उधचि हुन 
आउाँछ । 

हकिवर् र्नेको र्र्ाको गणनवबवट ज्यवदै बधलयो र्नवर्टकव 
सवमवन्यियव ३० र्र्ा अधि छवप्रपएकव हकिवबहरू र्व भनौं िेरै र्र्ा 
अगवहडकव हकिवर् जुन कुनै सीमव भन्दव बढी खप्न नसक्न े
न्स्थधिकव भ ैसकेकव भए र्व जसको आयु पधन त्यधि नै मवत्र हुन 
सक्ने देन्खएमव, स्िरयुक्त सूची धभत्र नपरेकव १० र्र्ा अधि छवप्रपएकव 
हकिवर्हरू कम स्िरकव र सस्िव कवगजमव छवप्रपएकव ८।१० र्र्ा 
अधिकव उपन्यवसहरू, एउटव धनन्िि समय नविेर र्ेमिलर्कव 
भइसकेकव पचवाहरू, हदनवनहुदनकव अनुसन्िवनले गदवा र्ैज्ञवधनक 
प्रप्रर्धिको धछटो धछटो पररर्िान भै रहेकव हुाँदव यस्िव क्षेत्रकव ५ र्र्ा 
भन्दव अधिकव खवस लवभदवयक हुन नसक्ने हकिवबहरू िथव यहद 
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धनन्िि समयमव छवप्रपन ेगरेकव हकिवर् छन ्भन ेधिनकव पुरवनव 
प्रधिहरू पधन पुस्िकवलयबवट हटवइहदनु पदाछ। 

सविवरण खवलकव हकिवर्हरू मध्ये पुरवनव सविवरण व्यवकरणहरू 
िथव सविवरण स्कुले शब्दकोर्हरू नयवाँ एयर र्ुक र आल्मनवकहरू 
आए पधछ सोकव पुरवनव प्रधिहरु िथव िमा र दशानकव पुरवनव सवमग्री 
र्व पौरवन्णक िवधमाक अन्िप्रर्श्ववसकव ग्रन्थहरुकव सवथै नयवाँ प्रवप्त 
भ ैसके पधछकव पुरवनव ऐधिहवधसक िथव व्यवख्यवत्मक पवठ्य सवमग्री 
जसको महत्र् समय पररर्िानको सवथ सवथै घट्दै जवने हुनवले पधन 
र्रवर्र हटवइनु उधचि हुन्छ । 

प्रर्शेर्िः शैन्क्षक इकवईकै संकलन मध्ये सविवरण मवत्र प्रभवर् पने 
खवलकव सवहहन्त्यक हकिवबहरू र्व प्रर्द्यवथीकव पवठ्यिमकव पुरवनव 
सूचीहरु, कुनै व्यप्रक्त प्रर्शेर्कव लडवइकव अनभुर्हरु संकलन भएकव 
हकिवबहरू, लेखवपढी चलेकव सवमग्री र्व पुस्िकवलयमव र्ेलव र्ेलवमव 
हकिवर् प्रवधप्तकव धनकवधलने गरेकव सूचीहरु, क्यवम्पस र 
प्रर्श्वप्रर्द्यवलयकव सविवरण प्रकवशनहरू, दैधनक पत्र-पप्रत्रकवहरू, 

व्यङ्गयवत्मक पप्रत्रकवहरू, प्रर्द्यवथीहरूद्ववरव सम्पवहदि पत्र-पप्रत्रकवहरू, 

िथव सभवकव कवयािम र्व पदवसीन उच्च पदवधिकवरीकव र्क्तव्यहरू 
र हडजटेशनहरू पधन स्िर र स्थवनवभवर्को पररर्ेशलवई हेरी रवखै्न 
नसहकने भए हटवउन आर्श्यक हुन आउाँछ । 

कवमकव प्रकृधिसंग हकिवबको उमेर प्रर्चवर गरेर प्रत्येक १० र्र्ा पुग े
पधछकव सविवरण पवठ्य पुस्िक, धचहकत्सव प्रर्ज्ञवन, रेहडयो प्रर्ज्ञवन, 

र्गचैव सजवर्ट, व्यवपवर सम्बन्न्ि, अथा शवस्त्र, प्रर्ज्ञवन र कलव 
आहदकव सवमग्रीहरू ५ देन्ख १० र्र्ा पुगे पधछ, भ्रमण धनदेशनकव 
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हकिवर्हरू, १० र्र्ा अधघकव पुरवनव प्रर्श्वकोर्हरू, पधछल्लव ५ अङ्क 
भन्दव अधिकव आल्मनवक, एयरबुक, म्यवनुयल, डवइरेक्टरी िथव 
समवज शवस्त्रकव १२।१५ र्र्ा अधघकव हकिवबहरू पधन पररन्स्थधि हेरी 
हटवइन उपयुक्त हुन्छन ्। 

सदस्यबवट प्रयोग भएको िथ्यवङ्क हेरेर पवाँच र्र्ासम्म पुस्िकवलय 
धभतै्र सम्म पधन प्रयोगमव नआएकव, िीन र्र्ादेन्ख कसैल े पढ्न 
नलगेकव र सवन्दधभाक ग्रन्थको रूपमव पधन प्रयोगमव आउन नसक्न े
कम स्िरीय शीर्ाकहरू िथव पवाँच र्र्ा पुरवनव भै गि र्र्ा भर 
प्रयोगमै नआएकव संकलनहरू पधन हटवउन सहकन्छ । 

पत्र-पप्रत्रकव हटवउने प्रकृयवलवई प्रर्चवर गदवा सूची ियवर नगररएकव 
पप्रत्रकवहरू, प्रकवशन धनर्ेि भै सकेकव र र्वप्रर्ाक संकलन सूची 
नभएकव पप्रत्रकवहरू, र्र्ा भरीकव हुन ुपन ेसबै अकं पुरव नभएकव 
िथव ज्यवदै पुरवनव जसकव पचवस सवठी र्र्ाकव ठेली भन्दव बढी 
साँकलन छन ्भने िी बढी हटवइन लवयक हुन्छन ्। 

पुस्िकवलयलवई आर्श्यक नपने भई हटवइने उल्लेन्खि 
सवमग्रीहरूकव लगि ियवर गरी हटवइने कवया गररएमव पधछ के 
कहहले र कधि हटवइएको धथयो भन्ने कुरव पधन थवहव हुन सक्छ । 

अन्िमव यसकव अपर्वदहरू प्रर्चवर गदवा कुनै कुनै हकिवर् र्व पत्र-
पप्रत्रकव यो मवधथकव प्रकृयवलवई मवतै्र हेरेर हटवइन ुहुाँदैन । यसको 
लवधग सवमग्रीकव िफा बवट न्यवधयक छवनप्रर्न पधन जरूरी हुन आउाँछ। 
हकनभने कुनै कुनै पवाँच सवि र्र्ादेन्ख प्रयोगमव नआएकव सवमवग्री 
पधन मलू्यर्वन हुन्छन ्। पन्ध्रौं र्र्ा अधघकव हकिवर् हकन नहुन ्
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यहद प्रयोगमव आइरहेछन ्भने उपयोगी भै रहन सक्छन ्। स्िरीय 
सूची धभत्रकव हकिवर्हरू सविवरणियव हटवइदैनन ्। हकिवबकव केही 
अंशको मवतै्र भए पधन प्रयोग भैरहेको छ भन ेिी हकिवर् त्यस ै
हटवइहदनु रवम्रो हुाँदैन । आफ्नो देशको महत्र्पूणा र्णान सम्बन्िी, 
सवंस्कृधिक ग्रन्थ, शब्दकोर्हरू, व्यप्रक्तकव जीर्नी खवलकव सवमग्री र 
ज्यवदै मोल पने भौगोधलक ग्रन्थहरू कहहल्यै पधन हटवइनु हुाँदैन । 
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पसु्तकालय पररियात्मक काययिम 

 

पुस्िकवलय ज्ञवनको एउटव मुहवन भएकोल े यहवाँ हकिवर् पत्र-
पप्रत्रकवहरू केर्ल थुपवना मवत्र रवन्खदैनन ्। यसको सही, सफल र 
व्यवपक उपयोगको धनधमत्त आर्श्यक कवया गनुा पुस्िकवलयको 
उत्तरदवधयत्र् हुन आउाँछ । शैन्क्षक संस्थवसंग सम्बद्ध पुस्िकवलयल े
यसको पहहलो कदम स्र्रूप पररचयवत्मक कवया गने गरवउन े
पररपवटी चल्दै आएको छ । धभन्न धभन्न संस्थवकव प्रबधभन्न स्र्रूप, 

उदे्दश्य र आकवंक्षव अनुरूप अनेक आर्श्यकिवको प्रर्प्रर्ि खोज 
िलवसमव प्रर्भक्त सदस्यहरू हुन्छन ् र धिनीहरूकव अलग अलग 
प्रकवरकव पुस्िकवलय समक्ष मवगहरू हुन्छन ् । उच्च धशक्षण 
संस्थवमव प्रथम प्रर्ेश गने र ठीकै स्िरकव प्रर्द्यवथीहरू प्रवय जसो 
धसक्न सक्ने क्षमिव र र्ौप्रद्धक स्िरमव अरू भन्दव कमी छु भन्ने 
क्षीण प्रर्चवर रवख्दछन ्। यस्िव प्रर्द्यवथी समेिलवई पुस्िकवलयकव 
सवमग्रीको अध्ययनले अरूको दवाँजोमव पुग्न मवतै्र हैन अझ अधघ 
बढ्न सक्छु भन्ने दृढिव र कहहल्यै असफल नहुने आत्म प्रर्श्ववस 
हदलवउन आर्श्यक हुने हुाँदव यो कवयािम ज्यवदै सफल सवप्रर्ि हुाँदै 
आएको छ । 

यस कवयािमले कुनै पधन सदस्यलवई हकिवर् र पठन पवठन प्रकृयव 
प्रधि सिैं आकर्ाण गरवई रवख्न सक्छ िथव स्र्अध्ययनवत्मक पठन 
पवठनमव सहयोगी भएर कक्षवगि अध्ययनमव समेि प्रभवर्कवरी 
भूधमकव खेल्दछ । सविवरण हकिवर् पत्र-पप्रत्रकवकव अधिररक्त 
पुस्िकवलययमव रहेकव अन्य सन्दभा ग्रन्थहरूको प्रयोगको सहह 
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जवनकवरी हदलवउाँछ । पुस्िकवलयको प्रयोगबवट व्यप्रक्त प्रर्शेर्को 
स्िर र्पृ्रद्ध गरवएर एउटव रविकै सच्चव र आदशा नवगररक बन्नमव 
सहयोग पुयवउाँछ । पुस्िकवलयकव सबै प्रकवरकव सूचनवत्मक, 

पवठ्यिममव आिवररि र सम्र्द्ध मनोरन्जनवत्मक लगवयि पठन 
पवठनमव आत्मबल र्पृ्रद्ध गने गरवउने खवलकव छवप्रपएकव सवमग्रीको 
अध्ययन मनन िथव आलोचनव प्रर्रे्चनव गने र्वनी सदस्यमव 
र्सवधलहदन्छ । हकिवर्रूपी सवगरबवट आफ्नो उपयोगको लवधग 
चवहहने ज्ञवन छवन्न सक्ने गरवउन आर्श्यक अनुभर् साँगवली हदन्छ। 
प्रर्द्यवथीहरूलवई स्र्धनदेधशि ज्ञवन हवाँधसल गने हदशवबोि गरवउनको 
अधिररक्त पुस्िकवलय प्रयोगमव प्रबद्यवथीहरूलवई ज्यवदै धनपूणा गरवउन 
समेि ्यस पररचयवत्मक कवयािमको ठूलो भूधमकव रहेको हुन्छ। 

यस कवयािमको सफलिवको लवधग जसरी सदस्यहरूले िैयािवपूर्ाक 
लगनशील बनेर धसक्न र जवन्न उत्सुकिव धलनु पदाछ त्यसै गरी 
पुस्िकवलय िफा बवट पधन के कसरी आफ्नव सदस्यलवई धशष्ट र 
सुगम िररकवले पुस्िकवलय प्रणवली र यसमव भएकव िौर िरीकव 
जवन्न पने कुरवहरूलवई अर्गि गरवउने भन्ने िवरणव रवखु्न पदाछ । 
अिः पुस्िकवलयकव कमाचवरीहरूकव िफा बवट सदस्यहरू प्रधि ज्यवदै 
रवम्रो व्यबहवर गररनु, सवमग्रीको रवम्रो सर सफवई र हहफवजि िथव 
पुस्िकवलय धनयमलवई रवम्ररी पवलन गना सदस्यलवई बुझवउन सक्नु, 
के कसरी खोजेकव हकिवब पत्र-पप्रत्रकव प्रवप्त गना सहकन्छ भन्ने कुरव 
स्पष्ट देखवई हदनु, खुलव रूपमव सवमवग्रीको खोज िलवस गना सक्न े
व्यबस्थव धमलवउनु, आ-आफ्नव सम्बद्ध के कधि प्रबर्यबस्िुकव 
हकिवबहरू पुस्िकवलयमव छन ् सो को जवनकवरी गरवउनु जस्िव 
कवयाहरू पुस्िकवलयको िफा बवट गररन ुपदाछ। 
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पुस्िकवलयकव सदस्यहरूले यस कवयािम अन्िगाि सरसरिी जवन्न 
पने कुरवहरू छोटकरीमव भन्ने हो भने पुस्िकवलय प्रणवलीसंग 
पररधचि हुनु, के के सेर्व पुस्िकवलयले प्रदवन गने गरेको छ सो को 
जवनकवरी धलनु, हकिवब र्गीकरण र सूचीकरणद्ववरव पुस्िकवलयमव 
सवमवग्री प्रवप्य/अप्रवप्यको िथ्य थवहव गनुा, आफ्नव प्रबर्य र सोसंग 
धनकटिम रहने सवमवग्री छनौटको िौर िरीकव पहहल्यवउनु पन े
जस्िव कुरवहरू देखवपदाछन ्। 

मवधथकव कुरवहरूकव जवनकवरी हदलवउनको धनधमत्त कुनै पधन शैन्क्षक 
पुस्िकवलयले आफ्नव सदस्यहरूलवई सहभवगी बनवएर प्रर्शरे् 
कवयािम ियवर गना सक्दछ । आफ्नव सदस्य मध्ये समूह समूह 
बनवएर पुस्िकवलयकव सबै शवखवहरूको अर्लोकन भ्रमण गरवएर 
पररचय हदने कवयािमको आयोजनव गने । पुस्िकवलय ज्ञवनको िौर 
िरीकव र िवलीकव सर्ै जुटवएर कक्षवमै ब्यवख्यव गरी जवनकवरी हदने। 
संभर् भए व्यप्रक्त व्यप्रक्तलवईनै आर्श्यक सुझवर् र धनदेशन हदने । 
डकुमेन्री आहद प्रकृयवर्वट प्रत्यक्षिः हेने र सुन्ने मौकव हदएर 
पुस्िकवलयको महत्र् र प्रयोगबवरे बुझवउने जस्िव कवयाहरू 
पुस्िकवलयले गररहदएर नर् आगन्िुक सदस्यलवई पुस्िकवलय 
प्रयोगमव अनधभज्ञ हुनबवट जोगवउन, पुस्िकवलयकव कमाचवरीलवई 
न्झजो र्व कचकच हुन्छ हक भधन सोिपुछ गना लजवउने पनव 
आहदर्वट मुक्त गरवउन सहकन्छ । 
 

हवम्रो नेपवलमव पुस्िकवलय प्रणवलीकै रवम्रो प्रर्कवस नभैसकेको 
कवरणल ेप्रथमिः यहवाँकव अधिकवंश पुस्िकवलयवध्यक्षहरू के कसरी 
पुस्िकवलयकव सवमग्रीहरू प्रवप्रर्धिक िौर िरीकवले धमलवई रवखे्न भन्ने 
कुरवम ैअलमधलई रहेकवल,े यस्िव थप अधिररक्त कृयवकलवप ज्यवदै नै 
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आर्श्यक छ िवपधन गना सहकरहेकव छैनन।् यस पररप्रके्ष्यमव कमसेकम 
पुस्िकवलय प्रकृयवहरूमव आर्श्यक सूचनवहरू ठुलव ठुलव अक्षरमव 
पुस्िकवलय पस्नवसवथ देन्खने गरी रवखु्न, अथर्व धशक्षण सधमधि मवफा ि 
पुस्िकवलय प्रणवलीको र्ोि गरवउनु ज्यवदै समयोधचि छ । अझ सवाँच्च ै
भन्ने हो भने प्रर्द्यवथीलवई पुस्िकवलयको प्रयोग बढी से बढी गरवउन 
हवम्रो जस्िो अर्स्थवमव धशक्षण कृयवकलवपनै बढीसक्षम हुन सक्दछन।् 
प्रर्कधसि देशमव पुस्िकवलयको व्यवपक प्रयोगको लवधग स्कूल स्िर 
उप्रवन्ि कक्षवमै धशक्षकल े प्रर्द्यवथीलवई समहू समहूमव प्रर्भक्त गरेर 
कुनैलवई आफ्नो प्रर्र्यमव पुस्िकवलयमव के कधि हकिवर् छन ्सो को 
सूची ियवर गरी ल्यवउन अन्हवउने, कुनैलवई ख्यवधि प्रवप्त एक लेखककव 
के कधि हकिवर् पुस्िकवलयमव छन ्सो को िवलीकव बनवउन लगवउने, 
कुनैलवई पूस्िकवलयले के कस्िव प्रवप्रर्धिक कवया गदाछ अर्लोकन गरी 
नमूनव पेश गने, कुनैलवई हकिवर्को र्गीकरण (क्लवधसहफकेशन) कसरी 
गररदो रहेछ थवहव पवइ आउन, कुनै समूह संग सूचीकरण 
(क्यवटलधगङ्ग) को जवनकवरी मवग्ने, कुनैलवई पठन पवठनकै सन्दभा 
धमलवएर सवन्दधभक सेर्वकव कवया गना लगवउन ेगररएकव पररपवटीबवट 
प्रथमिः प्रर्द्यवथीहरूले सो मवगेको कवया पुरव गना प्रयत्न गदवा पुस्िकवलय 
प्रणवलीको प्रर्स्ििृ जवनकवरी पधन पवउन े र आफै खोज्ने प्रकृयव 
अाँगवल्दव स्र्अध्ययनको र्वनी र्ढ्नजवनुकव सवथै धिन ैव्यप्रक्तहरूलवई 
पधछ अनुसन्िवन कवयामव पहहले देन्ख साँगवधल आएकव यस्िव बवनील े
ज्यवदै ठूलो सहयोग पुग्न गएर र्ढी सोि, खोज र अनुसन्िवन प्रकृयव 
सफल भएको पवइएको छ । िसथा नपेवलमव पधन पुस्िकवलय 
प्रणवलीको जवनकवरी गरवउन आफ्नव सम्पूणा सदस्यहरूकव लवधग समय 
समयमव पुस्िकवलय पररचयवत्मक कवयािम गरवउनु धनिवन्ि 
आर्श्यक हुने महशूस गररएको छ । 
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नेपालमा पसु्तकालय सहकाररता* 
 

 

पररिय 

पुस्िकवलयले के कधि हदमव बौप्रद्धक ज्ञवन हदन सक्छ र समवजले 
कसरी पुस्िकवलयसंग बढी से बढी सूचनव, सवमवग्रीकव सेर्वको लवधग 
सिैं घच्घच्यवएर मवग गदाछ भन्ने कुरवको मनन गने हो भन्ने यो 
२० सौं शिवद्वीमव पुस्िकवलय व्यर्सवयीहरूले समवजको मवग पूधिाको 
हवंकको लवधग ज्यवदै प्रधिस्पिवात्मक कवया गनुा परेको थवहव हुन्छ। 
यहवाँसम्मको प्रबकधसि देशमव पूणा आिुधनक प्रप्रर्धिहरूकव प्रयोगले 
पधन यो कवया हदनहूाँ झन झन जहटल हुाँदै आएको छ र 
पुस्िकवलयले आफ्नव सदस्यहरूले चवहेकव जुनसुकै जवनकवरी 
उपलब्ि गरवउन सकेको छैनन ्। यस जहटल पररन्स्थिको सवमनव 
गना कुनै पधन एउटै पुस्िकवलय आफैमव पूणा सम्पन्न हुन नसक्न े
हुाँदव अन्य पुस्िकवलयहरू बीच आपसी समन्र्य कवयम गरेर एक 
अकवालवई आर्श्यक परेको सवमवग्री आदवन-प्रदवन गदै पवठकको 
न्जज्ञवसवकव पररपूधिा गरवउन पुस्िकवलय सहकवररिवको जन्म भएको 
हो । यसरी  सहकवररिवमव  समवर्ेश भएकव यी पुस्िकवलयहरूको  
......................................................................................... 
*श्री ५ को सरकवर रवप्रिय प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रबधि पररर्द पुस्िकवलय उप-
सधमधिको ित्र्वर्िवनमव ने. पु. संघद्ववरव ०३९ बशैवख १९ र २० गिे 
आयोन्जि नेपवलमव अन्िर पुस्िकवलय सहकवररिव गोष्ठीमव कवयापत्रको 
रूपमव प्रस्िुि भएको। 
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संयुक्त समूह एउटव शरीर जस्िो र एक एक र्टव पुस्िकवलय 
प्रबधभन्न अंग जस्िव भै आपसमव सहयोगको धनर्वाह गदाछन ् । 
हकिवब खरीद, प्रवप्रबधिक व्यर्स्थवपन, गोदवम गने िथव पवठ्य  
सवमवग्रीको आदवन-प्रदवनको सहकवररिव मध्ये कुनै पधन एक र्व 
सम्पूणा ज्ञवन प्रर्कवसको लवधग बढीसे बढी ब्यप्रक्तले प्रबद्यव आजान 
गना सकुन ् भनेर श्री बपृ्रद्ध गररएको फरवहकलो िवरणवको 
समन्र्यवत्मक कवया न ैसहकवररिव हो । यसको मुख्य उदे्दश्य ज्यवदै 
उपयोगी र आशवबद्ध िरीकवले ज्ञवन बपृ्रद्धको मुहवनहरू जधि सक्यो 
बढी सदस्यहरूलवई उपयोग गना सहकने गरवउनु हो। 

पूर्ीय देशहरूमव यस पद्धधिको लहर िेरै पधछ शुरू हुन थवलेको हो 
िवपधन पन्िमी देश, जस्िो-अमेररकवमव १९२६ धभतै्र यसको प्रयोग 
हुन थवधल सकेको धथयो । सन ् १९३० मव र्वधशङटन प्रर्श्व 
प्रर्द्यवलयमव ‘The Pacific North West Biographic Centre’ नवमक 
संस्थवको स्थवपनव पधन यसकै उपलब्िी हुनु पदाछ । फोटो प्रधि 
हदने यन्त्रले अन्िर सहकवररिवको केही पूरकको कवम गना थवलेको 
हो िवपधन लेखकवधिकवर जस्िो कहठनवइले यसको ज्यवदै बढी प्रयोग 
भने हुन सकेन । कुन पुस्िकवलयमव के के पवठ्य सवमवग्री छन 
भन्ने जवनकवरी प्रर्नव सहकवरी प्रणवली उपयोगी हुन नसक्न ेहुाँदव 
केन्न्द्रय सूचीकरण (Union Catalogue) को अधनर्वयािव महसूस 
भयो। यस िममव जमानले १४ अंकमव १९३१ देन्ख १९३९ को पहहलो 
रवप्रिय केन्न्द्रय सूधचकरण 'Deutscher Gesamtkatlogy' को प्रवदभुवार् 
गयो । कैयौं सय सहभवगी पुस्िकवलयहरूकव लवधग अमेररकवको 
कंग्रेस पुस्िकवलयले १९५६मव रवप्रिय केन्न्द्रय सूधचकरण ियवर गयो 
र हवल १९५६ अधिकव पवठ्य सवमवग्रीको ६१० अंकमव प्रर्श्वको 
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सबभन्दव ठूलो इकवइको सूधच प्रकवशनको कवयािम भैरहेको छ । 
यसको अलवर्व प्रर्श्वकव िेरै देशहरूमव केन्न्द्रय सूचीकरण प्रणवली 
शुरू भैसकेको छ र कम्प्यूटरको प्रयोगले यसको अझ हदनवनुहदन 
व्यवपकिव आइरहेछ ।  

सहकाररताको मसद्धान्तः 
यो एउटव स्र्यं सेर्व (Volunteer) कवया जसमव प्रर्शेर्िः 
प्रजविवन्न्त्रक धसद्धवन्िहरू प्रधिपवहदि हुन ेगदाछ । भन्ने न ैहो भने 
समवजर्वदी सोधभयि संघ जस्िव देशहरूमव यो सेर्व संचवलन 
प्रजविवन्न्त्रक पररपवटीबवट गररएको हुाँदैन, बल्की देशको ऐन र 
कवनूनबवटै ठवडै लवहदएकव बरू हुन सक्दछन र स्र्यं सेर्व भन्न े
कुरव यहवाँ लवगु हुाँदैन । सहकवररिव आत्मीय भवर्नवको एउटव 
ज्र्लन्ि प्रमवण भएकोले सहभवगी पुस्िकवलयहरूले अकवा 
पुस्िकवलयकव सदस्यहरूलवई आफ्नव सरहै सेर्व प्रदवन गने मीठो 
अठोट धलएको हुनु अधनर्वया छ । बरू अन्य कुनै पुस्िकवलयले जे 
जस्िव सबै सदस्यलवई पूणा सेर्व प्रदवन गना भने असंभर् भएकोल े
सम्बन्न्िि पुस्िकवलयले प्रदवन गना नसक्ने पवठ्य सवमवग्री र्व 
अनुसन्िवनमव लवगेकव प्रर्द्ववन प्रर्शेर्लवई बढी सेर्व प्रदवन गनुा 
औधचत्यपूणा कुरव हो । जुनसुकै सहभवगी पुस्िकवलयले आफ्नव 
पवठकलवई पूणा सेर्व नहदएर अकवा पुस्िकवलयमव पठवउनु सहकवरी 
प्रणवली धसद्धवन्ि प्रर्पररि हुने हुाँदव यो सेर्व एक अकवा सहभवगी 
पुस्िकवलयमव बरवबर लेनदेन हुन ुपदाछ । सहभवगी पुस्िकवलयको 
स्र्भवर्, आर्श्यकिव, स्िर आहद अनुकल भए मवत्र सहकवररिव सेर्व 
बढी उपयोगी हुने हुाँदव यो प्रणवली शुरू गनुा अधघ क्षेत्रको सम्भवर्नव 
अध्ययन गनुा धसद्धवन्ििः मवधनएको कुरव हो । प्रर्शेर्िः प्रर्कधशि 
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भन्दव पधन एधशयवकव प्रर्कवसशील हवम्रव जस्िव मुलुकहरूमव 
पुस्िकवलय सहकवररिव धसद्धवन्ि प्रधिपवदनको ज्यवदै जरूरी 
भैसकेको छ ।  
 

पुस्तकालय सहकाररताको आिश्यकताः 
- प्रर्श्वमव भैरहेको ज्ञवन भण्डवरको असीधमि र्पृ्रद्धलवई कुनै पधन 
एउटव ठवउाँमव एउटै इकवईले संगेटेर थुपवनुा ख्यवल ठट्टवको प्रर्र्य 
नभएकोल ेभनौं १९७१ मव मवतै्र प्रर्श्वमव ५ लवख शीर्ाक हकिवर्हरू 
प्रकवशन हुनु, यो िम कमसेकम र्वप्रर्ाक ४ प्रधिशि दरले बपृ्रद्ध हुन,ु 

१९४५ को सवक्षर संख्यव १९७५ धिर सम्ममै दोब्बर भैसक्नु, प्रर्ज्ञवन 
िथव प्रप्रर्धिकव सूचनव प्रत्येक २/४ र्र्ा धभत्र आमूल पररर्िान हुन ु
जस्िव कुरव, पवठ्य सवमवग्रीको प्रकवशन प्रचवर प्रसवर िथव पवठक 
सदस्यहरूकव अधिकिम ् अधभबपृ्रद्ध र उनीहरूकव सूचनव, खोजकव 
रुची, स्िर र ठोस मवगको पररपूिी सबैले पुस्िकवलयलवई ज्यवदै 
असर पवरेकोले कुनै पधन एउटव पुस्िकवलय न ि सम्पूणा आर्श्यक 
सवमवग्री न ैसंकलन गना सक्षम हुन सक्ने न्स्थधि रहयो िब यस 
घडीमव यसको सही प्रर्कल्पको खोज हुन थवलेकोले, 
 

- ज्ञवन प्रवधप्तको समवन अर्सर प्रर्श्वकव मवनर्जविी सबैको सवमुहहक 
अधिकवर हो यसको सीमव क्षेत्र धनिवारण हुनु हुाँदैन जधि सक्यो बढी 
ज्ञवन आजानको सुप्रर्िव प्रदवन हुनु पदाछ भन्ने कुरवमव सहमिी 
भएपधछ यसको लवधग एउटै समविवन धनिवन्ि देन्खएकोले, 

एउटै क्षेत्रमव पुस्िकवलयहरूले एकै हकधसमकव ज्यवदव मोल पने 
पवठ्य सवमवग्री खरीद गन ेपररपवटीलवई हेदवा यो दोहोरोपन हटवउन 
उदवहरणको लवधग एउटव पुस्िकवलयले हफन्जक्स आर्स्रवक्ट खरीद 
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गने, अकोले बवयोलोन्जकल आर्स्रवक्ट, आकोले करेन्ट कन्टेन्टस 
जस्िव संकलन गने गरेमव त्यस क्षेत्रकव सबै अनुसन्िवन किवाल े
आफ्नो आर्श्यकिव अनुसवर जुन पुस्िकवलयमव आफ्नव सवमवग्रीहरू 
छन ् त्यहीं गएर सम्पका  गरी आफ्नो न्जज्ञवसवको पररपूधिा गना 
सक्ने र दोहरो आधथाक प्रवप्रर्धिक कवया लगवयि रवखे्न स्थवन सबैको 
धमिव्ययीिव हुन सक्ने हुनवले, 

- प्रर्श्वमव आफ्नो प्रर्र्यमव प्रकवशन भएकव सब ै सवमवग्रीको 
अध्ययन गना कुनै पधन व्यप्रक्तको जीर्नले नभ्यवउने भ ैप्रकवशन 
ज्यवदै व्यवपक भएकोले प्रकवधशि सम्पूणा सवमग्री खरीद गरी 
सकंलन गना पधन कुनैपधन पुस्िकवलय आधथाक न्स्थधिले सम्पन्न 
हुन नसक्ने कुरव पधन स्पष्ट छ । यस असीधमि आर्श्यकिव र 
सीधमि सविनको बीचको दरुी पवठकल ेखोजेको सूचनव, सवमवग्री 
पुस्िकवलयले उपलब्ि गरवउन नसक्न थवलेको अर्स्थवल ेगदवा, 

- पुस्िकवलयहरू थुप्रव छन ्िर दक्ष पुस्िकवलय प्रर्ज्ञ चवहेकव जधि 
उत्पवदन हुन सकेकव छैनन ् भने पुस्िकवलय प्रणवली ज्यवदव 
आशवयुक्त हुन नसकेर कधिपय पवठ्य सवमवग्रीले सही पवठक र्व 
पवठकल ेसही सवमवग्री पवउन नसकेर खेर गैरहेको कुरवलवई पधन 
प्रर्सान सहकंदैन । यस अर्स्थवमव पूणा प्रर्ज्ञ िथव धनपूणा ढंगले 
पुस्िकवलय संचवलन र धनयन्त्रण गना सक्ने केही 
पुस्िकवलयवध्यक्षहरूको एउटव समुह बनवएर त्यस क्षेत्रकव सब ै
पुस्िकवलयकव सवमवग्रीको प्रवप्रर्धिक कवया सम्पन्न गरेर केन्द्रीय 
सूधचकरण ियवर गरीहदन सके िी सब ैपुस्िकवलयहरूकव सवमवग्रीको 
अर्लोकन भ ैसही उपयोग हुन सक्ने कुरव प्रमवन्णि भएकोल,े 
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- २० सौं शिवब्दी "पुस्िकवलय युग"कव पवठकहरू ज्यवदै कहठन 
सूचनवहरूको खोजमव आइपुगी सकेकव छन ्। पवठक केर्ल हकिवब, 

पत्र-पप्रत्रकव र्व सवमवन्य सूचनव मवत्र मवग गदैनन ् बन्ल्क 
आजसम्मको पररर्ेशलवई अध्ययन गरेर भोली हुने प्रर्कधशि 
प्रप्रर्धिको अधग्रम जवनकवरी न ै मवग्न थवल्ने भसैकेकव छन ् । 
धयनीहरू एक देश धभत्रकव सूचनवमव मवत्र सन्िुष्ट हुाँदैनन ्र्रू प्रर्श्वकव 
कुनव कुनवमव भैरहेको अनसुन्िवन र त्यसबवट धनस्केकव उपलब्िीको 
जवनकवरी ित्त्समयमै खोजी गदाछन ् । अर् यस प्रकवरको 
पुस्िकवलयसंग सूचनव मवग्ने जहटल िौर िररकवलवई कुनै पधन 
एउटव पुस्िकवलयले आमन्त्रण गरेर आर्श्यक सेर्वद्ववरव समविवन 
गना सक्ने भन्ने कुरव कल्पनव भन्दव बवहहरको भएपधछ अन्य 
पुस्िकवलयहरू बीच हविे मवलो गनुा मवतै्र एउटव सही प्रर्कल्प देखव 
पना आएको ले, िथव प्रर्ज्ञवन प्रप्रर्धिकव ५ र्र्ा अधिकव सूचनव 
बेकवमी भैसक्ने, अन्य सवमवन्यियव समवजशवस्त्रकव १०।१५ र्र्ा पधछ 
कवम नलवग्ने हुाँदै जवन े पररर्ेशमव भैरहेकव सूचनवत्मक सवमवग्री 
ऐधिहवधसक अध्ययनको लवधग आर्श्यक हुन ेभै रवखु्न पने र नयवाँ 
नयवाँ स्र्िः थप गनुा पने खण्ड आइपने हुाँदव जधि पधन थुपवरेर 
रवख्न सक्ने क्षमिव पुस्िकवलयको नभएकोल ेयस्िव प्रकवरकव पुरवनव 
सवमवग्री एक क्षेत्रकव सबै पुस्िकवलयले कुनै एक ठवउाँमव भण्डवर 
गरेर खोज्न आउनेले पवउन सक्ने गरी धमलवएर रवख्न सहकवरी 
भण्डवर प्रणवलीको आर्श्यकिव परेकोले सहकवररिवको आर्श्यकिव 
महशुस भयो ।  
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समन्ियात्मक कायय : 
कुनै पधन पुस्िकवलयले पहहल ेआफ्नो पुस्िकवलयकव पवठकहरूलवई 
आर्श्यक पने सेर्व प्रदवन गना सक्षम भएपधछ मवत्र अन्यसंग 
सहभवगी भएर पवठकहरूलवई सवपटी सेर्व प्रदवन गनुा उपयुक्त हुन्छ। 
आफ्नै पुस्िकवलय प्रवप्रर्धिक कवया िथव उपयुक्त र आर्श्यक 
सवमवग्रील े सम्पन्न नभए आफ्न ै पवठकहरूलवई सही सेर्व हदन 
सहकदैन भने अकवा पुस्िकवलयमव पवठकहरूलवई थप सेर्व पुयवउन 
सक्ने न्स्थधि रहाँदैन त्यस्िै सूधचकरण जस्िव प्रवप्रर्धिक कवया प्रर्नव 
त्यो पुस्िकवलयमव के के पवठ्य सवमवग्री छन ्भन्ने थवहव पवउन 
नसहकने हुाँदव सूधचकरण ि अर्श्य बधन सकेको हुनु पयो र सहभवगी 
पुस्िकवलयकव सब ैसूधचहरू एउटैमव संकधलि केन्न्द्रय सूधचकरण 
सर् ैपुस्िकवलयमव भएपधछ मवत्र कुन पुस्िकवलयमव के सवमवग्री 
छन ् भन्ने थवहव हुन े हुाँदव पूणािः आ-आफै सक्षम नभएकव 
पुस्िकवलयहरूले यस्िव आर्श्यक केही समन्र्यवत्मक कवयाको 
लवधग सहभवगी बनेर अलग न्यूनिम ्आधथाक भवर छुट्यवएर कुनैले 
कमाचवरीको कुनैले संकलनको भवर र्हन गरी समन्र्यवत्मक कवया 
गरेमव यसको मवध्यमले सहकवररिव सेर्व फलदवयी हुन सक्दछ ।  
 

सहकारी सेिाका प्रकार : 
सहकवरी सेर्व मवधथ उल्लेख भए झैं हकिवर् प्रवधप्तको लवधग, 

सूचीकरण समेि ् प्रवप्रर्धिक व्यर्स्थवपनको लवधग, सवमूहहक 
भण्डवरको लवधग समेि प्रर्धभन्न प्रकवरले गना सहकन्छ । 
केन्न्द्रकरणमव आिवररि ्स्क्यवन्ण्डयव योजनव (Scandia plan) िथव 
प्रर्केन्द्रीकरणमव फवरधमङटन योजनव (Forming ton plan) हकिवर् 
प्रवधप्तको सहकवररिवकव ज्र्लन्ि उदवहरण हुन ् भने अमेररकवको 
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कंग्रेस पुस्िकवलय अन्िगािको एन. पी. ए. सी. (National 

Programme of Acquisition and Cataloguing) कवयािम प्रवप्रर्धिक 
व्यर्स्थवपनको लवगी र धसकवगोको आठ धछमेकी रवज्य बीचको 
सहकवररिव एम.आई.एल.सी. (Mid-West Inter Library Centre) 

कवयािम केन्द्रीय सहकवरी भण्डवरकव प्रमुख उदवहरण मवधनन्छन ्।  
 

सहकारी सेिाका स्तरः 
- स्थवनीय, रवज्य रवज्य बीच, रवप्रिय िथव क्षेत्रीय र अन्िरवाप्रिय 
स्िरमव पुस्िकवलय सहकवरी सेर्व आदवन-प्रदवनकव प्रकृयव चलेकव 
छन ्। पहहलो स्थवनीय स्िरको सहकवरी सेर्व अन्िगाि स्र्ीडेनको 
जन िथव अनुसन्िवनवत्मक पुस्िकवलयहरू बीचको कन्न्र लवइब्रेरी 
धसस्टम ्गणनव योग्य मवधनन्छ । 
 

- रवज्य रवज्य बीचको सहकवरी सवमवग्री संकलन िथव भण्डवर गने 
कवयामव एम.आइ.एल.सी. कवयािमलवई एउटव ठूलो र सफल रूपमव 
गणनव गररन्छ । यसले सवमुहहक सवमवग्री प्रवप्त गना, प्रवप्रर्धिक कवया 
गना र रवखे्न भण्डवरको लवधग अलग अलग भर्नको व्यर्स्थव गरेको 
छ । यसले ज्यवदै सवमवन्य पवठ्य सवमवग्री र्वहेक 
अनुसन्िवनकिवालवई बढी सहयोग हुन े दोश्रव खवलकव र चको 
मूल्यकव सवमवग्री संकलनमव जोड हदने गदाछ । 

- प्रर्देशी भवर्वकव र्ैज्ञवधनक महत्र्कव सवमवग्री संकलन िथव २४ 
पुस्िकवलयहरू बीचको सहकवररिव संचवलन गदै आएको जमान 
अनुसन्िवन संघ (German Research Association), अमेररकवकव ६० 
अनुसन्िवनवत्मक पुस्िकवलयहरू बीच सम्झौिव भएर आफ्नो 
देशकव प्रर्द्ववन िथव अनुसन्िवनकिवाको लवधग उपयोगी ठवधनने नयवाँ 
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िथव प्रर्देशी जुनसुकै सवमवग्री कमसेकम एकप्रधि उपलब्ि गरवई 
कंग्रेस पुस्िकवलयको केन्द्रीय सूचीकरणमव दिवा समेि गरवउने 
सरकवरी बजेटबवट १९४८ देन्ख संचवधलि बैज्ञवधनक पवठ्य सवमवग्रीको 
व्यवपक संकलन गने मवधनएको फधमाङटन योजनव िथव पी. एल. 
४८० ( P.L.480 )को नवमले अमेररकवकव ३० अनुसन्िवनवत्मक 
पुस्िकवलयहरू बीच पूर्ीय प्रवरन्म्भक भवर्व िथव पन्िमी अन्य 
भवर्वकव पवठ्य सवमवग्री न्यू हदल्ली, ढवकव, करवंची र कवयरो िीन 
केन्द्रर्वट गहंु र्व अन्य सहयोग रकमको सट्टवमव उपलब्ि गरवउन 
१९६२ मव गठन भएर १९६५ मव नवम पररर्िान भ ैकंग्रेस पुस्िकवलय 
लगवयि ९० पुस्िकवलयहरू बीच संचवधलि यो सहकवररिवको लवधग 
सवमवग्री पहहलेकव ठवउाँ हरूबवट र्वहेक लण्डन, पेररश, बैंकक लगवयि 
अन्य िेरै केन्द्रबवट हकिवर्, क्यवटलग र्व टेपहरूकव रूपमव अमेररकन 
फेडरल सरकवरले आधथाक श्रोिबवट गरवउने एन.पी.ए.सी. 
कवयािमहरू रवप्रिय स्िरकव पुस्िकवलय सहकवररिवकव मुख्य 
उदवहरण छन ्। 

- १९४७मव डेन्मवका , नर्े, स्र्ीडेन िथव हफनल्यवण्डकव 
अनुसन्िवनवत्मक पुस्िकवलयहरूको संकलन र्पृ्रद्ध गना नहडाक 
कल्चरल कधमशन (Nordic Cultural Commission)द्ववरव अथा 
व्यर्स्थव भएर गठन भै कुनै पधन एउटव पुस्िकवलय, यसकव 
अनुसन्िवन किवाले चवहेकव जुनकै प्रकवरकव अनुसन्िवनवत्मक 
सवमवग्री संकलन गना आर्श्यक पने अथा जुटवउन दृढ समेि ्रहेको 
आफ्नै प्रर्शेर्िवले युक्त अिा सरकवरी र्व अटोनोमोस स्र्भवर्को 
स्थवनीयव योजनव (Scandia Plan) क्षेत्रीय र्व अन्िररवप्रिय स्िरको 
सहकवररिवको प्रमुख उदवहरण हो । 
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-  त्यस्िै प्रप्रर्धिको ज्यवदै प्रर्कवस भै सकेको प्रर्कधसि देशले 
हकिवर् िथव पत्र-पप्रत्रकवको यधि बढी प्रकवशन, प्रचवर र प्रसवर गना 
सकेकव छन ्हक िी देशकव जनिवले ज्यवदवस ेज्यवदव ज्ञवनकव नयवाँ 
सवमवग्रीको उपभोग गने मौकव पवएकव छन ् भने अकोिफा  
प्रर्कवसशील र अप्रर्कधसि देशमव हकिवर् पत्र-पप्रत्रकवकव प्रकवशन 
ज्यवदै न्यून दरले भैरहेकोले एउटव समूहले पूणा अध्ययनको मौकव 
पवउनु अको समूहले ज्ञवन आजानको न्यूनिम ्अधिकवरबवट प्रवयः 
बन्न्चि भै रहनु परेको न्स्थधिमव ज्ञवन हवधसलको समवनुपवधिक 
अर्सर प्रर्श्वकव सम्पूणा मवनर् समुदवयले प्रवप्त गना सकुन ्भन्ने 
महवन उदे्दश्यले प्रर्कधसि देशकव नवगररकले बढी मोल धिरेर खरीद 
गने पवठ्य सवमवग्री कम आय हुन ेदेशकव नवगररकले कम मूल्यमव 
खरीद गना पवउने सुप्रर्िव प्रदवन हुनु पने हुाँदव यस्िो प्रणवलीको 
व्यर्स्थव गना आर्श्यक देन्खयो । युनेस्कोले यस पररर्ेशमव 
महत्र्पूणा भूधमकव धनर्वाह गदै आएको छ । यस्िै सहकवररिवमव 
गहूाँ ररण कवयािम [Wheat loan programme)ल े यसबवट प्रवप्त 
रकमको हकिवर् उपलब्ि गरवउने, प्रर्श्व स्र्वस्थ संघ (WHO)ले 
स्र्वस्थकव िथव फोडा फवउन्डेशन कवयािम (Ford Foundation 

programme)ले प्रर्कधसि देशबवट हकिवर् िथव अन्य पवठ्य सवमवग्री 
खरीद गरेर अन्य देशहरूमव प्रर्िरण गररहदने जस्िव पररपवटी अन्िर 
रवप्रिय सहकवररिवकव अकवा उदवहरण हुन ्। 

 

नेपालको पषृ्टभूमम: 
यो २० सौं शिवव्दीको अन्िधिर पधन नेपवलकव पुस्िकवलय प्रणवली 
आशव यूक्त नभै सकेको, यहवाँ रवजिवनी जस्िो ठवउाँमव पधन केही 
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धमशन पुस्िकवलय र्वहेक सही ढंगको उपयुक्त सेर्व हदने एउटव जन 
पुस्िकवलयसम्म नभएको िथव देशकव कुनव कुनव गवउाँ  घरमव ि 
पुस्िकवलय शब्द न ै अनधभज्ञ रहेको पररर्ेशमव पसु्िकवलय 
सहकवररिव भन्ने कुरव ि िेरै परनै देन्खएकोले िुरून्िै यस हदशवमव 
पवइलव चवल्नु जरूरी भएको छ । अिः यहवाँ पुस्िकवलय 
सहकवररिवको प्रर्चवर गदवा सहकवररिवको कुन कुन क्षेत्रमव के कसरी 
कधि सहकवररिव सुसम्पन्न हुन सक्छ भन्ने अध्ययन हुन ुजरूरी 
छ । प्रर्कधशि देशमव झैं कुनै पधन प्रकवरकव नयवाँ कवया हुन हवम्रो 
देशमव झण्डै असंभर्ै देन्खन्छ । कवरण मवधथ भने झैं सहकवररिव 
सलंग्न हुने सहभवगी पसु्िकवलयहरू आफूमव संगहठि, प्रवप्रर्धिक 
कवया पूरव भएकव, आ-आफ्नव सदस्यहरूलवई पूणारूपले प्रवर्श्यक सेर्व 
प्रदवन गदै आएकव आफूमै पूणा समन्र्य कवयम भैसकेको हुन ु
पदाछ। यस पररधिको मवपमव रवखे्न हो भने हवम्रव पुस्िकवलयहरू 
सवयद कुनै पधन यस धभत्र धछना सक्दैनन ्होलवन।् अर् यस घडीमव 
के कसरी सहकवररिवको प्रर्स्िवर गदै जवन सहकन्छ भन्ने धनक्यौल 
धनकवल्न जरूरी देन्खन्छ ।  
 

गनुय पन ेकाययिम: 
- एकैपटक सम्पूणा देशव्यवपी रूपमव कवयािम संचवलन गनुा सन्जलो 
नभएकोल े देशको रवजिवनी कवठमवडौंकव पुस्िकवलयहरू बीच 
प्रथमिः पुस्िकवलय सहकवररिव सेर्वको शुरूआि गने । 
 

- कवठमवडौं धभत्रकव शैन्क्षक, प्रर्भवगीय लगवयि नेपवल रवप्रिय 
पुस्िकवलय िथव केशर पुस्िकवलय जस्िव पुस्िकवलयमव रहेकव 
सवमवग्रीको ित्कवलै प्रवप्रर्धिक कवया सुसम्पन्न गरी केन्द्रीय सूची 
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बनवएर कवठमवडौंकव सबै पसु्िकवलयहरूमव प्रर्िरण गना सहकए पधछ 
मवत्र कुन पुस्िकवलयमव के सवमवग्री रहेछ भनेर अर्लोकन हुन 
सक्ने र आर्श्यक परेको सवमवग्री कहवाँ उपलब्ि हुन सक्छ भन्न े
जवनकवरी भएपधछ मवत्र सवपटी सहकवररिव सेर्व धलन हदन सहकने 
हुाँदव पुस्िकवलय सहकवररिवको शुरू गनुा अधघ सहकवररिव प्रणवलीको 
पहहलो आर्श्यक खुटहकलो स्र्रूप केन्द्रीय सूधचकरणको संकलन 
अप्रर्लम्ब गरवउने । 

- प्रत्रभुर्न प्रर्श्वप्रर्द्यवलय अन्िगाि संचवधलि प्रर्र्यसंग मेलखवने िेरै 
क्यवम्पसहरू भएकवल े प्रत्र.प्रर्.द्ववरव केन्द्रीय हकिवर् प्रवधप्तकरण, 

सूधचकरण, सवपटी सेर्व जस्िव सबै प्रकवरकव सहकवररिव सेर्व 
कवयािम संचवलन गररएमव क्यवम्पस क्यवम्पस बीच हुने दोहोरो 
आधथाक प्रवप्रर्धिक कवया आहदको कटौिीले ठूलव आधथाक भवर बचि 
हुन ेहुाँदव शैन्क्षक पुस्िकवलयहरूमव सहकवररिवको धसद्धवन्ि प्रधिपवदन 
गने न्जम्मव प्रत्र.प्रर्.ले नै अंधगकृि गनुा पने । 

- श्री ५ को सरकवरकव प्रर्भवगीय पुस्िकवलयहरू प्रवयः सबैको स्र्रूप 
एक अकवामव मेल खवने नभएको हुाँदव एक पटक सबै प्रकवरकव 
सहकवररिव शुरू गनुा भन्दव प्रथम पटक हकिवर् सवपटी सेर्वको 
सहकवररिव मवत्र शुरू गनुा उपयुक्त देन्खन्छ। प्रर्स्िवरै यो िम 
चलेपधछ मवत्र हकिवर् प्रवधप्तकरण, व्यर्स्थवपन िथव केन्न्द्रय भण्डवर 
जस्िव अन्यवन्य प्रकवरकव सहकवररिव प्रर्स्िवर गदै लग्ने । 

- अथवह हकिवर् र्व सूचनव सवमवग्री थुप्रप्रएकव नेपवल रवप्रिय िथव 
केशर पुस्िकवलय जस्िव पुस्िकवलयहरूकव अर्स्थवलवई प्रर्चवर गदवा 
यी पुस्िकवलयकव मवतै्र केन्द्रीय सूधचकरण भैहदएमव कवठमवडौं 
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धभत्रकव कधिपय पुस्िकवलयलवई सवपटी सेर्व प्रदवन गना सक्षम हुन 
सक्ने कुरव प्रष्ट देन्खन्छ । लेनदेन दबु ैबरवबर हुनु पने सहकवररिवको 
धसद्धवन्ि भए पधन सवपटी धलने भन्दव बढी हदएर यो पुस्िकवलयले 
सेर्व पु-यवउन सक्ने खण्ड भएकवल ेसर्ाप्रथम यस्िव पुस्िकवलयलवई 
व्यर्न्स्थि गरवउने । 

- के कसरी सहकवररिव प्रर्स्िवर गदै जवने, कवयािम संचवलनको िौर 
िररकव सवमवग्री छनौट, सहकवरी सेर्वकव िह र क्षेत्र जस्िव कुरवहरूमव 
सल्लवह, धनदेशन र समन्र्य समेि गने कवयाको लवधग एउटव 
पुस्िकवलय सहकवररिव केन्द्रको स्थवपनव हुनु, सो द्ववरव धनधमाि 
धनयमको पररधिमव सहकवररिव प्रणवली संचवलन गररनु उपयुक्त 
ठहररने िथव यसै केन्द्रको मवध्यमले आफ्नव पुस्िकवलयहरू र 
धमशन पुस्िकवलयहरू बीच पधन सवपटी सेर्व प्रर्स्िवर गना बढी 
लवभवन्न्र्ि हुने हुाँदव एउटव सरकवरी स्िरकै पुस्िकवलय सहकवररिव 
केन्द्रको स्थवपनव गने। 

- आफ्नो देशको सवमवन्जक, आधथाक िथव रवजनैधिक अर्स्थवकव 
सही ज्ञवन प्रत्येक नवगररकलवई उपयुक्त र सही प्रवरूपल ेबुझवउन 
सफल पुस्िकवलय देशको कुनव कुनव सम्म हुनु धनिवन्ि आर्श्यक 
छ । देशकव नवगररकले देशमव नवगररक भएर बवाँच्न कधिपय ऐन 
धनयमको पररधिधभत्र कर सम्म धिरेर बस्नु पने किाव्य छ भने 
आफ्नो देश पररन्स्थधि र र्ौप्रद्धक जवगरणलवई धचन्न बुझ्न र जवन्न 
सक्ने हकधसमको धशक्षव पवउनु पने अधिकवर पधन प्रत्येक 
नवगररकको भएकोल ेसरकवरी स्िरबवट केन्द्रीय क्षेत्रीय, न्जल्लव िथव 
नगर-गवउं पुस्िकवलयहरूको केन्द्रीय सहकवरी पुस्िकवलय 
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प्रणवलीको धसद्धवन्ि अनुरूप स्थवपनव २० सौं शिवब्दीको समयोधचि 
मवग भएको हुाँदव पुस्िकवलय सहकवररिव केन्द्रको मवध्यमबवट 
देशब्यवपी सही र सफल पुस्िकवलय प्रणवली संचवलन गरवउने । 

प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रर्धिको क्षेत्रमव देशले गरवउनु पने अध्ययन, 

अनुसन्िवनको लवधग कवठमवडौंमव यस क्षेत्रकव पवठ्य सवमवग्रीको 
खोज िलवस गरी केन्द्रीय सूधचकरण गने कवया पहहलो पटक 
पुस्िकवलय उप-सधमधिले नै गरेको धथयो । िर सवमधयक संकलन 
थप्ने कवया नगररएकोबवट यो फलदवयी हुन सकेको छैन । यस 
प्रकवरको िम धनरन्िर हुन पने कुरव हो । प्रर्ज्ञवन प्रप्रर्धिको 
कुरवलवई दृप्रष्टगि गन ेहो भने नेपवलमव प्रर्ज्ञवन प्रप्रर्धिकव पवठ्य 
सवमवग्रील े युक्त एउटव केन्द्र आर्श्यक देन्खन्छ जहवाँ प्रर्श्वकव 
प्रचधलि "केधमकल एर्स्रवक्ट र र्वयोलोन्जकल एबस्रवक्ट" 
लगवयि अन्यवन्य चको मूल्यकव ित्कवलकव अनुसन्िवनबवट 
धनस्केकव जवनकवरी बोकेकव सवमवग्रीहरू रहनु पछा िर्मवत्र सोको 
मवध्यमले यस क्षेत्रमव उत्तरोत्तर खोज गना सहकन्छ । आजको शोि 
खोज र अनुसन्िवन खोिो मवतै्र नभै दोहोरो िथव र्ेकम्मव हुन 
जवन्छ बरू धचहकत्सव सम्बन्िी अनुसन्िवन इकवईमव सो सम्बन्न्िि 
िथव अन्य प्रप्रर्धिमव आफ्नै सम्बन्न्िि त्यस्िव आर्स्रवक्ट, ररभ्यू, 
करेन्ट कन्टेन्टसहरू मवतै्र रवन्खनु अनुपयुक्त हुाँदैन िर एक क्षेत्रमव 
यस्िव चको मूल्यकव सवमवग्री दोहररनु भने कुनै पधन हवलिमव 
उपयुक्त हुदैन ।  

विगत आिाज: 
नेपवलमव पुस्िकवलय सम्बन्िी प्रकवधशि हकिवर्, लेख, प्रलेखहरूकव 
सूची हवलसम्म प्रकवशन नभै सकेकोल े के कधि सवमवग्री प्रकवशमव 
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आई सकेकव छन ् भन्ने पूणा थवहव हुन नसके पधन केही प्रवप्त 
जवनकवरीबवट "The National Library of Nepal"मव २०१६ सवल िवकवनै 
पुस्िकवलयवध्यक्ष श्री पूणा प्रसवद अमवत्यल े रवप्रिय र अन्िररवप्रिय 
अन्िर पुस्िकवलय सहकवरीिवको बवरेमव उल्लेख गदै कसरी जुट 
सम्बन्िी सवमवग्रीको सही ढंगको पुस्िकवलयको उपयुक्त स्थवन 
प्रर्रवटनगरमव हुने र कवठमवडौंकव अनुसन्िवनकिवालवई जुट सम्बन्न्ि 
सवमवग्री चवहहएमव रवप्रिय पसु्िकवलयले उपलब्ि गरवई हदनु पने आहद 
औलं्यवएर सहकवरी हकिवर् प्रवधप्तकरण, सूधचकरण, सरे्व लगवयि अन्िर 
प्रर्भवगीय पुस्िकवलयहरू बीच हुनु पन ेसमन्र्य िथव सहकवररिवको 
बवरेमव व्यवख्यव गररसक्न ु भएको पवइएकोले नेपवलमव पुस्िकवलय 
सहकवररिवको पहहलो जवर्वज यही नै ठवधनएको छ।  
 

उपसंहारः 
अन्िमव नेपवलमव पुस्िकवलय सहकवररिव अपररहवया महशुस भएकोल े
यो प्रणवलीको सम्भवव्यिव अध्ययन, अनुसन्िवन र मनन गरी उपयकु्त 
प्रकवरले सन्चवलन गररएमव पुस्िकवलय प्रणवलीमव सहह िथव ठोस 
कदम अंगवधलएको ठहररन े र देश प्रर्कवसको गधि द्रिुिर हुन ग ै
प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रर्धिको आिुधनक प्रर्कवसिम देशले अपनवउन सक्ने 
कुरवमव पुस्िकवलयवध्यक्षहरू प्रर्श्वस्ि भएकवल ेनेपवलमव सही स्र्रूपको 
पुस्िकवलय प्रणवली िथव पुस्िकवलय सहकवररिवको आन्दोलनमव 
ित्कवल लवग्ने अठोट गदै यस सम्बन्िमव गनुा पन ेसबै प्रकवरकव 
कवयाहरूकव लवधग पुस्िकवलय व्यर्सवयीहरू एक जटु हुने कुरव स्पष्ट 
गररएको  छ। 
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वत्र.वि.पसु्तकालयका अिस्था, समस्या र समाधान : 
एक अध्ययन* 

 

 

पुस्तकालय र समाजः 
आजको २० औ ंशिवब्दीको समवज चरम र्ैज्ञवधनक युगको एक 
प्रर्कधसि पररर्ेश हो । यस समयमव पुस्िकवलय समवजको लवधग 
नभई नहुने एक अंग बधनसकेको छ । जसले प्रर्द्यवथी, धशक्षक, 

प्रर्धभन्न पेशवगि व्यप्रक्त, ठूलव ठूलव र्ैज्ञवधनक अनुसन्िवनकव क्षेत्रमव 
लवगेकवहरू र्व समवजकव बवाँकी अन्यवन्य व्यप्रक्तहरू सबैलवई 
आर्श्यक पने ज्ञवन हवाँधसल गनामव प्रत्यक्षिः सहयोग पुयवई रहेको 
छ। यस बखि पुस्िकवलयको मवध्यम अंगवलेर समवजल ेके कधि 
कुरव प्रत्येक पलपलमव नयवाँ धसक्न सकेको छ भन्ने कुरव आज 
प्रर्श्वमव भैरहेकव अनुसन्िवन र आप्रर्ष्कवरले पुप्रष्ट गरेकै छ । 
पुस्िकवलयको शुरूआि र्वस्िर्मव भन्ने हो भने समवजसंगै भएको 
हो । त्यसर्ेलव पधन मवधनस आफूले जवने बुझेको कुरव एक अकवामव 
जवनकवरी गरवउने गदाथे र यसैको प्रर्कधसि र प्रर्स्िवररि रूपन ै
पुस्िकवलयको र्िामवन अर्स्थव हो ।  
 

मशिण संस्थामा पुस्तकालयको महत्ि: 
शैन्क्षक संस्थव एउटव यस्िो इकवई हो जसमव धनरन्िर धसक्न े
धसकवउने र अनुसन्िवन कवया भइरहन्छन ्। यस्िो इकवईको लवधग 

 

................................................................................. 
*२०३६ पौर् २० गिे प्रत्र. प्रर्. केन्न्द्रय कवयवालयमव प्रस्िुि गरेको  
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पुस्िकवलयको भूधमकव अझ कधि गहन र महत्र्को रहन्छ भन्न े
कुरव नेपवलमै पधन केही र्र्ा यिव बढ्न थवलेको प्रर्द्यवर्वररिी शोि 
कवयाबवटै जवनकवरी धलन सहकन्छ । जुनसुकै स्िरकव 
अनुसन्िवनकिवा धशक्षक र्व प्रर्द्यवथी हुन िी सबैलवई पुस्िकवलय 
उप्रत्तकै उपयोगी धसद्ध भएको छ । पुस्िकवलय यस्िो महत्र्पूणा र 
समवजको लवधग नभईनहुन े इकवई हो िवपधन हवम्रो देशमव केही 
सीधमि नवम मवत्रकव पुस्िकवलय बवहेक प्रर्श्वले मवनी आएको सवाँचो 
अथाको जन, शैन्क्षक, प्रर्शेर् र रवप्रिय पुस्िकवलय समेि नभएकवल े
हवम्रो देशले आफ्नो सवमवन्जक, आधथाक, सवंस्कृधिक आहद 
इकवईहरुको प्रर्कवस द्रिूिरगधिमव गना नसहकरहेको पररप्रेक्ष्यमव 
प्रत्र.प्रर्.ले कम से कम आफ्नो क्षेत्रकव पुस्िकवलयहरूलवई मवत्र 
भएपधन व्यर्न्स्थि गरवएर सही अथाको पुस्िकवलय प्रणवलीको 
शुरूर्विगना हवि हवलेको सरवहनीय कवयालवई प्रर्सान सहकंदैन । 
यसैलवई हवमी हवम्रो समवजमव पुस्िकवलय प्रधिको न्जज्ञवसव र 
जवगरणको शुरूआि र्व समवजलवई पुस्िकवलय प्रधिको चेिनव 
जगवउन गररएको कदमको रूपमव पधन धलन सक्छौं ।  
 

पुस्तकालय विज्ञान पढाउन पठाउने वत्र.वि.को कदमः 
२०३३ आ.र्. देन्ख आफ्नव पुस्िकवलयकव िधमक प्रर्कवस गरवउाँ दै 
लजैवने िममव प्रत्येक र्र्ा प्रत्र.प्रर्.ले भवरिकव प्रर्धभन्न 
प्रर्श्वप्रर्द्यवलयहरूमव पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको अध्ययनको लवधग 
कमाचवरीहरूलवई पठवउने गरेको हो। प्रत्र.प्रर्. अन्िगाि हवल ६८ 
क्यवम्पसहरू रहेकव र लक्ष्य अनुसवर प्रत्येक र्र्ा केही धनन्िि 
संख्यवको दरले लवइब्रररयनहरू उत्पवदन भइआएकव भए ०३६ कव 
समेि ्फकेर आउाँदव सम्म क्यवम्पस पुस्िकवलयकव कोटव पुरव हुने 
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धथए, िर यसो हुन सकेको छैन । यसो हुन नसक्नुकव मुख्य 
कवरणहरूमव पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनमै रूची भएकव मवत्र अध्ययनमव 
नगएर पवसभए उपयुक्त न ै हुन े नभए पधन अन्य व्यप्रक्तगि 
हियवकलवपकव समस्यव पटवउने दृप्रष्टल े पधन अध्ययनमव जवने, 
प्रत्र.प्रर्.को आन्िररक मूल्यवंकन कव.मु. एर्ं बढुर्व पररपवटीबवट धचत्त 
नबुन्झ उन्मुप्रक्त खोज्दै पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवन िवलीममव संलग्न हुन 
चवहनव गने, केर्ल योग्यिव बी.ए. पवसबवट पठवइने हुनवले प्रत्र.प्रर्.मव 
सवनो पदमव कवम गरररहेकवले चवाँडैनै सहवयक प्रवध्यवपक सरहको 
पदको आकवंक्षव रवखेर पढ्न जवने गरेकव, अस्थवयीहरूलवई समेि ्
पढ्न पठवइनवले िथव कमाचवरीहरूमव आफ्नव कवममव पूणा सन्िुष्टिव 
प्रवप्त नभएकव व्यप्रक्तहरू नयवाँ व्यर्सवयमव केही सुप्रर्िव पवइन्छ हक 
भन्ने अधभलवर्वले समेि पढ्न जवने गरेकव हुन ्। यसर्वट प्रत्र.प्रर्.ले 
प्रत्यक्षभन्दव पधन अप्रत्यक्ष ठूलोघवटव सहनु परेको छ, हकनहक 
पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवन जस्िो प्रर्र्य जुन ज्यवदै रूची र केही प्रवरन्म्भक 
ज्ञवन प्रवप्त व्यप्रक्तले मवत्र रवम्ररी अध्ययन गना सक्न ेप्रर्र्य हो, यस 
व्यर्सवयमव लवग्नेले नोकरीलवई सवमवन्जक सेर्वको रूपमव अपानु 
पदाछ, यस पेशवमव जुनसुकै समय खूब खटेर कवम गरररहनु पन े
अर्स्थव हुन्छ, प्रत्येक व्यप्रक्तकव सोि-खोजलवई जुनसुकै समयमव 
लवइब्रेररयनले कुनै हहचहकचवहट प्रर्नव सहयोग गनुा पछा । हवम्रो 
जस्िो समवजलवई पुस्िकवलयको महत्र्को ज्ञवन रवम्ररी हदलवउने 
िफा  आर्श्यक पवइलव चवल्नु पछा ।  पुस्िकवलयमव कवम गनेले 
आफ्नो पद र कवया अनसुवरको इज्जि कमवउन सक्ने हुन ुपदाछ, 
जर्हक हवम्रो समवजमव यो जुधनयर क्लका को कवम र्व ज्यवदै 
सवमवन्य कवया भन्दव मवधथको हुन सकेको छैन । पुस्िकवलय 
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प्रणवलीको ज्ञवन यसको उपवदेयिव यसर्वट पवठकल े धलन सक्न े
ज्ञवनोपवजान आहदको लवगी यव भनौं सन्दभा सेर्व समेिको लवधग 
आर्श्यक पने खवलकव समय समयमव गोष्ठी, कवयाशवलवको आयोजनव 
गनुा गरवउनु पने हकधसमकव िेरै कवमहरू प्रत्र.प्रर्.ले पुस्िकवलय 
व्यर्सवयीहरूबवट अपेक्षव रवखेको छ भने हवलसम्म २/३ र्र्ा धभत्रमव 
यस प्रकवरकव कुनै उच्च आदशाको आभवस पधन देखव नपरेकोबवट 
प्रत्र.प्रर्.को घवटवको मूल्यवंकन सहजै गना सहकन्छ। अको िफा , प्रत्यक्ष 
घवटवको रूपमव हेने हो भने प्रत्र.प्रर्.ले प्रत्येक र्र्ा आफ्नो लक्ष्य 
अनुसवर लवइब्रेररयन उत्पवदन गना सहकरहेको छैन । अस्थवयी र 
स्थवयी समेि कधिपय व्यप्रक्त प्रत्र.प्रर्. छवडेर अन्यत्र गएकव छन ्
(हेनोस पररधशष्ट १) । कधिपय पढ्न गएकव ठवउाँको हवर्वपवनी खप्न 
नसकेर प्रर्रवमी परी फकेकव (पढवई अपुरो भएको) छन ्भने केही 
व्यप्रक्तहरू पढेर सफल हुन नसकेकव कवरणले पधन प्रत्र.प्रर्.ले िी 
व्यप्रक्तहरूलवई गरेको लगवनीको कुनै उपलब्िी प्रवप्त गना सकेको 
छैन। ०३५-३६ सम्ममव ५२ जनव पढ्न पठवएको मध्य े११ जनव 
(२१:%) जनशप्रक्त उत्पवदन हुन नसकेर खेर गएकव छन ्(हेनोस 
पररधशष्ट १) । अन्य कवरण र्वहेककव प्रत्र.प्रर्.मव फकेर आएपधछ ५ 
र्र्ा सम्म कवमगने शिा गरेकवहरूलवई समेि ्प्रत्र.प्रर्.ल ेधनयन्त्रणमव 
रवख्न नसकेर गुमवउनु र्व िी व्यप्रक्तहरूसंग प्रत्र.प्रर्.ले आफ्नो 
लगवनीको रकम असूल उपर गना नसक्नु प्रत्र.प्रर्.को प्रशवसधनक 
अदक्षिव धभत्र पना आएको छ।  
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पुस्तकालयमा पाठ्य सामाग्रीको कमी 
प्रवयः क्यवम्पस पुस्िकवलयहरूमव पठन पवठनको लवधग महत्र् हुने 
हकधसमकव सवमवग्रीको एकवधिर अभवर् छ भने अकवािफा  आर्वन्न्छि 
पवरवकव र चवहहने खवलकव पधन ज्यवदै पुरवनव संस्करणकव 
हकिवर्हरूकव संख्यवले मवत्र पुस्िकवलयकव स्थवनवभवर्लवई थपभवर 
पु-यवएकव छन ् । फेरर जहवाँसम्म पवठ्य पुस्िकको कुरव आउाँछ 
प्रत्र.प्रर्.ले अधनन्िि िरीकवले क्यवम्पसको क्षमिव भन्दव िेरै बवहहर 
गएर प्रर्द्यवथी भनवा गनुा परेको र यसको अनुपविमव पुस्िकवलय 
िफा को र्जेटमव थप व्यर्स्थव हुन नसक्नुल े( हेनोस पररधशष्ट २, ३ 
र४) गदवा पधन ज्यवदै न्यून प्रधिशि प्रर्द्यवथीलवई मवतै्र 
पवठ्यपुस्िकको सेर्व उपलब्ि हुन सकेको छ । सविवरण िफा  भनौं 
मवनप्रर्कीमव १०/१२ रुपैयवाँ सरदर भन्दव बढी र्वप्रर्ाक प्रधि व्यप्रक्त 
पुस्िकवलयको लगवनी प्रत्र.प्रर्. ले गरेको छैन, यो ज्यवदै अपुग रकम 
हो । यसरी संकलनको अर्लोकन गरेर हकिवर् पत्र-पप्रत्रकव थप 
िफा  सोधचन्छ भने यसले असर पवने इकवई- क्षेत्रफल, यवाक, जनशप्रक्त, 

मसलन्द आहद कुरवहरुलवई पधन जहहले सुकै ध्यवन हदन आर्श्यक 
हुन आउाँछ ।  
 

सामाग्री संरिण:  
पुस्िकवलयमव प्रवप्त भएकव सम्पूणा सवमवग्रीहरू रवम्ररी सुरन्क्षि र 
व्यर्न्स्थि िररकवले रवन्खनु पदाछ िवहक हवम्रो जस्िो आधथाक 
असम्पन्निवल ेभररएको देशको एक बुंद पधन खेर जवने हकधसमको 
चुहवर्टबवट हवमी जोधगन सक्नु परेको छ । यसको लवगी 
पुस्िकवलयकव सवमवग्री प्रप्रजरभेशनको ज्यवदै ठूलो भूधमकव रहन्छ। 
यस उदे्दश्य पररपूधिाको लवधग सविवरण संकलन रवख्न आर्श्यक पने 
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संख्यवमव खुलवयवाकहरुको व्यर्स्थव िथव देशको सवंस्कृधिक 
महत्र्कव र ररयर कलेक्सनहरूको रवम्रो सुरक्षवको धनधमत्त बन्द 
यवाकहरूको व्यर्स्थव िथव हकिवर्हरू सदव यथवस्थवनमव व्यर्न्स्थि 
गरवई रवख्न बुक बैंकहरूको दरबन्दी थपेर गनुा गरवउन आर्श्यक 
पदाछ ।  
 

प्राविमधक कायय: 
जुनसुकै हकिवर्को आफ्नै पवठक हुन्छ भने जुनसुकै पवठकको पधन 
प्रवफ्नै हकिवर् हुने हुाँदव हकिवर्ले खोजेको पवठकलवई हकिवर् सम्म 
पु-यवउन र पवठकले खोजेको सवमवग्रीको लवधग सो उपलब्ि 
गरवइहदन िथव हकिवर् खोन्जने प्रकृयव प्रर्र्यगिले, लेखकको नवमले, 
हकिवर्को शीर्ाकको नवम आहद अनेकवनेक िरीकवले खोज्न आएमव 
सबैले आफूले खोजेको िरीकवबवट हकिवर् बव सम्बन्न्िि पररच्छेद 
मवत्र समेि िुरून्ि प्रवप्त गना सक्ने व्यर्स्थव धमलवउन 
पुस्िकवलयकव प्रवप्रर्धिक कमाचवरीले क्लवधसफीकेशन, क्यवटलधगङ, 

सने्ल्भङ र रेफरेन्स सधभास जस्िव कवया िन्दरुूस्िी रूपमव गरेर मवत्र 
संभर् हुन आउाँछ । िसथाः यहवाँधिर पुस्िकवलयको सम्पूणा 
प्रवप्रर्धिक कवया पना आउने हुनवले पुस्िकवलयको संकलन क्षमिव, 
प्रर्द्यवथी संख्यव, धशक्षक कमाचवरी सबै कुरवको अनुपविलवई दृप्रष्टगि 
गरी पुस्िकवलयकव कमाचवरी कधि दक्ष, अिा दक्ष सविवरण आर्श्यक 
पदाछ भन्ने िवइटेररयव धनिवारणकव कुरव िल व्यवख्यव गररने छ ।  
 

सूिना विस्तारण:  
यी मवधथकव कुरवहरू पिवि पुस्िकवलयको ज्यवदै महत्र्पूणा इकवई 
इन्फरमेशन हडस्लेधमनेशन पना आउाँछ । जसलवई हवमी ज्ञवन 
प्रर्स्िवररि हुनु' पधन भन्न सक्दछौं । 
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यसमव लवइबेररयनहरूले आफ्नव पवठककव न्जज्ञवसव सुनेर उनीहरूल े
खोजेको सम्बन्न्िि व्यप्रक्तलवई उपयुक्त हुने मवतै्र जवनकवरी हदएर 
ज्यवदै कम समयमव, अधि धशष्ट व्यर्हवरद्ववरव सेर्व पुयवउनु उनीहरूको 
दैधनक किाव्य हुन्छ । यसको लवधग पुस्िकवलयकव कमाचवरीहरू 
ज्यवदै सहनशील, इमवन्दवर, किाव्यपरवयण, सेर्वभवर्ी र मेहनिी 
हुनुपदाछ अधन मवत्र पुस्िकवलयको यस महत्र्पूणा न्जम्मेर्वरी र्हन 
हुन सक्ने कुरवमव प्रर्श्वकव पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनकव प्रर्द्ववनहरूमव 
मिैक्य रहेको हवमी पवउाँदछौं ।  
 

पुस्तकालय िेत्रफल: 
पुस्िकवलयलवई चवहहने क्षेत्रफल बवरेमव चचवा गदवा हकिवर् रवखे्न यवाक 
प्रत्येक १०० थवनको लवधग १० स्क्र्वयर फूटको हहसवबल,े 

लवइबेररयनको कोठवको लवधग, प्रवप्रर्धिक कवया गने स्थवन, अरू 
कमाचवरीकव लवधग स्थवन, पत्र पप्रत्रकव रवखे्न स्थवन, स्टोरको लवधग 
स्थवन, पवठकहरूकव धनन्म्ि अध्ययन कक्ष, कवउण्टर, सोिपुछ िथव 
ित्कवल जर्वफ गना सहकने खवलकव सूचनव हदने ठवउाँ , पवठककव 
आफ्नव सरसवमवन झोलव आहद रवन्खहदने स्थवन, केही महत्र्पूणा 
कुरवहरू र्व नयवाँ थय हकिवर्हरू प्रदशान गन े स्थवन, रेफरेन्स 
सेक्सनको लवधग चवहहने स्थवन आहद कुरवहरू प्रबचवर गरेर रवम्ररी 
र्ैज्ञवधनक र्गीकरण गररएको क्षेत्रफललवई ध्यवन हदइनु पने हुन्छ। 
जबहक हवमी कहवाँ भएकव क्यवम्पस शैन्क्षक पुस्िकवलयहरूमव 
स्थवनकव यी प्रर्प्रर्ि पक्षलवई हेररएकव छैनन ्र आगवमी आधथाक 
र्र्ाकव योजनवमव पधन सम्पूणा पुस्िकवलय पक्षलवई केलवएर समवर्ेश 
गररन थवधलएन भने पुस्िकवलय केर्ल भण्डवर गहृ धसर्वय अन्य 
प्रकवरको गहहकलो रूपमव पवउन सहकने छैन ।  
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पुस्तकालय फमनयिर: 
पुस्िकवलय प्रणवलीमव आर्श्यक पने फनीचरलवई प्रर्चवर गदवा 
हकिवर् पत्र पप्रत्रकव रवख्न आर्श्यक पने यवाकहरू, नयवाँ प्रोशेस गरेर 
र्व पवठकबवट हफिवा आएकव हकिवर्हरू सम्बन्न्िि यवाकहरूमव 
पुयवउन कम से कम एक दईु र्टव न्व्हल रे, दैधनक समेि ्अन्य 
पत्र पप्रत्रकव हफजवई रवख्न आर्श्यक पने टेबल र यस र्ररपरर रहने 
मेचहरू, कवउण्टर टेबल, क्यवटलग क्यवप्रर्नेट, व्यप्रक्तगि सरसवमवन 
रवख्न प्रपजन होल, धशक्षक, प्रर्द्यवथी अध्ययन कक्षवमव आर्श्यक पन े
मचे टेबलहरू, धशक्षक/प्रर्द्यवथी िथव अनुसन्िवन किवाहरूलवई एक 
अकोल े खलल नपुयवाइ पढ्न हदन आर्श्यक पने क्युप्रर्कल्स, 

यवाककव मवधथल्लव खण्डबवट हकिवर् न्झक्न स्टूलहरू, लवइबेररयन 
समेि अन्य कमाचवरीहरूलवई आर्श्यक पन े टेबल मेचहरूकव 
अधिररक्त रेफरेन्स सेक्सन र्व अन्यवन्य इकवइलवई आर्श्यक पन े
फधनाचरहरू समेिलवई ध्यवन हदनु जरूरी हुन पवउाँछ ।  
 

पाठ्य सामग्रीको सुरिाः 
हकिवर् सुरक्षवको दृप्रष्टल े हेदवा हकिवब ज्यवदव ओधसलो र्व सीिव 
घवमको हकरणबवट जोधगने गरी रवख्न, कीट नवशक और्धिको 
प्रयोगले हकिवर्ी कीरवबवट नवशहुनबवट रोकथवम गना, आर्श्यक रेख 
देख पु-यवएर हकिवर् हरवउने र्व पन्नव च्यविचुि गरेर नवशगररन े
प्रकृयव कमगरवउाँ दै लग्न, पुस्िकवलयमव बत्तीको प्रयोग गना पने भए 
हकिवर् र पवठकलवई धसिव असर नपने िरीकवले घमुवउरो प्रकवशको 
व्यर्स्थव धमलवउनु जस्िव कुरवहरू पदाछन ्।  
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जनशवि र लाइबे्रररयनको भूममका: 
पुस्िकवलयको जन शप्रक्तको प्रर्रे्चनव गनुा अधघ लवइब्रेररयनको सवनो 
पररभवर्व आर्श्यक हुन आउाँछ । पुस्िकवलय सिैँ अध्ययन, 

अध्यवपन र अनुसन्िवन कवयामव ठूलो योगदवन पु-यवउने इकवई 
भएकोल ेप्रथमिः लवइब्रेररयननै अनुसन्िवन कवयाप्रधि रूची र झुकवर् 
रवखे्न व्यप्रक्त हुनु पदाछ । िर् मवतै्र उसले कुन अनुसन्िवन किवा र्व 
पवठकलवई कुन हकिवब, पप्रत्रकव र्व सोको कुन अंशको आर्श्यकिव 
अथर्व महत्र् हुन सक्छ भन्ने कुरव खोज पत्तव गरेर पवठक र्व 
अनुसन्िवन किवालवई जवनकवरी गरवउन सक्दछ । यो दक्षिव 
लवइब्रोररयनमव त्यधिर्ेलव आउन सक्छ जर् उसले आफ्नो पेशवमव 
उच्च अध्ययनको मौकव पवएर बेलव समयमव आफ्नव सम्बन्िी 
स्र्देश र्व प्रर्देशमव गोष्ठी, कवयाशवलव आहदमव भवगधलन पवउाँछ । 
यस्िव कवयािमहरूको आयोजनव गने गरवउने प्रहियवले उसमव 
आर्श्यक दक्षिव भररदै जवन्छ । यहवाँ यो कुरव पधन स्मरणीय छ 
हक प्रत्र.प्रर्.ल े जसरी प्रर्देशमव सीट उपलब्ि गरवएर लवइब्रेरी 
सवइन्समव आफ्नव कमाचवरीलवई व्यवचलर गना पठवयो त्यसैगरर 
लवइबेररयनहरूलवई यसमव मवष्टर र्व अन्यवन्य िवलीम आहदको 
लवधग पधन सीट उपलब्ि गरवएर उनीहरूको र्ौप्रद्धक व्यप्रक्तत्र् 
प्रर्कवस गरवउन उप्रत्तकै जरूरी छ। हवलै एउटव घटनव स्र्रूप भवरिको 
चण्डीगढबवट र्ी.लीर्.सवइन्स अध्ययन गरेकव मध्येबवट मवत्र 
एम.लीर्. सवइन्सको अध्ययनमव पठवउने जुन कवम भयो यस 
कवयाले प्रत्र.प्रर्.कव लवइबेररयन जगिमव ज्यवदै नैरवश्यिव छवएको छ। 
हकनहक कधिपय र्वन्ल्टयर, मैशूर लगवयि अन्य स्थवनबवट प्रथम 
व्यवचमव अध्ययन गरी फका नेहरू यस मौकवबवट बन्न्चि रहे । त्यो 
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भन्दव पधन बढिव मैशूर प्रर्श्वप्रर्द्यवलयले हवल र्ी.लीर्.सवइन्सको 
समेि ्सीट उपलब्ि गरवउन छवडीसकेको हूाँदव एम.लीर्.को लवधग 
सीट प्रदवन गने भन्न े प्रश्न आउाँ दैन। यस घडीमव के अन्य 
प्रर्श्वप्रर्द्यवलयर्वट र्ी.लीर्.सवइन्स पवस गरी आउनेहरूले उच्च 
धशक्षवबवटै हवििुनु पने अर्स्थव यहवं प्रष्ट रूपमव दप्रष्टगि हुन आएन 
ि? प्रत्र.प्रर्.ले यस र्वरेमव पधन गहन प्रर्चवर रवखे्न कुरवमव सबै 
लवइब्रोररयनहरू आशवर्वदी छन ्।  
 

पुस्तकालय जनशविः 
अर् क्यवम्पस लवइबेररमव चवहहने जन शप्रक्तको चचवा गरौं । हवल 
सम्म प्रत्र.प्रर्.ले क्यवम्पसकव स्िर, पवठ्य सवमवग्रीकव संकलन संख्यव, 
धशक्षक, प्रर्द्यवथी, कमाचवरीकव संख्यव आहद कुनै कुरवको ख्यवलै नगरी 
कुनै क्यवम्पस चवहे ४ हजवरको संकलन मवत्र हकन नहोस ्र्व अको 
जहवाँ ३०/४० हजवरको संकलन होस सबैमव "टक्कवसेर भवजी 
टक्कवसेर खवजव”को उपमव अनुसवर एउटव जुधनयर लवइब्रेररयनको 
पदस्थवपनव गरेर लवइबेररयनहरूको धनयुक्ती गने गरेको छ। ४ हजवर 
संकलन भएको स्थवनमव पधन प्रत्र.प्रर्.ले उसको कवम दरुुस्िै देखेको 
छ भने ३०/४० हजवर भएकव ठवउंकव लवइब्रेररयनहरुले केर्ल यवाकमव 
भएकव हकिवर् टोलवउने र हवर धमलवउने धसर्वय अन्य के गन े
होलवन ् प्रर्चवरणीय छ । यस प्रर्भक्तिवको अन्ि गना प्रत्र.प्रर्.ले 
पुस्िकवलयको लवधग दक्ष, अिादक्ष र सविवरण कमाचवरी के कधि 
मवत्रवमव आर्श्यक पदाछन,् धननकव दरर्न्दीको एउटव बैज्ञवधनक 
िवलीकव धनन्िि गनुा परेको छ । एधशयवकव पररर्ेशमव प्रत्येक ६ 
हजवर थप हकिवर्को लवधग एक दक्ष कमाचवरी थप्न पने औधचत्य 
मवधनएको छ । जहवाँसम्म अिा दक्ष जन शप्रक्तकव कुरवहरू छन ्
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पहहल े पहहल े प्रत्र.प्रर्. केन्द्रीय पुस्िकवलयले छोटो िवलीमको 
व्यर्स्थव गरेर उत्पवदन गने गरे झैं र्व अन्य छुट्टै िवलीमको 
व्यर्स्थव धमलवएर समेि गना सहकन्छ ।  
 

नयााँ पाठकलाई पुस्तकालय प्रणालीको जानकारी: 
प्रत्येक र्र्ा नयवाँ भनवा भएर आउने प्रर्द्यवथीहरूलवई पुस्िकवलयको 
महत्र्, पुस्िकवलयमव हकिवर् पत्र पप्रत्रकव खोज्न जवन्नु पने कुरवहरू, 

रेफरेन्स कलेक्सनले हदने प्रर्श्वव्यवपी सूचनवकव जवनकवरी हदलवउनु 
आहद कवयाको लवधग पुस्िकवलयको सबै प्रकृयवहरूसंग पररधचि 
गरवइहदनु पदाछ। यो ओररयन्टेशनको कवया सरलिवपूर्ाक गररन 
सकेमव मवतै्र पुस्िकवलयमव आएर आफूलवई आर्श्यक परेकव 
जवनकवरी नयवाँ प्रबद्यवथील े िक फुकवएर धलन सक्दछन ् र 
पुस्िकवलयको अधिकवधिक प्रयोग हुन सक्दछ र यो प्रकृयवको 
सफलिवमव हकिवर्को महत्र् स्र्यं प्रर्द्यवथी यव पुस्िकवलयकव 
पवठक र्गाले बुझी, हकिवर् च्यवते्न जस्िव कुकृत्यको अन्त्य हुनमव 
नैधिक बल धमल्ने छ ।  
 

पुस्तकालय मनरीिण: 
क्यवम्पस पुस्िकवलयको सूचवरू सञ्चवलनको लवधग क्यवम्पस 
प्रशवसनको मवत्र रेखदेख र धनरीक्षण पयवाप्त हुाँदैन । सोको अधिररक्त 
यस सम्बन्िमव पूणा ज्ञवन प्रवप्त व्यप्रक्तहरूल े बरवर्र भ्रमण गरेर 
सवमवन्य जवाँच गने प्रकृयव अपनवइएमव यस कवयामव लवग्नेहरूल े
बढी सचेि रहेर कवम गने र सोको कवरण पसु्िकवलय बढी 
व्यर्न्स्थि र प्रभवर्कवरी ढंगमव चल्न जवने हुन्छ । बरवबर प्रत्र.प्रर्.कव 
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उच्च पदवधिकवरी र्गार्वट समेि ्पुस्िकवलय प्रर्कवसमव चवख रवखेर 
धनरीक्षण भ्रमण गररनु अझ बढी उपयुक्त हुन आउाँछ ।  
 

राविय भाषाका पाठ्य सामग्रीको महत्ि: 
पुस्िकवलयमव जधि सक्यो बढी आफ्नो रवप्रिय भवर्वकव हकिवर् 
रहेमव िेरै प्रधिशि पवठक यसबवट लवभवन्न्र्ि हुन सक्दछन ् । 
यसको मिलर् कधिपय प्रर्र्यमव नेपवली भवर्वमव हकिवर् छदै 
छैनन।् िी रवख्दै नरवखे्न भन्ने होइन यस्िव हकिवर्को पधन 
जधिसक्यो आफ्नो भवर्वमव अनुर्वद गरवउने कवयाको न्जम्मेर्वरी 
पधन उच्च धशक्षवकै पररर्ेश धभत्र रहन्छ भन्न खोन्जएको हो । 
हुनिः २०४० सम्ममव प्रत्र.प्रर्.ले सबैजसो पवठ्यपुस्िक रवि भवर्वमव 
पररणि गररसक्ने लक्ष्य धलए िवपधन यस हदशवमव कुनै ठोस 
उपलन्ब्ि भएको महशूस गना पवइएको छैन।  
 

बमलयो खजल्दको दकताि आिश्यकः 
पुस्िकवलयमव हकिवर्को बढी से बढी उपयोग हुने हुाँदव यहवाँ रहन े
सम्पूणाजसो हकिवर् र्वइन्न्डङ गररएको हुन ुपदाछ । िर हवम्रो जस्िो 
प्रर्कवसोन्मुख देशमव छवप्रपएकव हकिवर् मुन्स्कलैले सयकडव दइु चवर 
त्यस्िव पवइन्छन,् यस अर्स्थवमव हक ि प्रकवशकहरूलवई नै सचेि 
गरवएर लवइब्रेरी इहडशनको रूपको पधन हकिवर् बनवउन लगवउने, 
हैन भने पुस्िकवलयले न ै५ प्रधि पवठ्यपुस्िक हकन्न को सट्टव 
४ प्रधि हकनी र्वइन्न्डङ गरवई मवत्र प्रयोगमव ल्यवउने गरी बढी 
बुप्रद्धमिव देखवउनु यस सन्दभामव आर्श्यक देन्खन्छ ।  
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एकमुष्ट िजेट मनकाशा: 
हवम्रो समेष्टर िवलीकव श्रवर्ण र मवघदेन्ख शुरू हुने हुाँदव सो अगवर्ै 
हकिवर्हरूको जगेनवा गररसक्न िथव सर्ै हकिवर् स्र्देश धभतै्र प्रवप्त 
गना नसहकने समेि ्कहठनवइलवई दृप्रष्टगि गरर पुस्िकवलयको र्जेट 
तै्रमवधसकको रूपमव चवर पटक धनकवशव नगरी आधथाक र्र्ाको शुरुमै 
एकै पटक सम्पूणा बजेटको धनकवशव गनुा पने अको महत्र्पूणा 
कुरवलवई पधन प्रत्र.प्रर्.ले सकवनुा पने देन्खन्छ।  
 

सबै काययहरूको लामग अलग िजेट: 
जर् हकिवर्, पत्र-पप्रत्रकव आर्श्यकिवनुसवर र्वइन्न्डङ गरवउनु पने 
महशुस गररन्छ भने यसको लवधग र्जेट क्यवम्पसको ममाि 
संभवरमव नभएर पुस्िकवलयकै अलग र्जेटको रुपमव ब्यर्स्थव 
गररनु पदाछ । यधिमवत्र हैन पुस्िकवलयकव सदस्यिव कवडा, र्ुक 
पकेट, बुक ड्यूडेट स्लीप, बुक ररजभा स्लीप, क्यवटलग कवडादेन्ख 
धलएर सम्पूणा मसलन्द सवमवनको लवधग पुस्िकवलयकै अलग बजेट 
स्र्रूप धनकवशव हुनु पदाछ । िबमवतै्र पुस्िकवलयले आफ्नो कवया 
समयवनुकुल गना सक्षम हुन सक्छ ।  
 

पुस्तकालय खोमलने समय: 
कवठमवडौं उपत्यकवकव कधिपय क्यवम्पसहरू प्रबहवन देन्ख रविसम्म 
चल्न थवलेकव समयमव यो कवयािम प्रबहवन जधि बज े देन्ख 
रविसम्म चल्छ त्यस समयधभत्र पुस्िकवलय पधन खोधलनु पने 
र्वस्िप्रर्किव ि छदैछ, यसको अधिररक्त एक पटक हदनमव मवतै्र 
कवयािम चल्ने क्यवम्पसमव पधन १० बजे देन्ख ३ बजेसम्म 
पुस्िकवलय खोल्दैमव पुस्िकवलयको ठीक सहुधलयि प्रदवन हुन 
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सक्यो भत्र सहकंदैन । हकन हक हवलको अर्स्थवमव एक पवठ घण्टव 
पधछ अको शुरुहुन ५ धमनेटको मवतै्र ग्यवप रहने ब्यबस्थवमव 
प्रबद्यवथीहरूल ेपुस्िकवलय गएर हकिवब धलन, हफिवा गना र अध्ययन 
गना भ्यवउने कुनै औधचत्य देन्खदैन । यस पिवि पधन आजको 
आधथाक चपेटव धभत्रको समवजमव हुका न ुपने प्रबद्यवथीहरू कुन कधि 
बेलव फुसाहदलो हुन सक्छन त्यो मवप पधन सन्जलो छैन । िसथाः 
पुस्िकवलय प्रर्हवन ८ बजे देन्ख र्ेलुकी ८ बजेसम्म संचवधलि हुनु 
न्यवय संगि देन्खन्छ र यस बीच कुनै न कुनै समयमव सबैल े
आफुलवई फुसाहदलो बनवएर पुस्िकवलयको उपयोग गना समथा हुन 
सक्दछन ्।  
 

मनयम नीमतको तजूयमा: 
क्यवम्पस पुस्िकवलय सम्बन्िमव प्रत्र.प्रर्.को कुनै धनन्िि धनयम 
प्रर्धनयम, नीधि, धनदेशन छैन । यसको अभवर्मव पसु्िकवलयले आ-
आफ्नो प्रकृयव जे जस्िो मन लवग्यो चलवई आएकव छन ्जसल े
गदवा एकरूपिव आउन ेभन्ने कुरै संभर् भएन। यसको असर हवल 
कुनै प्रधिकूल नदेन्खएिव पधन भप्रबष्यमव पना सक्ने हुाँदव यसको 
लवधग आर्श्यक कदम चवधलनु पदाछ ।  
 

केन्रीय प्रोशेमशङ्ग-आपसी सहयोगः 
क्यवम्पस लवइब्रोररयनहरू पुस्िकवलय धभतै्र अलमन्ल्लएकवल े र्व 
नयव ंन्जज्ञवसव र जवाँगर नभएर आपसी एक अकवामव सहयोग प्रवप्त 
गने गरवउने िममव लवगेकव छैनन ् । एउटै अध्ययन संस्थवनकव 
हवम्रव क्यवम्पसहरू जर्की एउटै पवठ्यिममव आबद्ध छन, एकै 
हकधसमकव पवठ्यपुस्िक सबै ठवउाँमव पढवइन्छ, यस्िव सब ै
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पुस्िकवलयहरू प्रर्धभन्न हकिवबको खवंचोमव अडहकरहेकव हुन्छन ्। 
यी मध्ये कुनै पधन एक क्यवम्पसकव व्यप्रक्त देश र्वहहर गएर 
भएपधन अरू क्यवम्पसलवई समेि ्िी हकिवबहरू ल्यवइहदएर कम 
खचामव एकै समयमव िेरै खवंचो पूरव गना गरवउन सहकने िथव 
आपसी सहयोगको आदवन प्रदवनले एउटव हकिवबको प्रोशेधसङ्ग 
एउटव क्यवम्पसमव भएपधछ सो हकिवबको केबल टवइप्रपङको 
डुन्प्लकेट प्रधिमवत्र बढवएर सबै प्रोशेधसङ्ग दोहोयवाउन नपने गरी 
अरूलवई समेि ्सुप्रबिव प्रदवन गना सहकने आहद प्रहियव हवमी कहवाँ 
शुरू हुन सकेकव छैनन ्।  
 

दटदियस काययले कमयिारीको अभाि : 
जुनसुकै क्यवम्पस बजेटको हवलको कुरव धलउाँ , सब ै शीर्ाकहरूमव 
रकम यधि न्यून छन ्जसल ेगदवा पुस्िकवलयले स-सवनव कवयाको 
लवधग रकमको मवग गदवा पधन क्यवम्पस प्रशवसनले प्रदवन गना 
सक्दैन । यस्िो भएपधछ पुस्िकवलयको स-सवनै समस्यव पधन 
यथवर्ि न ैरहन्छ र कुनै प्रकवरको सुिवर हुन सक्दैन । दरबन्दीको 
धसधमििव िथव आकर्ाणको कमीले प्रथमिः दक्ष टवइप्रपष्ट 
प्रत्र.प्रर्.सेर्वमव सविवरणियव नरहने िथव रहेकव खण्डमव पधन 
पुस्िकवलय िफा को हटडीयस हियवकलवपल ेपुस्िकवलयमव रही कवम 
गना इच्छक नहुने समिे ्कवरणले गदवा क्यवम्पस पसु्िकवलयले दक्ष 
टवइप्रपष्ट प्रवप्त गना सक्दैन । यसको अलवर्व कुनै बवहहरकव दक्ष 
टवइप्रपष्टलवई र्ोलवएर कवम लगवउन पधन क्यवम्पस प्रशवसनलवई 
कहठननै पछा िथव त्यही भएकव रवम्रव मध्येलवई ओभर टवइम 
पवररश्रधमकसम्म हदएर क्यवटलग टवइप गरवउन मवग गदवा पधन 
ओभर टवइम शीर्ाकमव न्यून बजेट रहेको कवरणले क्यवम्पस ियवर 
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हुाँदैन भने पुस्िकवलयको क्यवटलधगङ्ग पवटा िन्दरुूस्िी रहन े
संभवर्नव नै रहाँदैन । िसथा अहहलेसम्म क्यवम्पस पुस्िकवलयहरू 
जसरी िसरी हदन प्रबिवउने िमकव कवयामव गुन्िरहेछन ् । यस 
प्रधिको सुव्यर्स्थव एर्ं पुस्िकवलय सेर्वमव थप आकर्ाण थप्न 
यसमव कवम गने कमाचवरीहरूलवई केही रकम भिव स्र्रूप हदने 
ब्यबस्थव हुन ुआर्श्यक छ ।  
 

सदस्यले दकताब लग्ने प्रदिया : 
क्यवम्पस पुस्िकवलयबवट धशक्षकहरुल ेअसीधमि हकिवर् अधनन्िि 
समय सम्म प्रवप्त गना सक्ने प्रकृयवले गदवा प्रबद्यवथीले खवस उपयोगी 
हकिवर्कव दशान सम्म पधन गना नपवउन ेिथ्य हवम्रो सवम ुएउटव 
जटील समस्यवको रूपमव आएको छ। भनौं अथाशवस्त्र प्रर्र्य 
सधमधिमव कुनै क्यवम्पसमव १० जनव धशक्षकहरु छन, प्रमवण पत्र र 
स्नविकमव गरर ५०० प्रर्द्यवथीहरु छन ्िथव सो धशक्षण सधमधिको 
लवधग र्वप्रर्ाक बजेट रु २५०० छ भने यस रकमले सरदर २५ 
रुपैयवको दरमव हकिवब पवइए र सबै पवठ्यपुस्िक हकने पधन जम्मव 
१०० थवन उपलब्ि हुन सक्ने र पदमकन्यव क्यवम्पसको कुरव धलउाँ  
त्यहवाँ एक धशक्षकले एक पटकमव ३ महहनवको लवधग १० थवनको 
दरले हकिवर् लग्न सक्न ेव्यर्स्थव अनुकुल प्रवप्त १०० हकिवर् १० 
जनव धशक्षकले नै दौडवउने हुाँदव प्रर्चरव िी २०० प्रर्द्यवथीले उक्त 
हकिवबकव दशान सम्म पधन पवउने भन्ने कुरै आउाँ दैन । यहवाँ 
प्रर्द्यवथीलवई एक पटकमव दईु हकिवर् एक हप्तवलवई हदन सहकने 
व्यर्स्थव छ । यसैगरी धशक्षकलवई पधन यही व्यर्स्थव कवयम 
गरवउन सहकए धशक्षक, प्रर्द्यवथी दबुैले हकिवर्को प्रयोग गना पवउन े
धथए । अको कुरव आफ्नव दैधनक व्यस्ििव र घरवयशी झन्झट सबै 
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सकेर अध्ययन गने खवलकव रवम्रो पढने व्यप्रक्तले पधन हप्तवमव दईु 
हकिवर् भन्दव बढी अध्ययन गना सक्दछन भन्ने लवग्दैन । धयनै 
कुरव धशक्षकलवई लवइब्रेररयनले सचेि गरवउाँदव पहहल े देन्खनै पवइ 
आएको अधिकवर भनुं यव घरमव धमनी लवइब्रेरी बनवएर िवक 
लगवउनेबवट र्न्न्चि हुनुपनेले हो अथर्व धशक्षकको आाँखवमव 
लवइबेररयन केर्ल जुधनयर क्लका को रूपमव मवत्र रहनेले के हो 
कुन्नी मवन्न ियवर हुाँदैनन ् । यस्िै कुरव पद्मकन्यव क्यवम्पसमव 
कुनै हकिवर् जम्मव दईु प्रधिमवत्र रहेछ र कुन ैएक धशक्षकले उक्त 
दरु्ैप्रधि एउटव घरमव पढन र अको क्यवम्पसमव आफूसंग रवखी 
पढन मवग गरेछन ्। यो कत्तीको हवाँस्यवस्पद कुरव हो भन्ने कुरव 
कहहल्यै पधन प्रर्सान सहकंदैन । यस प्रकवरको हवम्रो र्विवर्रणमव 
धशक्षक समुदवयलवईनै पुस्िकवलयको महत्र् र हकिवबको सकुा लेशन 
जधि सक्यो छोटो समयमव िेरैलवई ज्ञवनोपवजान गरवउनको लवगी 
हो भन्ने कुरव बझुवई हदने कसले ? 

 

रेफरेन्स कलेक्सनको कमी: 
फेरर केर्ल पवठ्यपुस्िक मवत्र थुपवरेर पुस्िकवलयले आफ्नो 
अधभभवरव पूरव गना सक्दैन । न्यून र्जेट (हेनोस प्रर्द्यवथी र र्जेटको 
अनुपवि पररधशष्ट २,३, र४) को कवरणले पवठ्यपुस्िक पधन आर्श्यक 
मवत्रवमव खररदगना सहकदैन भने रेफरेन्स कलेक्सन, जुन ज्यवदै 
महत्र्पूणा इकवई हो, के गरी पूधि गने ? यस जटील प्रश्नको उत्तरमव 
कम से कम ज्यवदै महत्र्कव एकसेट इन्सवइक्लोपेहडयव, हडस्नेरी, 
प्रबन्ब्लयोग्रवहफक टूल्स, एयर बुक्स, हवयन्ड बुक्स, आहद ५/७ र्र्ामव 
एक पटक खरीद गना प्रत्येक पुस्िकवलयलवई अलग अलग र्जेटको 
िजुामव रहनु धनिवन्ि आर्श्यक हुन आउाँछ । 
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लाइबे्रररयनहरूको जमघट: 
क्यवम्पस पुस्िकवलयकव प्रबधभन्न समसवमधयक समस्यवहरू पूधिकव 
लवधग कमसेकम एक क्षेत्रकव लवइब्रेररयनहरू मवधसक, दै्वमवधसक र्व 
कुनै एक उपयुक्त समयमव एकपटक भेलव हुन ेगरेर आपसी छलफल 
र प्रर्चवर प्रर्मशाद्ववरव उक्त समस्यवको हल गने गरवउने प्रणवली धलइन ु
ज्यवदै समयोधचि देखव परेको छ । यसर्वट जुनसकैु नयवाँ समस्यव 
सबैलवई अर्गि हुन्छ भने सबैको प्रर्मशाबवट धनक्लेको समविवन 
हटकवउको हुन सक्दछ ।  
 

पुस्तकालय विज्ञानको अध्यापन थामलनु : 
जसरी आर्श्यकिवले डोयवाएर हवम्रो देशमव पत्रकवररिवको 
अध्यवपनको कवया शुरू गरवयो, त्यसै गरी पुस्िकवलय जस्िो 
महत्र्पूणा कुरवको भप्रर्श्यमव प्रर्कवस गरवउाँ दै लग्न प्रत्यके 
प्रर्द्यवथीलवई थप ५ िेहडट पवठ्यिमको िजुामव गरेर अध्ययन कवया 
शुरू गरवउनु पने कुरवमव कसैको दइुमि हुन सक्दैन ।  
 

केही क्याम्पसका ५ िषयका पुस्तकालय बजेट र वबद्याथीसंख्या: 
सम्पूणा क्यवम्पसकव पुस्िकवलय बजेट र प्रर्द्यवथी भनवा संख्यवलवई 
अध्ययन गना समयवभवर् र िथ्यवङ्क उपलब्ि गरवउने समेि 
कहठनवइले गदवा सविवरण अध्ययन संस्थवनकव एक एक र्टव (हेनोस ्
पररधशष्ट २) प्रवप्रर्धिक अ.सं.कव एक एक र्टव (हेनोस ्पररधशष्ट ३) 
िथव क्षेप्रत्रय पुस्िकवलय रहेकव क्यवम्पसहरू (हेनोस ्पररधशष्ट ४) लवई 
मवत्र आिवर बनवइएको छ । यसमव प्रत्र.प्रर्.ले २०३२।३३ देन्ख 
हवलसम्म ५ र्र्ामव पुस्िकवलय िफा  खचागरेको बजेटलवई प्रर्द्यवथी 
संख्यवको अनुपविमव प्रर्भक्त गरेर देखवइएको छ। हुनिः 
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पुस्िकवलयको लगवनी केर्ल प्रर्द्यवथीको गणनवमव मवत्र हेररन्न। 
सम्पूणा शैन्क्षक क्षेत्रकव धशक्षक, कमाचवरी, प्रर्द्यवथी सर् ैयसकव सदस्य 
हुन्छननै । अझ भनौं एक प्रर्द्यवथीले २ हकिवर् लग्न सक्न े
अनुपविमव एक धशक्षकल ेदशौं हकिवब लग्न सक्ने पररपवटी छ । 
यसको खवस अध्ययनको लवधग कमसेकम धशक्षक संख्यव गणनव 
हुन ैपदाछ । िसथा धशक्षक संख्यवको पधन गणनवत्मक अध्ययन 
गने हो भने यो सखं्यव प्रधिर्र्ा खवस ठूलो इकवईमव हेरफेर नहुन े
हुनवले २०३५/३६ को संख्यवलवई आिवर बनवएर हेना सहकन्छ । 
यहवं एक धछन बजेट र प्रर्द्यवथी संख्यव धलइएकव क्यवम्पसकव 
प्रबद्यवथीहरूकव लवधग भएकव लगवनीलवई मवत्र हेदवा २०३२ देन्ख ०३६ 
को ५ र्र्े अर्धिमव सविवरण अध्ययन सस्थवनकव प्रर्ज्ञवनको अमिृ 
क्यवम्पसमव प्रधि प्रर्द्यवथी र्वप्रर्ाक रू. १८।३५ देन्ख ४० । ४० सम्म, 

मवनप्रर्कीको पद्मकन्यव क्यवम्पसमव रू. ५ । ६१ देन्ख १६।९७ सम्म, 

व्यवपवरको पन्ब्लक यथु क्यवम्पसमव रू. ११।५१ देन्ख ४६।४६ सम्म, 

संस्कृिको बवल्मीहक क्यवम्पसमव रू. ३९ देन्ख १४२।८३ सम्म, 

कवनून को लः क्यवम्पसमव रू. २८।८१ देन्ख ६१।२२ सम्म िथव 
प्रवप्रर्धिक अध्ययन संस्थवन िफा कव इन्न्जधनयररङ्गको पुल्चोक 
क्यवम्पसमव रू. ६।११ देन्ख ७१।६३ सम्म, बन प्रर्ज्ञवनको हेटौंडव 
क्यवम्पसमव रू. ४५।४५ देन्ख ९८।९३ सम्म, धचहकत्सवको 
महवरवजगंज क्यवम्पसमव रू. २१।५५ देन्ख ४३४।२९ सम्म, कृप्रर्को 
रवमपुर क्यवम्पसमव रू. ५१।७२ देन्ख २६५।९० सम्म र धशक्षवको 
सवनोहठमी क्यवम्पसमव रू. ३७।४४ देन्ख ६२।९८ सम्म खचा गरेको 
देन्खन्छ भने क्षेत्रीय पुस्िकवलय रहेकव ठवकुररवम क्यवम्पस 
र्ीरगंजमव रू.३९।६४ देन्ख १३४।४० सम्म, पथृ्र्ीनवरवयण क्यवम्पस 
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पोखरवमव रू. ४४।३५ देन्ख ९७।०८ सम्म, महेन्द्र बहुमुखी क्यवम्पस 
नेपवलगंजमव रू. ६६।६६ देन्ख २८९।४७ सम्म र महेन्द्र मोरङ आदशा 
क्यवम्पस प्रर्रवटनगरमव रू. ३१।१६ देन्ख १८९।७५ सम्म बजेट 
प्रर्भवजनबवट देखव परेको छ।  
 

बजेट वबभाजन हिपिको रूपमाः 
मवधथको र्जेट प्रर्भवजनको अध्ययनबवट कहीं बवर्ीक र्पृ्रद्ध हुाँदै 
गएको पवइन्छ भने िेरै जसो क्यवम्पसमव यो लवगू भएको पधन 
पवइाँदैन । सविवरण र्व प्रवप्रर्धिक क्यवम्पसकव नविवले कुनै खवस 
आिवरयुक्त कमर्ेशीकव फरक हुनहक ि भन्ने प्रबचवर गदवा यस्िो 
कुनै संकेि र्व आिवरको आभवर् पधन देखव पदैन । अको िफा  
सविवरण सविवरणमव िथव प्रवप्रर्धिक प्रवप्रर्धिकमव सवमन्जस्यिव 
खोज्दव त्यो पधन पवइएको छैन । यी सर्ैकव कवरणले यो ठोकुर्व 
गना सहकन्छ हक हवल सम्मको प्रत्र.प्रर्.को पुस्िकवलय िफा कव 
र्जेटहरू केर्ल हचपचको छ । अिः कुनै आिवर र योजनवबद्ध 
िरीकवले नसोची हचुर्वको भरमव हवल सम्म बजेट प्रबभवजन हुाँदै 
आएको िमलवई अन्ि गरी आगवमी बर्ाहरूमव प्रत्र.प्रर्.ले 
पुस्िकवलयको र्जेट बनवउाँदव हकिवब, पत्र पप्रत्रकवको अधिररक्त 
यसको लवधग आर्श्यक पने टुल्स, फनीचर, जनशप्रक्त, स्टेशनरी 
सवमवन आहद सबै इकवईको ज्यवदै न्यवयोधचि अध्ययन गरेर बजेट 
प्रर्भवजन गनुा परेको छ ।  
 

पुस्तकालय वबकासको लामग अध्ययन अनुसन्धानः 
यी मवधथकव अध्ययनबवट पुस्िकवलय सम्बन्िमव भप्रबष्यमव एउटव 
रवम्रो बवटो पहहल्यवउन आर्श्यक पने अलग अलग इकवईको छुट्टव 
छुट्टै प्रोजेक्टहरू र्नवएर पूर्ा मेची देखी पन्िम महवकवली धभत्र 
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रहेकव हवम्रव सिैं धनरन्िर र्पृ्रद्ध र प्रर्कवस हुाँदै जवने क्यवम्पस 
पुस्िकवलयकव भप्रर्ष्यको लवधग भर्न लगवयि अन्य सब ैइकवईको 
अध्ययन अनुसन्िवन गरवउनु र त्यसले देखवएको बवटो अनुरूप 
पुस्िकवलयको योजनव िजुामव गनुा पने कुरवमव दइुमि हुन सक्दैन।  
 

लाइबे्ररीयनहरूलाई विदेशमा तालीम: 
अन्िमव पुस्िकवलय पेशव एउटव सेर्वको मवतै्र पेशव, सबैर्वट कचकच 
गररने, अन्यर्वट कुनै सहयोग प्रवप्त नहुन े आहद कवरणले गदवा 
पुस्िकवलयलवई आिुधनक नयवाँ प्रकृयवहरूको प्रयोग गरेर र्ढी स े
र्ढी सूचनव र खोन्जएकव पवठ्य सवमवग्री िुरून्िै प्रवप्त गना सक्न े
बनवई पुस्िकवलय एक आदशा र उच्च इकवई रहेछ भन्ने मीठो 
जवनकवरी शैन्क्षक समवजकव सम्पूणा सदस्यमव िथव 
पुस्िकवलयहरूको अगानवइजेशन, प्रेशेधशङ, सधभधसङ, जस्िव सबै 
पहलुको ज्ञवन आजान गरी फकेर नेपवलको आधथाक दृप्रष्टल ेभेट्टवउन 
सक्ने खवलकव धनयम, प्रणवली र कवडा आहदको प्रयोग गना एउटव 
धनन्िि बवटो पहहल्यवउने कवया गना गरवउन प्रत्र.प्रर्.ल े आफ्नव 
लवइब्रेररयनहरूलवई पटक पटक गरर छोट छोटै हकन नहोस ्एधशयव 
र युरोपकव समेि ् शैन्क्षक पुस्िकवलयहरूको अर्लोकन भ्रमणमव 
पठवउने गरेर आफ्नव लवइब्रोररयनहरूलवई उनीहरूकव कवयामव 
धनरन्िर उत्सवह प्रदवन गनुा ज्यवदै उपयुक्त हुन आउाँछ । केही 
लवइब्रेररयनहरूले आफुले एक स्िर सहवयक प्रशवसकमव पकवएकव 
ग्रेड िेरै अगवहड देन्ख मवग गरेको र हवल सम्म पधन प्रत्र.प्रर्.ले 
प्रदवन गना नसक्दव यी लवइब्रेररयनहरू धनरुत्सवहहि छन ्र यसको 
असर अप्रत्यक्ष रूपमव पुस्िकवलय प्रबकवसमव परेको हुन सक्छ, 

यसमव पधन औधचत्य पूणा धनणाय चवंडैनै धलनु पदाछ ।  



89 
 

 

 



90 
 

            



91 
 

              



92 
 

            



93 
 

नेपालका पसु्तकालय : विमभन्न वििार 
 

‘नेपवलको केही महत्र्पूणा पुस्िकवलय िथव धिनकव उपवदेयिव’ 
(गोरखवपत्र २८ कवधिाक २०२२) शीर्ाकमव सुश्री शवन्िी श्रषे्ठ (धमश्र) 
भन्नु हुन्छः ‘नेपवलमव धशक्षव प्रेमीहरूकव कमी प्रवचीन, अर्वाचीन र 
आिुधनक समयमव समेि ्कहहल्यै भएन । कधिपय कवरणले गदवा 
पुस्िकवलय भन्ने नवमकरण मवत्र हुन सकेन । पनृ्थ्र्नवरवयण शवहल े
एहककृि नेपवलको धनमवाण गरेपधछ कवठमवडौं, भक्तपुर र र्वइसी 
चौप्रबसी रवज्यहरूबवट समेि पुस्िकहरू ल्यवई हनुमवन ढोकवमव 
रवन्खएको र श्री ५ गीर्वणा युद्धप्रर्िम शवहको अधभरूचील े सोही 
हकिवर्को एक पन्ण्डि र दईु कवमदवरद्ववरव व्यर्न्स्थि गरवउन 
खोन्जएको पवइन्छ । कोिपर्ा पधछ यो हकिवर् कहहले थवपवथली ि 
कहहले किव हुन थवले । त्यस िममव दरबवर स्कूलमव हुाँदै १९५६ 
सवलमव १४ धलपीहरूमव २० हजवर हस्िधलन्खि र ५ हजवर मुहद्रि 
ग्रन्थ समवर्ेश गरी र्ीर पुस्िकवलयको नवममव पररर्िान भयो । 
जसकव २ हजवर र्र्ा पुरवनो बौद्ध ग्रन्थ समेि ्िन्त्र, चरक, ज्योधिर् 
शवस्त्र जस्िव अमूल्य पुस्िकहरू, हस्िधलन्खि र पवण्डुधलपीहरू हवल 
रवप्रिय अधभलेखवलयमव सुरन्क्षि गररएको छ । यहवाँ प्रर्श्वकव कहीं 
न भएको एकद्खण्डे अन्म्र्कव जस्िव शवस्त्रहरू पधन संकधलि छन’्। 
श्री श्रषे्ठले त्यधिर्ेलवनै नेपवल रवप्रिय पुस्िकवलय िथव केन्द्रीय 
सधचर् पुस्िकवलय आहदको पररचय हददै िवलीम प्रवप्त कमाचवरी 
नभई र्ैज्ञवधनक िर्रल ेयो पुस्िकवलयकव सुसंचवलन हुन सहकरहेकव 
छैनन ्र आगवमी हदनमव श्री ५ को सरकवरले यसको उधचि ध्यवन 
पुयवउन ेकुरवमव आफू आशवर्वदी र दृढ रहेको व्यक्त गनुा भएको हो 
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िवपधन हवलसम्म पधन कुनै ठोस कदम श्री ५ को सरकवरको िफा बवट 
चवधलएको हवमी पवउन सक्दैनौ । नेपवल रवप्रिय पुस्िकवलयको 
ित्कवलीन न्स्थधिमव त्यिी खवस पररर्िान हुन सकेको छैन । 

‘प्रर्श्वको सबभन्दव ठूलो पुस्िकवलय’ (गोरखवपत्र १९ श्रवर्ण २०२५) 
शीर्ाक अन्िगाि अनुर्वदक नरेन्द्र श्रषे्ठ भन्नु हुन्छः अमेररकवमव २४ 
अप्रप्रल १८०० इ.मव दोश्रो रविपधि जोन एडम्सको समयमव 
धशलवन्यवस भएको कवंग्रेस पुस्िकवलयमव के कुरव रवन्खएकव छैनन।् 
धचनीयव मवन्छेले िवरेको सवमन मवछव सहहि उपहवर गरेको मवछव 
पकवउने प्रर्धि, डव. सवम्युयल जोन्सनको लठ्ठी, धलंकनको पत्नीको 
मोिीको हवर, हहटलरको जन्म पप्रत्रकव, हजवरौं डलर मूल्यको सन 
१६६६ ई.को लण्डन गजेट, ररसवयि ओहहयोको एक संगीिकवरको 
थुप्रव बवाँसुरी लगवयि देख्न सहकने मवत्र हैन यहवाँ ि हकिवर् पप्रत्रकवकव 
अधिररक्त नक्सव पचवा, पवण्डधलप्रप, ऐधिहवधसक कवगज, हफल्म, िस्र्ीर, 
रेकडा, फोटोग्रवफ, नेत्रहहनहरूकवलवधग सवाँकेधिक अक्षर, म्यवग्नेहटक 
टेपहरूले यो पुस्िकवलय धसंगवररएको छ । २४ सौं घण्टव खुलवरहने 
यो पुस्िकवलयमव हवत्तीको आाँखवको रंग कस्िो हुन्छ ? हवल अंग्रेजी 
भवर्वमव कूल शब्दहरू कधि छन ्? मेरो जुम्ल्यवहव बच्चव जन्न्मयो 
लडकव र लडकी उनीहरूकव नवम म के के रवखू ? जस्िव अनौठव 
प्रश्नहरू सोधिन्छन ्र धिनीहरूको सही र उपयुक्त जर्वफ सम्बन्न्िि 
व्यप्रक्तले पवउाँ दै आएकव पधन छन ्। 

२०२५ सवलमव व्यक्त गररएको कवंग्रेस पुस्िकवलयकव यी प्रर्र्रणहरू 
आज प्रर्कधसि भएर कुन हदसम्मकव सन्दभा सेर्व हदन सक्ने भए 
होलवन ्त्यो ि हवल सवल सो पुस्िकवलय अर्लोकन गरर आउने 
व्यप्रक्त र्व ित्सम्बन्न्ि प्रचवर प्रशवर भएको लेखबवट ज्ञवि हुनेनै छ। 
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नेपवली समवज, समय र हवम्रव आर्हर्व अनुकूल भैरहेको पररर्ेशमव 
लेन्खएको जगदवनन्दको ‘मदन पुरस्कवर पुस्िकवलयको धनयम 
उधचि’(गोरखवपत्र, ९ चैत्र २०२५) नवमक धचट्ठी पधन समयोधचि छ। 
नेपवलमव खुलव यवाकमव रहेकव घरै लधग पढ्न पवइने हकिवर्, 

पप्रत्रकवको खवस कदर हुाँदैन र बन्द रहेकव मवतै्र र्ढी उपयोगी हुने 
होलव भन्ने डवढो गने परम्परव हवमीमव प्रर्द्यमवन नै  छ। कमसेकम 
अमूक पुस्िकवलयमव यस्िव हकिवर् पत्र-पप्रत्रकव छन ्र जहहले पधन 
त्यहवाँ गएर पढ्न सहकन्छ भन्ने धनन्िििव रहनु पधन एउटव 
प्रर्शेर्िव नै हो । हुनि आिुधनक पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनले र्न्द यवाकमव 
रवखे्न र अनुकूल समयमव पढ्न नपवउने र्न्देजलवई कुनै हदमव पधन 
स्र्ीकवदैन, िवपधन हवम्रो देशमव अझै कधि समय यसप्रकवरको 
व्यर्स्थव नै चधलरहने हो थवहव छैन ।  

जर् बौप्रद्धक चेिनवको जवगरण प्रर्नवश िफा को रोकथवम र उत्पवदन 
र्पृ्रद्धको खवधिर एकजुट हुन थवल्ने छ िर् स्र्यं यो अर्ैज्ञवधनक 
धनयमहरूल ेहवम्रो समवजलवई छवडेर प्रर्ज्ञवन िथव प्रप्रर्धि समेिमव 
धनरन्िर उन्निी गना सक्ने छ भन्ने प्रर्श्ववस गना सहकन्छ । 

करीब एक दशक भन्दव अधघको पररर्ेशलवई धलएर प्रत्रचन्द्र, 

पद्मकन्यव, महेन्द्र मोरङ (प्रर्रवटनगर), प्रत्रभुर्न कलेज (पवल्पव) र 
ठवकुररवम कलेज (र्ीरगंज) मव रहेकव केही रवम्रव संकलन भएकवदेन्ख 
र्वहेक ४१ र्टव कलेज मध्ये कसैमव पधन पुस्िकवलय छ भन्न 
सहकन्न । हुनि केहीमव पुस्िकवलयको नवममव अाँध्यवरो धभत्तवमव 
चवङ लगवइएको उपहवर प्रवप्त उपन्यवस र रवखे्न ठवउाँ  नभएर फवल्न 
ल्यवइएकव अन्य केही हकिवर् पत्र-पप्रत्रकव अर्श्य धथए । धयनलवई 
पुस्िकवलय भन्न सहकन्न । केर्ल उपन्यवस धलन र ज्यवदै सन्जलव 
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(गवइड) पवरवकव पवठ्य पसु्िक पुस्िकवलयमव गएर पढ्ने र र्ल्ल 
िल्ल पवस गने र ग्रवजुयट भएपधछ सिैको लवधग हकिवर्लवई 
‘गुडबवई’ गने हवम्रव पठन पवठनकव िम हुन थवलेको कुरवकव दोर्ी 
यी प्रर्द्यवथी हैनन,् नेपवलीले ि प्रर्देशमव गएर रवम्रो पठन पवठनल े
आफ्नव नवम कमवउाँ दै आएकव पधन ि छन,् िसथा धिनीहरूकव क्षमिव 
र उत्सुकिवमव ि कुन ैकमी छैन, यहवाँ ि सुसगंहठि पुस्िकवलय र 
बढीसेबढी पुस्िकको उपयुक्त सेर्वको कमी छ । यो न्जम्मेर्वरी 
सरकवरी स्िरबवट धलइनु पदाछ । भोधलकव प्रर्द्यवथीलवई सक्षम, कमाठ 
र योग्य बनवउनु पदाछ भन्दै पूणाप्रसवद अमवत्यले ‘लवइब्रेरी सधभसेज 
इन आर्र कलेज’ (एडुकेशन क्र्वटली र्र्ा एक्स आई भी नं.१ र २ 
मवचा-जुन (१९७०) मव कसरी रवम्रो संकलन गन,े पुस्िकवलयवध्यक्ष 
कहवाँबवट उत्पवदन गने, धयनीहरूले कसरी सुसंगहठि पुस्िकवलयको 
िजुामव गदाछन ्भन्ने प्रर्धभन्न कुरवहरूको प्रर्शे्लर्ण गनुा भएको छ। 

श्री शुदशान चि लोहनी अधभलेखवत्मक सवमग्रीकव आफ्नै प्रर्शेर्िव 
हुन्छ भन्दै ‘अधभलेखवलय भर्न एक पररचय’(गोरखवपत्र २८ मवगा, 
२०२६) मव भन्नु हुन्छः फ्रवन्सले सेप्टेम्बर १७९० मव सबभन्दव 
पहहल े यसको दरकवरको महशूस गयो । इङ्गलणे्डमव १८३३ र 
अमेररकवमव १९३३मव अधभलेखवलय भर्नको सजृनव भयो । 
अधभलेखवत्मक सवमवग्री सुरन्क्षि रवखु्नको मिलर् आफ्नो देशको 
सवाँस्कृधिक, सवमवन्जक, आधथाक िवधमाक, रवजनैधिक आहद क्षेत्रमव 
नवगररकहरूकव अधिकवर, किाव्य कधि रूपल ेप्रर्कधसि भएको धथयो 
भन्ने जवनकवरी गरवउनु र प्रर्गि समयमव रहेकव देशको प्रवरूप 
धनयम, कवनूनको अर्लोकन गना सहकने सरकवरी धनगम र प्रबधभन्न 
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संस्थवहरूकव महत्र्पूणा ठवधनएकव कवगज-पत्रहरू संकलन गरी पथ 
प्रदशान गरवउनु हो । 

नेपवली अधभलेखले चीनमव अरधनकोले छवडेको नेपवली र्वस्िुकलवको, 
हकन्िेपले हहन्दसु्थवनको भौगोधलक सर्ेक्षण गरर ब्रम्हपुत्र नदीको 
र्वटो पत्तव लगवएको, रवनी चवाँद कुर्रलवई नेपवली मवटोमव शरण धलन 
परेको, जङ्गबहवदरुको शवसन कवलमव अंग्रेज र नेपवलको सम्बन्ि 
समेि आहद आहद कुरवहरूको महत्र्पूणा जवनकवरी गरवएर हवम्रो 
नेपवलको र्स्िुन्स्थधिलवई धचनवरी गरवउाँछ । त्यसकवरण यसको 
आफ्नै महत्र् छ । 

प्रर्कवसशील मुलुकको लवधग धनरक्षरिव हटवउन, प्रर्धभन्न हकधसमकव 
रवप्रिय योजनवको जवनकवरी गरवएर व्यप्रक्तहरूलवई सरीक गरवउन, 

कृप्रर्, स्र्वस्थ्य, पररर्वर धनयोजन, धसंचवई, औद्योधगक िन्दव, घरेलु 
उद्योग लगवयि प्रर्धभन्न इकवईमव भएकव आिुधनक प्रर्कधसि 
र्ैज्ञवधनक प्रगधिको हदनवनुहदन ज्ञवन गरवउाँ दै गवउाँ  देन्खनै प्रर्कवसको 
लहर उठवएर रविको प्रर्कवसमव सम्पूणा नेपवलीलवई एक जुट गरवएर 
सररक गरवउन ग्रवधमण पुस्िकवलयको धनिवन्ि आर्श्यक छ । श्री 
५ बवट पुस्िकवलय समिेको धनशुल्क धशक्षव हदने स्कूलहरू ठूलो 
समूह जनिव रहने हवम्रव गवउाँ  गवउाँमव खोल्न हवमीले पूणा ध्यवन 
हदनु परेको छ भन्ने धनदेशन र्क्सेको र युनेस्कोले पधन एधशयव 
कै प्रर्कवसको लवधग पुस्िकवलयको स्थवपनवमव जोड हदनु पने कुरव 
अंधगकृि गरेको कुरव औल्यवउाँ दै शवन्न्ि श्रषे्ठ (धमश्र) ‘लवइब्ररी मष्ट 
हफड हद न्यू धलटरेट्स ्अफ आर्र धभलेजेस’् (एडुकेशन क्र्वटली अकं 
एक्स आई भी नं ३र४, सेप्टेम्बर-हडसेम्बर १९७०) मव भन्नु हुन्छ 
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ग्रवधमण पुस्िकवलयले खवस खवस धशक्षव प्रदवन गनुा पछा: 
खेिीर्वललवई आिुधनक प्रप्रर्धिको ज्ञवन, रविको योजनव र 
पररयोजनवको जवनकवरी, सरसफवई, बच्चवहरूको पवलन पोर्णको िौर 
िररकव देन्ख धलएर जनसुकै प्रकवरकव समस्यवमव उपयुक्त 
समविवनको बवटो गवउाँलेहरूलवई देखवई हदएर उनीहरूको पथ 
प्रदशानको कवम गदाछ। 

मवधथ ‘अधभलेखवलय भर्न-एक पररचय’ मव प्रर्शेर्ि अधभलेखवत्मक 
सवमग्रीकै यव संग्रह गने भर्नकै व्यवपकिवमव मवत्र दृप्रष्टहदइएको 
पवइन्छ भने श्री बुप्रद्धसवगर परवजुलीद्ववरव धलन्खि ‘रवप्रिय 
अधभलेखवलय-एक पररचय’(गोरखवपत्र २६ र्शैवख २०२७) मव नेपवलको 
संकधलि अधभलेखको व्यवपकिव प्रष्ट गररएको िथव ५० भन्दव बढी 
प्रबधभन्न प्रर्ज्ञवनकव पररभवर्वहरू आिुधनक र्ैज्ञवधनक आप्रर्ष्कवर हुनु 
अधिनै हवम्रव प्रर्द्ववनले छवडेर गै सकेकव छन ् । धिनीहरूको 
अनुसन्िवन र प्रयोगले देशलवई धनकै स्र्वबलम्र्ी र्नवउन सक्ने र 
प्रर्श्वमव नेपवलको अको र्ेग्लै प्रधिष्ठव कवयम रहन सक्ने कुरव 
औलं्यवएर यस अधभलेखवलयमव िेरै िेरै प्रर्द्ववन र पन्ण्डिहरूले खोज 
अनुसन्िवन गदै रहनु धनिवन्ि जरूरी भएको समेि ्औलं्यवइएको 
छ। 

पुस्िकवलयमव र्वह्य होहल्लवले असर गनुा हुाँदैन ।  त्यस्िै आन्िररक 
शवन्न्ि पधन उप्रत्तकै आर्श्यकिव पदाछ । यो सवथीलवई भेटन समय 
कुने ठवउाँ  पधन हैन र िेरैमव भेट हुन ेसवथीहरूको औपचवररकिवको 
गफगने ठवउाँ  पधन हैन । यस्िो नहोस ्भन्ने श्री शैल उपवध्यवयको 
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‘पुस्िकवलय करवउने ठवउाँ  हो’(गोरखवपत्र २१ श्रवर्ण २०२८) धचट्ठील े
सवाँच्चै हवमीलवई पुस्िकवलयमव हुन ु पन े अनुशवसन, सुनसवन र 
एकवग्र ध्यवन गना सहकने र्विवर्रण पुस्िकवलयमव हुनु पन े
आर्श्यकिव बोिको एकपटक पुनः स्मरण गरवउाँदछ । हवम्रो समवज 
अझै अकोलवई के असर पछा भन्ने नसोची आफ्नो मनमोजी गदै 
रहने र्वनीमव रही रहेकव कुरव पधन व्यक्त भएको छ । आगवमी 
हदनहरूमव यस्िव कुरवहरू लोपहुाँदै जवने कुरवमव प्रर्श्वस्ि हुन ुपरेको 
छ। 

श्री सवफल्य अमवत्य ‘नेपवल रवप्रिय पुस्िकवलयः एक गन्थन’ 
(गोरखवपत्र १३ कवधिाक २०२८)मव रवप्रिय पुस्िकवलयको महत्र् 
औलं्यवउाँ दै भन्नु हुन्छ पन्ण्डि हेमरवज गुरूको धनजी संकलन ‘भवरिी 
भर्न’ पुस्िकवलय २०१३ सवलमव श्री ५ को सरकवरले भवरिीय िीन 
लवख रुपैयवाँमव हकनेर ित्पिवि केन्द्रीय सधचर् पुस्िकवलय लगवयि 
र्र्ेनी संकलन  गदै  आएर  हवल के कधि अफ्ठेरव पवर गदै  
आएको यस रवप्रिय पुस्िकवलयको आफ्नै महत्र् छ । िेह्र-चौि 
भवर्वकव प्रवचीन महत्र्कव िेरै ग्रन्थहरू र हस्िधलन्खि (मध्ये प्रर्शेर् 
थप महत्र्कव भने हवल रवप्रिय अधभलेखवलयमव छन)् सवमग्रीहरूल े
यस पुस्िकवलयलवई धसङ्गवरेको छ। पुरिकवलयको धनधमत्त यो 
रवणवकवलीन दरर्वर खवस उपयोगी हुन नसक्ने, िवलीम प्रवप्त 
कमाचवरीको अभवर्, र्जेटको कमी आहदलवई दृप्रष्टगि गदवा यसमव 
िेरै पररर्िानको आर्श्यकिव देन्खन्छ । सम सवमधयक 
आर्श्यकिवको पूधिा नगररएमव नवम मवत्रको नेपवल रवप्रिय 
पुस्िकवलय भ ैरहने चेिवर्नी पधन श्री अमवत्यले गनुा भएको छ । 
सवाँच्चै भन्ने हो भन े२०२८ सवलको यो चेिवर्नी िफा  हवल सम्म 
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पधन कुनैठोस कवयािम श्री ५ को सरकवरल ेिजुामव गरेको छैन र 
झण्डै सन शिवब्दीको पुस्िकवलयकोरूपमव हवम्रो नेपवल रवप्रिय 
पुस्िकवलय अद्यवर्धि छ। 
 

पुस्िकवलयको पररचय, यसले के कसरी कुन हदसम्म सेर्व 
पवठकलवई हदन सक्छ र शैन्क्षक जगिमव ि झन पुस्िकवलय 
अध्ययन, अनुसन्िवनको प्रवण नै भएको कुरवलवई कुन समुहकव 
प्रर्द्ववनहरूल ेअपेक्षव गना सक्दछन भन्दै ‘पुस्िकवलय र रवप्रिय धशक्षव 
पद्धधिको योजनव ०२८’ (गोरखवपत्र ११ र १८ भवद्र २०२९) शीर्ाकमव 
श्री नवरवयण धमश्र, शवन्न्ि धमश्र भन्न हुन्छः पुरवनो धशक्षव प्रणवलीमव 
प्रबधभन्न तु्रटीहरू पवइएर सो को पररमवजान लगवयि आमूल पररर्िान 
गररएको भधनएको नयवाँ धशक्षव पद्धधिमव पधन पुस्िकवलयको महत्र् 
बवरे चचवा नहुनु, रवप्रिय योजनवमव पुस्िकवलय प्रर्कवसको योजनव 
नरहनु, पुस्िकवलयले न ै कक्षव पवठको भन्दव बढी ज्ञवन आजान 
गरवउन सक्छ भन्ने कुरवलवई एकविफा  पन्छवइनु ज्यवदै दःुखद 
कुरवहरू हुन ् । भवरि, अमेररकव, रूस र चीनले पुस्िकवलयको 
प्रर्कवसबवट गरेको प्रगधिले पधन हवम्रव योजनवप्रर्द्हरूलवई आकर्ाण 
गना नसक्नु र यस कुरवको जवनकवरी गरवउन खोज्दव समेि ्सुन्न 
र बुझ्न अग्रसर नहुनु जस्िव कुरवहरू व्यक्त भएको देख्दव सवाँच्चै 
देशको अभवग नै ठवन्न सहकन्छ । समयमै उहवाँहरूकव हदशवबोि 
र्ेर्वस्िव भएर पधन हो हक नयवाँ धशक्षव पद्धधिल ेजसरी धशक्षक 
समूहबवट ठोस सुझवब र परवमशा नधलई लवहदएको सहनु पयो त्यस ै
गरी व्यर्न्स्थि पुस्िकवलयको अभवर्लवई नीधिगि आधलङ्गन गना 
नखोज्दव र नसक्दव शैन्क्षक मवप न्यून स्िरमव िकेधलदै गैरहेको 
हवमी भोग्दै छौं । 
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अन्िरवाप्रिय पुस्िक र्र्ालवई सवकवर पवने हो भने पुस्िकको 
महत्र्लवई बुझ्नु पछा र पुस्िकको स्िर, के, कहवाँ, कुन खण्ड 
आफूलवई आर्श्यक पने हो सब जवन्न पुस्िकवलय प्रप्रर्धिको ज्ञवन 
हुन ुपछा । यो ज्ञवन जीप्रर्ि पुस्िकवलयबवट मवत्र उपलब्ि गरवउन 
सहकन्छ । एउटव नमूनव पुस्िकवलयले प्रर्श्वको भौगधभाक र सौया 
मण्डलको लगवयि एक एक ग्रहहरूकव, अन्िररक्षमव मवधनसको टेकवई 
आहद सम्पूणा कुरवकव जवनकवरी आफ्नो ठवउाँको जन समूह सुहवउाँदो 
भवर्व र स्िरकव सवमवग्री जुटवएर हदन सक्छ । पुस्िक र 
पुस्िकवलयको यस प्रकवरको महत्र् र ममालवई र्झुेर १९४६ मव 
स्थवपनव भएको युनेस्कोले धशक्षव, प्रर्ज्ञवन र संस्कृधिको मवध्यमद्ववरव 
सब ैरविहरूको आपस आपसमव सहयोग र सद्भवर्नव बढवई शवन्न्ि 
सुरक्षव कवयम गना टेर्व हदने हेिुले १९७२ लवई अन्िरवप्रिय पुस्िक 
र्र्ाको रुपमव मनवउने धनिो  गरेर ज्ञवन  सवमवग्रीको उत्पवदन र 
उपयोगधसि  घधनष्ट  रुपमव  सम्बद्ध  प्रर्धभन्न  मुलुककव लेखक, 
प्रकवशक, लवइब्रेररयन, पुस्िक प्रर्िेिव सबैलवई ठूलो सवहस, आशव, 
उमङ्ग र हौसलव प्रदवन गरेको छ भन्दै नवरवयण धमश्र, शवन्िी धमत्र 
‘पुस्िकवलय र अन्िररवप्रिय पुस्िक र्र्ा’(गोरखवपत्र २१ मवगा २०२९) 
मव भन्नु हुन्छः पुस्िकवलय प्रबनव पुस्िकको फूधि हुाँदैन । पुस्िकमव 
जीर् देन्खदैन। पुस्िकको ज्ञवन प्रर्स्िवररिवबवट आजको र्ैज्ञवधनक 
युगको आप्रर्ष्कवर हुन सकेको हो । कवलामवक्सको क्यवप्रपटल र 
कम्युधनष्ट म्यवधनफवस्टो, ग्यवधलधलयोको कन्सधनाङ टु न्यू सवइन्सेज 
आहद जस्िव हकिवर्हरूले रवजनैधिक र र्ैज्ञवधनक पररर्िानको जन्म 
हदए। यस्िव पुस्िककव प्रचवर प्रसवर र अनुसन्िवन गररनको धनधमत्त 
पुस्िकवलयनै अग्रसर हुन आउाँछ । सुसंगहठि पसु्िकवलय धभत्र 
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सच्चव गुरू, धमत्र, खेलौनव, लगवयि समुद्रपवरीकव देश देख्न र मवधनस 
धचन्न सहकन्छ । स्र्गा, पथृ्र्ी, पविवल, कुनै पधन ठवउाँ धसि पररधचि 
हुन सहकन्छ । घवम, पवनी, झरी, हुरी, र्वदल, र्र्वाको कवरण पधन 
पुस्िकवलयले बिवउन सक्छ भन्दै यस र्र्ाले पुस्िकवलय स्थवपनव 
र सुव्यर्स्थवको अधिररक्त पुस्िकवलय प्रर्शेर्ज्ञहरूको उत्पवदन बपृ्रद्ध 
गदै पुस्िकवलयको महत्र् सबैमव महशस गरवउने छ भन्ने अठोट 
पधन व्यक्त गररएको छ। 

नेपवली पुस्िकवलय शीर्ाक अन्िगाि सवमधयक चचवा लेख्दछः 
कवठमवडौंमव एउटव सविन सम्पन्न  पुस्िकवलयको आर्श्यकिवको 
अनुभर्  िथव  नेपवली पवठकलवई र्ेलुकव ५ बजे पधछ पधन खुल्ने 
नेपवली भवर्व िथव अंग्रेजी भवर्वकव समेि ्रवम्रव रवम्रव हकिवर् रहेको 
एउटव सवर्ाजधनक पुस्िकवलय खोधलन परेको छ । हुनि रवप्रिय 
पुस्िकवलय, केशर पुस्िकवलय, मदन पुरस्कवर पुस्िकवलय जस्िव 
सवबाजधनक खवलकव पुस्िकवलय नभएकव हैनन िवपधन कधिपय 
प्रर्धभन्न कहठनवइले गदवा सबासविवरणकव धनधमत्त यी सन्जलव छैनन।् 
यसकवरण पधन एउटव सविन सम्पन्न पुस्िकवलयको चवहनव बढेको 
छ र यो स्थवपनवको लवधग यस्िै अनुभर्हरू बढ्दै जवनु परेको छ। 

बुक्स फर अल (रवइन्जङ्ग नेपवल १५ मवचा १९७३) शीर्ाक अन्िगाि 
कृष्णमवन मवनन्िरले युनेस्कोले अन्िरवाप्रिय हकिवर् र्र्ा मनवउन 
चवलेको कदमले हवम्रो नेपवललवई पधन धनकै आकर्ाण गरेको छ । 
हकिवर् र अध्ययन र्वनीको प्रर्कवस गोष्ठीको मन्त्री श्री रुद्रप्रसवद 
धगरीबवट उद्घवटन हुनु, अन्िरवाप्रिय प्रकवशकहरूको संघले १० नेपवली 
प्रकवशकहरूलवई फ्रवङ्कफूट हकिवर् मेलवमव भवग धलन बोलवइनु 
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जस्िव कुरवहरूको उल्लेख गदै नेपवल अधिरवज्यभर दैधनक ५०, 
सवप्तवहहक १३३, पवन्क्षक ६३, मवधसक १४३, तै्रमवधसक ६९, र्वप्रर्ाक ९२ 
र दै्वर्वप्रर्ाक ६३ पत्र पप्रत्रकवहरु प्रकवशन हुाँदै आएकव छन ्। मोधिरवम 
भट्टल े ‘गोखवा भवरि जीर्न’ नवमक र्नवरसबवट प्रकवश गरेको, 
१९५५ प्रब.सं. को कवठमवडौंबवट प्रकवधशि सुिवसवगर र पधछ १९५७ 
प्रब.सं. देन्खको प्रकवधशि गोरखवपत्र िमश: प्रथम, हद्विीय र ििृीय 
नेपवलकव प्रकवधशि पप्रत्रकवकव िममव पदाछन ् । दैधनकको रूपमव 
आर्वज पप्रत्रकवले प्रथम स्थवन प्रवप्त गरेको हो भन्दै नेपवलमव हकिवर् 
पत्रपप्रत्रकवमव भएकव ज्ञवन प्रर्स्िवररि गने िममव मदन पुरस्कवर 
पुस्िकवलय अधन हकिवर् प्रकवशनको िममव जनक धशक्षव सवमवग्री 
केन्द्र, सवझव प्रकवशन, जोर गणेश प्रेस िथव हकिवर् प्रर्िेिवको िममव 
एजुकेशनल र्ुक एन्क्जधभटहरूले प्रमुख भूधमकव ओगटेको छ । यस 
र्र्ा सवझवल े अधिरवज्यव्यवपी हकिवर् प्रदशान गरेको, अमेररकन 
पुस्िकवलयले सवक्षरिव सम्बन्िी हकिवर्को प्रदशान गरेको 
महत्र्बवरे चचवा गदै नेपवल रवप्रिय पुस्िकवलय अन्िगाि कमसेकम 
न्जल्लवव्यवपी एकवएक प्रर्कधसि पुस्िकवलय, िवलीम प्रवप्त कमाचवरी 
िथव आर्श्यक मवत्रवमव बजेटको िजुामव हुनु पने कुरवमव सबैको 
मिैक्य रहने दृढिव समेि व्यक्त गनुा भएको छ। 

पवठ्य सवमवग्रीको उपवदेयिव र्वरेमव प्रर्धभन्न प्रर्चवरहरू व्यक्त गदै 
यसले अन्िरवाप्रिय समझदवरीको र्पृ्रद्ध लगवयि अनुशवसनको पवलनव, 
जेहन्दवर, सहकवररिव, आत्मधनभारिव आहद कुरवले व्यक्त्तीलवई ज्यवदै 
कमाठ र सक्षम बनवउन सक्ने कुरवलवई दृप्रष्टगि गदवा हवम्रो देशमव 
न ि आर्श्यक स्िरकव पठन पवठनकव सवमवग्री प्रकवशन हुन्छन ्
न ि छपवउने आिुधनक प्रप्रर्धि कै प्रयोग हुन सकेको छ जबहक 
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सविवरण रंगीन हर्वईपत्र समेि ् प्रर्देशबवट छपवएर ल्यवउनु पछा 
भन्दै क्षेत्र प्रिवप अधिकवरी प्रोस्पेक्ट अफ ररहडङ मेटेररयल्स 
(रवइन्जङ्ग नेपवल १९ जुन १९७३) मव भन्न्नु हुन्छ रवम्रव हकिवब लेख्न 
र छपवउने व्यर्स्थव हनु, प्रकवशकहरूले ज्यवदै फवइदवको मवतै्र उपयुक्त 
र रवम्रव हकिवर् प्रकवशनको लवधग कदम चवल्नु, यस्िव प्रकवशनकव 
उधचि प्रर्िरणको प्रर्न्ि हुनु, उपयुक्त सवमवग्री अञ्चल, न्जल्लव, सहर 
र गवउाँ  गवउाँमव प्रर्स्िवररि गररनु जस्िव कृयवकलवप हुनु पदाछ । 
जसबवट पठन पवठनको अधभरूचीमव बपृ्रद्ध हुन्छ । पवठ्य सवमवग्रीको 
उपवदेयिव र्पृ्रद्ध गना धनरन्िर स्िररय हकिवर्को पत्र-पप्रत्रकवमव 
पररचय हदनु, पवठ्य पुस्िकसंग सम्बन्न्िि अन्यवन्य हकिवबहरू 
ियवर गनुा, संिै पठन पवठनमव हरिरहले सहयोग पुयवउन शैन्क्षक 
संस्थवहरूमव सविन सम्पन्न पुस्िकवलयको स्थवपनव गनुा, लेखकको 
अधिकवर संरक्षण हुनु, हकिवर् उद्योगको लवधग बैंकल ेऋण हदने 
व्यर्स्थव गनुा, र्रवबर हकिवर् प्रदशानको आयोजनव हुन ुर अन्ििः 
सुसंगहठि पुस्िकवलय र पुस्िकवलयवध्यक्षहरूको पप्रर्त्र सेर्व 
उपलब्ि हुनु पने कुरव पधन उहवाँले व्यक्त्यवउाँनु भएको छ। 
 

सन ्१९५९ मव प्रत्रपुरेश्वरकव केही टहरवहरूमव स्थवपनव भए देन्ख न ै
आर्श्यकिवको महसूस भएर करीर् १२०० पुस्िकहरू कवठकव 
फलेकमव रवखेर शुरू गररएको हवलको कीधिापुर न्स्थि प्रत्र.प्रर्. 
केन्न्द्रय पुस्िकवलय धभत्र पुरवनो धशक्षव अर्धिमव दैधनक करीर् १५० 
प्रर्द्यवथील ेप्रर्ेश गने गरेकव र सेमेष्टर प्रणवलीको थवलनी देन्ख सो 
संख्यव बढेर ५०० पुग्नुर्वट आजको समयमव पुस्िकवलयको बढी 
महत्र् रहेछ भन्ने ज्ञवन बपृ्रद्ध भएको स्पष्ट छ भन्दै अध्ययनको 
सर्ोत्तम श्रोि पुस्िकवलय (गोरखवपत्र ६ असोज २०३०) मव धु्रर् कुमवर 
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देउजव भन्नु हुन्छ मवधनसलवई चवहहने सबै प्रकवरकव पुस्िकहरू 
जधिसुकै िनवड्य व्यप्रक्तले पधन खरीद गना असंभर् ै पने हुनवल े
धशक्षक, प्रर्द्यवथी सोिकिवा र सर्ासविवरणलवई  पुस्िकवलयले मवतै्र 
उधचिज्ञवन र धशक्षव हवाँधसल गना गरवउन अत्यन्ि महत्र्पूणा भूधमकव 
खेल्ने कुरव धनन्िि छ। केही हकिवबको संकलन र प्रचवर प्रशवर 
गररनेलवई मवतै्र पुस्िकवलयको कवया मवन्न नधमल्ने कुरवलवई स्मरण  
गदवा व्यर्न्स्थि योजनवबद्ध िरीकवबवट धनधमाि पुस्िकवलय र यसको 
सञ्चवलनको लवधग िवलीम प्रवप्त पुस्िकवलयवध्यक्षहरू समेिको 
व्यर्स्थवबवट मवत्र कुनै पधन देशको धशक्षव द्रिुिर गधिमव जवन 
सक्ने हुाँदव प्रर्कधसि मुलुकहरूल ेव्यर्न्स्थि पुस्िकवलयको िजुामव 
गरेर मवत्र प्रर्श्वप्रर्द्यवलयको स्थवपनव गने गरेको कुरव प्रर्शेर् मनन 
योग्य छ । 

यसरी स्थवपनव गररएकव सही स्र्रूपकव पुस्िकवलयले मवतै्र कुन ै
पधन धशक्षक, प्रर्द्यवथी र अनुसन्िवनमव लवगेकव व्यप्रक्तहरू लगवयि 
सर्ा सविवरणलवई हवन्जरी जर्वफ खवलकव प्रर्शेर् महत्र्पूणा प्रश्नकव 
जर्वफको अधिररक्त ित्कवल नहुने खोज िलवसर्वट मवत्र प्रवप्त गना 
सहकन ेखवलकव प्रश्नोत्तरी सेर्व समेि प्रदवन गना सक्षम हुन सक्छ। 
 

धशक्षव योजनव अधघ प्रत्र.प्रर्. केन्न्द्रय पुस्िकवलयकव पुस्िकवलयवध्यक्ष 
प्रत्र.प्रर्.एकेडेधमक कवउन्न्सल, धसनेट, रोजगवरी ब्यूरो र सूचनव ब्यूरोको 
समेि पदेन सदस्य हुने व्यर्स्थव भएझैं पुस्िकवलयवध्यक्षलवई 
प्रत्र.प्रर्.कव प्रबधभन्न शैन्क्षक नीधि धनिवारण गररन े इकवईमव संिै 
संलग्न गरवइनु पने आर्श्यकिवलवई श्री देउजवले प्रष्ट पवदै 
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पुस्िकवलय प्रयोग गने गरवउने िममव धशक्षकहरूले नै र्ढी 
अधभरूची धलनु पने कुरव पधन अधभव्यक्त गनुा भएको छ। 
 

नेपवल रवप्रिय अधभलेखवलयमव २ हजवर र्र्ा अधघको हस्िधलन्खि 
‘दश भूधमश्वर बुद्ध’(रवइन्जङ नेपवल १ नोभेम्बर १९७३) लगवयि 
सबभन्दव पुरवनो मवधनएको शवक्य संर्ि ्१०७६ मव लेन्खएको हवल 
सम्म भेहटएकव उत्तर खण्ड नभएको र्वल्मीकी रवमवयण, १४ सय 
र्र्ा पुरवनो प्रर्श्व ित्र् सगंीिव, बदु्धशव भन्दव िेरै अधघ ियवर भएको 
मवधनने अखण्ड पुरवण, मल्लकवलीन भूधम सुिवरकव कवगजवि, शवह 
बंशीय ऐधिहवधसक धचठ्ठीहरू, द्रव्य शवहद्ववरव धलन्खि हकिवर्कव 
अधिररक्त धिव्र्धियन भवर्वमव लेन्खएकव करीर् २५ हकिवर्हरू रहेको 
कुरव अधभलेखवलयकव प्रमुख श्री बुप्रद्धसवगर परवजुलीबवट ज्ञवि हुन 
आएको छ । 
 

नयवाँ धशक्षव लवगु भए पधछ सविन सम्पन्न पुस्िकवलयहरूमव पवठक 
संख्यवमव अत्यधिक बपृ्रद्ध भएको कुरव गोरखवपत्र लेख्दछ (गोरखवपत्र 
२५ मवगा २०३०)- प्रत्र.प्रर्. केन्द्रीय पुस्िकवलयमव यस अधि प्रधि हदन 
१४० देन्ख २०० व्यप्रक्त सरदर पुस्िकवलय प्रयोगको लवधग आउाँ थे 
भने हवल यो संख्यव पवंच/छसय पुगेको छ । अमेररकन लवइब्रेरी, 
केशर पुस्िकवलयहरूले समेि ्नयवाँ धशक्षव लवगु भएको कवरणले गदवा 
पवठक संख्यवमव र्पृ्रद्ध भएको कुरव अंधगकृि गरेकव छन ्। स्थवनीय 
प्रकवश, संकटव, प्रर्प्लर्ी, युर्क, नेपवल मैत्री अध्ययन मण्डल 
पुस्िकवलय िथव नक्सवलको जन र्वचनवलय जस्िव पुस्िकवलयकव 
सर्ेक्षण गदै यो पुस्िकवलयकव आधथाक न्स्थधि दयनीय देखव परेको 
कुरव समेि ्यसमव व्यक्त गररएको छ। 
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श्री ५ महवरवजवधिरवज सरकवर पुस्िकवलयको बहुपक्षीय प्रर्कवसमव 
बडो अधभरूची रवखी बन्क्सन्छ भन्दै श्री ५ र्ीरेन्द्र र पुस्िकवलय 

(गोरखवपत्र २५ मवगा २०३०) शीर्ाकमव श्रीमिी शवन्िी धमश्र भन्नु 
हुन्छ ०२६ सवलमव युर्रवजधिरवज होइबक्सदव प्रत्र, प्रर्. केन्द्रीय 
पुस्िकवलय भ्रमणमव सरकवरबवट प्रबधभन्न इकवईको धलइर्र्सेको 
जवनकवरी, प्रकवशनहरू पवउने अधिकवर ऐन छ छैन आहद सोिपुछ 
िथव पुस्िकवलयको आगन्िुक पुन्स्िकवमव ‘There is improvement 

but for perfection insistent labor is still required' भन्ने हदशव बोि 
बक्सेर पुस्िकवलयमव कवम गने हवमीलवई सन्िोर् हदलवई प्रगधि 
गना बल प्रदवन गरर बक्स्यो । हवम्रो नेपवलमव पुस्िकवलयको 
चेिनवकै कमी रहेको, पुस्िकवलयवध्यक्ष शब्दको प्रधिधनधित्र् 
लगनशील, योग्य अनुभर्ी व्यप्रक्तको होइन अल्छी भण्डवरेको धचत्रको 
रूपमव समवजले धलइरहेको, ठीक र सहह अथाको पुस्िकवलय स्थवपनव 
हुन नसकेको कवरणले गदवा पुस्िकवलय पेशवमव लवग्नु आफ्नो 
अन्स्ित्र् गुमवउनु जस्िो देन्खएको कुरवहरूकव मवमीक, मनोबैज्ञवधनक 
स्मरण र प्रर्शे्लर्ण गदै सरकवरबवट प्रदवन गररबक्सेको उक्त प्रेरणव 
पधछ पुस्िकवलय पेशवमव लवगेर गुमवएको मवन, पदर्ी, प्रधिष्ठव र 
अन्य सुप्रर्िवहरू प्रर्सान बढी समथा भई आफूलवई सेर्व भवर्नवमव 
अप्रपि गने उमङ्ग आएको कुरव उहवाँले ब्यक्त गनुा भएको छ। 
 

श्री ५ को सरकवर पुस्िकवलय सेर्वको शप्रक्तधसि पररधचि भएर 
होलव कवठमवडौं र्वहहर रहेकव प्रर्देशी करवरकव पुस्िकवलयहरू बन्द 
गने धनणाय गोरखवपत्रमव प्रकवधशि भयो । यद्यप्रप अधिरवज्यकव 
प्रर्धभन्न ठवउाँहरूमव रवप्रिय पुस्िकवलय र्व र्वचनवलयहरू खोल्ने 
नीधि श्री ५ को सरकवरले धलएको कुरव प्रकवशमव नआएको हैन 
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०२९।३।२९को गोरखवपत्रबवट पोखरवमव र्वचनवलयको प्रर्न्ि 
गररएको कुरो पधन प्रकवशमव आएकै हो िवपधन िमा र्णा, जवि, 

जविीको भेदभवर् प्रर्नव िनी, गरीब, र्वलक, बुढो, धशन्क्षि, अधशन्क्षि, 

रवजनैधिक समूह िवधमाक समूह अथर्व कुनै शप्रक्त प्रवप्त समूहको 
मवगा मवत्र प्रदशान गने नभई सम्पूणा जनिवको आफ्नो रूची र 
क्षमिवल े धशक्षव ग्रहण गना सक्ने हकधसमको जन पुस्िकवलय 
स्थवपनव रविको प्रत्येक गवउाँ , न्जल्लव र अञ्चलमव हुनु पनेमव 
हवलसम्म एउटव पधन अझ भनौं रवजिवनी कवठमवडौंमव सम्म 
नहुनुबवट पुस्िकवलय सेर्वको महत्र् श्री ५ को सरकवरल ेमहशूस 
नै नगरेको अथवाि ् पुस्िकवलय सेर्वको प्रर्कवस िफा  श्री ५ को 
सरकवरको ध्यवन नगएको स्पष्ट हुन्छ । प्रर्देशी पुस्िकवलयकव 
सवमवग्री सेन्सर गने र्व श्री ५ को सरकवरको कुनै पदवधिकवरीको 
रेखदेखमव रवखेर सञ्चवलन मवतै्र गरवएको भए पगु्नेमव कुनै पधन 
कवरणल ेहोस ्केही भएकव कवठमवडौं बवहहरकव प्रर्देशी पुस्िकवलय 
समेि ् र्न्द गरवई हदएर जनिवको आर्श्यकिव अनुसवर पठन 
पवठनमव भएको सुप्रर्िवमव अर्रोि ि श्री ५ को सरकवरले गना 
सक्यो िर पुस्िकवलयको शप्रक्तधसि पररधचि भएर पधन सो को 
पररचवलन िफा  कुनै पधन योजनव कवयवान्र्यन नहुन ुज्यवदै दःुख 
को कुरव हो भन्दै नेपवलमव सही अथामव सुसंगहठि र सुव्यर्न्स्थि 
जन, शैन्क्षक र रवप्रिय सबै पुस्िकवलयको स्थवपनव िफा  श्री ५ को 
सरकवरल ेआर्श्यक कदम चवल्ने कुरवमव आफूहरू आशवर्वदी रहेको 
कुरव व्यक्त गरेर नवरवयण धमश्र, शवन्िी धमश्रले, ‘पुस्िकवलय र 
र्वचनवलय’ (समीक्षव २८ पौर् २०३०) शीर्ाकबवट नेपवली जनमवनसमव 
पुस्िकवलयको यथवथा अर्स्थवको चेिनव जगवउन खोज्नु भएको छ। 
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पुस्िकवलय सम्बन्िी गोप्रष्ठको आयोजनव बरवर्र गनवाले बढी से ब़िी 
व्यप्रक्तहरूलवई यस प्रप्रर्धिको जवनकवरी हुने, प्रचवर र प्रसवरको 
कवरणल ेपुस्िकवलयको र्वरेमव जन चेिनवको बपृ्रद्ध हुने, सम्बन्न्िि 
क्षेत्रमव कवयारि प्रवप्रर्धिक दक्षिव हवाँधसल गना नसकेकव कमाचवरीले 
यसबवट फवइदव उठवउन सक्ने आहद कुरवलवई दृप्रष्टगि गरी प्रत्र.प्रर्. 
केन्द्रीय पुस्िकवलयले पवल्पवमव १२ देन्ख १४ असवरसम्म, िरवनमव 
१९ देन्ख २१ असवरसम्म र कवठमवडौंमव २६दे न्ख २८ असवर ०३१ 
सम्म पुस्िकवलय गोप्रष्ठको सञ्चवलन गरेको र यसमव प्रर्शेर्िः 
पुस्िकहरूको छनौट संकलन, संगठन िथव संरक्षण आहद सम्बन्न्िि 
प्रर्र्यमव छलफल भएको कुरव जवनकवरीमव आएको छ। 
 

लवइब्रोररयन्स सधमट हडमवण्ड्स (रवइन्जंग नेपवल १७ फेब्रुअरी १९८०) 
शीर्ाक अन्िगाि रवइन्जङ नेपवल लेख्दछः क्यवम्पस 
पुस्िकवलयवध्यक्षहरुले पुस्िकवलय व्यर्सवयीहरूको हवल भैरहेकव 
प्रशवसधनक धनयमहरू कधिपय अनुकूल नभएकवले पररर्िान 
गररहदन, पुस्िकवलय पेशव शैन्क्षक र्व प्रशवसधनक के हो हकटवन 
गररहदन, सेर्व स्थवयीको व्यर्स्थव लगवयि यस पेशवमव 
लवग्नेहरूलवई उच्च धशक्षव प्रवप्त गना अध्ययन प्रर्दव िथव अन्य 
सुप्रर्िव हदलवई हदन समेि आफ्नव मवगहरू प्रत्र.प्रर्. समक्ष पेश गरेकव 
छन।् 
 

धशक्षवको प्रर्धभन्न क्षेत्रको चरम उपजमव पुग्न पुस्िकवलयलवई न ै
सुधनयोन्जि गनुा पने कुरवलवई स्र्ीकवरेर शैन्क्षक कृयवकलवपकव लवधग 
ि यो मुटु न ै हो भन्दै रवइन्जंग नेपवल ‘लवईब्रेरीयन्स लट’ (१८ 
फेब्रुअरी १९८०)  भन्ने  आफ्नो संपवदकीयमव लेख्दछ: हवलै प्रत्र.प्रर्.कव 
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प्रर्धभन्न क्यवम्पसकव पुस्िकवलयवध्यक्षहरूले केही प्रशवसधनक 
धनयम जस्िव आफ्नव प्रधिकुल कुरवहरूमव हेरफेर, उच्च धशक्षवको 
व्यर्स्थव, यो पेशेर्वरको सेर्व कुन हो जस्िव कुरवहरूको मवग र 
सोिपुछ गरेकव छन ् । िी सर् उपयुक्त छन ् र मवग बमोन्जम 
हुनसके यसबवट शैन्क्षक पुस्िकवलय सम्बन्िमव केही ठोस 
नीधिहरूको िजुामव भएर पुस्िकवलयलवई सहह मवगामव लगवउन 
सघवउ पुग्न जवनेछ । सफल पुस्िकवलय प्रणवली न ैएउटव यस्िो 
उपवय हो जसबवट मवत्र प्रर्श्वमव यसरी प्रर्स्िवररि रहेको ज्ञवन 
भण्डवरबवट धशक्षवप्रर्द र अनुसन्िवनकिवाहरूले सही र उपयुक्त ज्ञवन 
ग्रहण गना सक्दछन ्। 
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सेन्टर फर लाइबे्ररी कन्सल्टेन्सी 
 

यो के का लामग ? 

र्वस्िर्मव भन्ने हो भने नेपवलमव भएकव प्रवयः पुस्िकवलयहरू सही 
ढंगर्वट सुसंचवलन भएकव छैनन ् । यसको कवरण पुस्िकवलय 
सञ्चवलन गनेलवई पुस्िकवलयको धसद्धवन्ि अनुकूल ज्ञवन नहुन,ु 

पुस्िकवलयले के कस्िव सेर्व प्रदवन गनुा पदाछ र गदाछ भन्ने कुरव 
पवठक र्गालवई थवहव नहुनु मवतै्र नभई रवप्रिय स्िरबवट पधन 
पुस्िकवलय प्रर्कवसमव आर्श्यक पने सही मवगा अर्लम्बन नहुन ु
हो । िर् पुस्िकवलय व्यर्स्थवपनको हदशवमव के कसरी आर्श्यक 
सेर्व, सल्लवह र जवनकवरी हदने भन्ने धचन्िनर्वट यो कन्सल्टेन्सीको 
जन्म भएको छ । यसले कुनै पधन पुस्िकवलय नयवं धसजानव गना 
योजनव बनवइ हदन सक्छ भने भैरहेकव पुस्िकवलयकव 
ल्कवधसहफकेशन, क्यवटलधगङ जस्िव कवया गररहदएर प्रवप्रर्धिक 
व्यर्स्थवपन गरर हदन सक्छ । त्यधिमवत्र ैनभई केही समय त्यहवंकव 
पुस्िकवलयमव कवयारि कमाचवरीलवई पुस्िकवलय प्रर्ज्ञवनको सवमवन्य 
ज्ञवन प्रवयोधगक िौर िररकवबवट धसकवइ हदन पधन सक्छ । अिः 
नेपवलमव पुस्िकवलय स्थवपनव, व्यर्स्थवपन िथव सुसंचवलनको 
कवयामव मवग भएकव सहयोग र सेर्व पुयवउनकव लवधग यो 
कन्सल्टेन्सीको प्रवदभुवार् भएको छ । 

 

पोष्ट र्क्स नं. २७७४ 

कवठमवडौ, नेपवल  
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      - राविय सेिा दलको तालीम प्राप्त  
- भूमम प्रशासन कायायलय बारामा, केही समय काम गरेको 

  - २०२७ साल पौष देखख ठाकुर राम कलेज, बीरगंजमा  
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: हाल नेपाल पुस्तकालय संघको अध्यि । 
 

अन्य प्रकाशन : पत्र-पवत्रकाहरूमा केही कविता तथा लेखहरू 

  प्रकामशत । 
 


