के ळकर एजुकेशन ट्रस्ट चे
विनायक गणेश िझे कला, विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय, मुुंबई
ग्रुंथालय विभाग
‘िाचन प्रेरणा ददन’ अहिाल – शैक्षवणक िर्ष २०१७ - २०१८
सालाबादप्रमाणे या िर्ीही भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम याुंच्या जन्मददनावनवमत्त
महाविद्यालयाच्या ग्रुंथालयातर्फे ‘िाचन प्रेरणा ददन’ साजरा करण्यात आला. १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रवििार
असल्याने युंदा ‘िाचन प्रेरणा ददन’ शुक्रिार १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी साजरा करण्यात आला.

ग्रुंथालयातर्फे या वनवमत्ताने ग्रुंथालयाच्या िाचन कक्षामध्ये ग्रुंथ प्रदशषन आयोवजत करण्यात आले. प्रदशषनाचे उद्घाटन महाविद्यालयाचे मा. उप-प्राचायष सी.ए. विद्याधर जोशी याुंच्या हस्ते करण्यात आले. या िेळी ट्रस्टचे मा.
विश्वस्त सी. ए. ए. डी. भोरकर, मा. उप-प्राचायाष डॉ. शुभाुंगी भािे, पयषिेवक्षका प्रा. अिुंवतका कानडे, ग्रुंथालय
सवमतीचे अध्यक्ष सी. ए. अवनल नाईक, वशक्षक, वशक्षके तर कमषचारी, तसेच अनेक विद्याथीही उपवस्थत होते.

उदघाटनप्रसुंगी डॉ. कलाम याुंच्या प्रवतमेला पुष्पहार अपषण करण्यात आला. विद्याथी आवण कमषचारी याुंना प्रेरणा
वमळण्याच्या दृष्टीने डॉ. कलाम याुंच्या प्रवतमेच्या शेजारी तयाुंचे कायष, तयाुंचे प्रेरणादायी विचार आवण तयाुंचे
आयुष्य उलगडणारे वभत्तीपत्रक लािण्यात आले होते.

ग्रुंथालयात उपलब्ध असलेले डॉ. कलाम याुंनी वलवहलेले ग्रुंथ ि तयाुंच्या कायाषबद्दल, तयाुंच्या चररत्राबद्दल, तयाुंची
तत्त्िे आवण तयाुंचे विचार माुंडणारे अन्य लेखकाुंचे ग्रुंथ या प्रदशषनात माुंडण्यात आले. प्रदशषन स्थळी डॉ. कलाम याुंचे
काही महत्त्िाचे प्रेरणादायी विचार प्रदर्शशत करण्यात आले.

ग्रुंथ

प्रदशषनात ग्रुंथाुंसोबतच डॉ. कलाम याुंनी रचलेल्या कविता आवण गाणी
प्रदर्शशत करण्यात आली. विविध िृत्तपत्राुंमध्ये डॉ. कलाम याुंच्याबद्दल
छापून आलेल्या मावहतीची कात्रणेदख
े ील प्रदर्शशत करण्यात आली.
स्िातुंत्र्य सैवनक, शास्त्रज्ञ तसेच सामावजक, ऐवतहावसक, राजकीय,
व्यक्तीमतिे आवण काही उद्योगपती याुंचे ग्रुंथालयात उपलब्ध असलेले
विविध चररत्रग्रुंथही यािेळी प्रदशषनात माुंडण्यात आले. महाराष्ट्र
लोकसेिा आयोग (MPSC) आवण सुंघ लोकसेिा आयोग (UPSC) याुंच्या
विविध परीक्षाुंिर आधाररत

ग्रुंथालयात उपलब्ध असलेले ग्रुंथ तसेच

ग्रुंथालयात मागिण्यात येणाऱ्या विविध विर्याुंिरील
वनयतकावलकाुंचाही प्रदशषनात युंदा समािेश करण्यात आला.
सिष विद्यार्थयाांना डॉ. कलाम याुंच्या बहुआयामी कतृषतिाचे आवण
व्यवक्तमतिाचे विविध पैलू समजािेत आवण तयातून तयाुंना प्रेरणा वमळािी हा प्रदशषनाचा एक उद्देश. तसेच सिष
प्रदर्शशत ग्रुंथाुंची ि वनयतकावलकाुंची मावहती विद्यार्थयाांपयांत पोहोचािी आवण तयातून तयाुंना िाचनाची प्रेरणा
वमळािी हा दुसरा उद्देश.

महाविद्यालयातील विद्याथी, वशक्षक तसेच वशक्षके तर कमषचारी या सिाांनी या ग्रुंथ प्रदशषनाला भेट ददली ि प्रदर्शशत
िाचन सावहतयाचा लाभ घेतला. ददनाुंक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रदशषनाला विद्यार्थयाांचा वमळालेला प्रवतसाद
तसेच अनेक विद्याथी आवण वशक्षकाुंनी के लेल्या मागणीनुसार ग्रुंथ प्रदशषन शवनिार, ददनाुंक १४ ऑक्टोबर २०१७
पयांत िाढिण्यात आले. महाविद्यालयात उपलब्ध ग्रुंथसुंपदेचा सिष विद्यार्थयाांनी असाच पुरपूर र्फायदा घ्यािा ि
िाचन सुंस्कृ ती िाढिािी असे मत या वनवमत्त प्राचायष डॉ. बी. बी. शमाष याुंनी व्यक्त के ले.

पररतोर् द. पिार
ग्रुंथपाल, िझे महाविद्यालय

