वाचन सं कृ ती
- डॉ.नानासाहे ब गायकवाड
‘ ंथ हे च गु ’ िकंवा ‘वाचाल तर वाचाल’ अशी सुभािषते आपण अनेकदा वापरतो.
वाचनामुळे

माणूस

सु-सं कृ त

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर हे तर
वत:ला

होतो.

अनेक

महान

ने*यांचे

वाचन

अफाट

होते.

ंथ -ेमी .हणून -िस0 होते. इं 2लंडम3ये असताना *यांनी

ंथालयात अ4रश: क5डू न घेतलेले आप7याला मािहत आहे . एवढं च न:हे तर

-संगी उपाशी राहूनही पु तक खरे दीचा 3यास *यांनी इं 2लंडमधील वा त:यात घेतला
होता.
िश4ण :यव थेतही वाचनाचे मह?व अन@य साधारण आहे . िवAाथB-िश4कमुCया3यापक या सा-या घटकांनी सतत वाचन के7यािशवाय DानाजFन होऊ शकत नाही.
हे सगळं खरं असूनही अिलकडे वाचनाची आवडच कमी झाली आहे . अशी खंत/तJारही
आपण नेहमीच ऐकतो.
िवAाLयाMनी वाचावं, असं अपेि4त असलं तर िश4कांनी *यांना वाचनाचा छं द
जोपासायचा कसा हे -*य4 कामातून--क7पातून-दाखवून िदले पािहजे. पाQयपु तके
मुलांकडू न हाताळली जातात, पण अवांतर पु तके माR जाणीवपूवक
F
वाचायला लावली
पािहजे.
शालेय
आहे .

ंथालय ‘समृ0’ असणं, हे शाळे ने अिभमानाने िमरवता यावं असं भूषण

ंथालयात िविवध िवषयांवरील

ंथ, मािसके, िनयतकािलके इ. बरोबर आता

संगणक-इं टरनेट यांनीही समृ0 असायला हवे. काळानु प e-books, e-journals, you-tube,
google, Wikipedia यासारCया अनके गोSी या पु तका इतTयाच मह?वाची मािहती दे णाया उपलUध आहे त. मुलं या -कारVया साधनांचा (ICT – Information and Communication
Technology) आवडीने वापर क

शकतात.

शाळे ने मुलांना वाचनाची, िलखाणाची आवड िनमाFण करYयाकरीता वगाMमधूनच ‘बुक
बॉTस’ सारखे उपJम करायला हवे. ‘बुक बॉTस’ म3ये लहान मुलांची मािसकं, पु तके,
वतFमानपRातील

‘आवड’ िनमाFण करYयासारखी वन पती--ाYयांची मािहती,

काटू F @स,्

वाहने-लॅ
पटॉप-मोबाईल आिद मािहतीची काRणे ठे वायला हवी. िश4क नसले7या ‘ऑफ’

तासांना मुलं

वत:हून ती वाचून काढतील. मुलांचा ओढा ‘बुक बॉTस’ कडे िनि`तच

राहील.
यािशवाय िवAाLयाMVया वाढिदवसांचे वेळी केवळ चॉकलेट दे Yयािशवाय एक पु तक
(aयाची िकंमत

.200 पयMत असेल) शाळे ला भेट .हणून Aायला सांगावे. पु तकावर

“......... Vया वाढिदवसािनिमd शाळे ला भेट” असा मजकूर *यामुळे मुलांVया आनंदात भर
टाकता येईल. अनेक िनवृd अिधकारी, िश4क वा पालक यांचेकडे ही वापरात नसलेली पण
अडगळीत टाकलेली अनेक पु तके शाळे ला उपलUध करता येतील. समाजात अनेक चांगली
माणसं आहे त. *यांना याबाबतीत आ ह क न दे णगी

पाने पु तकसंचय वाढिवता येईल.

याकामी मुलंही खूप मोठं योगदान दे ऊ शकतील.
मुलांना

वत: कथा, किवता, गाणे िलहायला ; खरे तर सु वातीला चांग7या

लेखक-कवींचे वाङमय िलहायला दे ऊन नंतर

वत:चं िलखाण करायला उAुf करता येईल.

मुलांची क7पकता कागदावर उतरवून सजFनशीलता जोपासता येऊ शकेल. मुलांनी िलहीलेलं
वगाFत वाचून दाखवून काही सुधारणाही *यात सांगता येतील.
वाचनकgटा, वतFमानपRे

टँ ड, अथवा

ंथालया शेजारीच वाचनालय सु

क न

ितथं मुलांना ‘िनवडा-वाचा-िटपण काढा’ अशी सवय लावता येईल. यासाठ ी शाळे Vया
अगोदरचा वा शाळा संप7यावर एक तास मुलं हे क

शकतील. न5द के7यास जो जा त

पु तके वाचील *याला बि4स पानेही पु तके दे ता येतील.
ंथ िदं डी Ð

ंथ जRा यांसारखे उपJमकही शाळा राबवू शकतील जेणेक न मुलांना

या उपJमांचा आनंद घेता येईल.
वाचनाचं

वत:चं असं एक तंR असतं, पु तक कसं धरावं, डोkयात आिण पानात

िकती अंतर असावं, पानं उलटावी कशी, यासारCया छोgया छोgया पण आयुlयभर
उपयोगी पडतील अशा अनेक गोSी मुलांना -ा*यि4कांmारे िशकिवता येतात. वरVया
वगाMVया िवAाLयाMना - तावना, सूची, तळिटपा यांचे वाचन िशकवता येईल. वाचता वाचता
‘नोटस’् कशा nया:या हे ही िश4क सांगू शकतील. पु तक िनवडू न अशा िनवडक
पु तकांचे सामुहीक Jमश: वाचन ही आमसभेपुढे करणा-या काही शाळा मी पािह7या
आहे त.

वाचनाVया गोडीकरीता केवळ उपदे शाम*मक बौि0क पु तके मह?वाची नाहीत तर
रं जना*मक िJया*मक पु तके िनवडू न वाचायला दे ता येतील. फा टर फेणे, शामची आई,
बोTया सातबंडे, िसंदबादVया सात सफरी यांसारCया अनेक पु तकांम3ये मुलांना ‘झपाटू न’
टाकायची ताकद आहे . ती वापरायलाच हवी.
मुCय .हणजे मुलांना वाचनाची गोडी लावायला िश4कालाही वाचनाची गोडी
असायला हवी. िश4काVया हातात जाता-येता चांगली पु तके मुलांVया नजरे त भरली
पािहजे.

िशकवताना

आप7या

वाचनाचे

उ*कृ S

संदभF-दाखले

दे ता

आले

पािहजे.

वृdपRािशवाय काही वाचन असतं याचं भानही िश4कांना असायला पािहजे. अनेक ‘ टाफ
.स’ हे केवळ वतFमानपR वाचन अथवा गpपांचे फड जमिवYयाची िठ काणे होतात.
*यातही वाचनाला चांगला
मह?वाचे

आहे .

कोप िमळू शकतो. िश4काने काय वाचावं हे ही ठ रिवणे

कथा-कादं ब-यांचे

िचंतना*मक मािहतीपर

वाचन

अनेक पु तके,

.हणजे
शै4िणक,

वाचन

न:हे .

सामािजक,

चांगले

आ*मचिरR,

राजकीय,

भौगोिलक,

त?वDाना*मक अनेक पु तके िनवडू न वाचता येतील. डॉ.अUदल
ु कलाम, नारायणमूतB,
aयांनी कृ तीतून आदशF िनमाFण केले अशा सा-या :यिfम?वाचे पैलू, महा*मा गांधी,
रिवंtनाथ टागोर, िवनोबा भावे यांसारCया राuीय महापु षांची चिरRे Ð *यांचे सािह*य
वाच7यास -ेरणा आिण िवचार दो@हीही िमळू शकतील. इतर भाषांतील भाषांतरे ही खूप
वाचनीय आहे त. इं जीचे िश4क इं जी वतFमानपRे चाळतात का ?

मी अनेकदा िश4क

िनवडीVया मुलाखतीत ‘काय वाचलं एवvयात’ िवचारलं तर थातूरमातूर उdर दे ऊन
कशीबशी सुटका क न घेताना बघतो. *यावेळी *यांVया हातात िपढी घडिवYयासाठ ी Aावी
का असा -w

वत:लाच पडतो.

अिलकडे टी.:ही. सं कृ तीमुळे (aयाम3ये *याच *याच बात.या चोवीस तास,
*याच मािलका वषाFनुवषx) ‘वाचन’ सं कृ तीवर िवपिरत पिरणाम झालेली आहे . टी.:ही.ला
मयाFदा घातली तर अमयाFद वाचन करणं शTय होईल. रयत िश4ण सं थेचे चेअरमन
अड.रावसाहे ब िशंदे नेहमी *यांVया :याCयानातून िश4कांना वाचनासंबधी -ो*साहन दे तात.
नवीन पु तके-मािसके हे शाळांनी nयावे असा आ ह धरतात. िश4क Dानाने समृ0 आिण
िवAाLयाMिवषयी आपुलकी -ेम बाळगूण कायFत*पर राहील तर नवीन िपढी घडिवYयात
नTकीच मोलांच योगदान *याला दे ता येईल.

कोण*याही समाजाची उं ची *या समाजात7या िश4कांVया उं चीपे4ा जा त असू
शकत नाही, असं नेहमी .हटलं जातं. िश4काची वैचािरक-कृ तीशील उं ची वाढिवYयाकरीता
‘वाचन सं कृ ती’ एवढी उdम सं कृ ती दस
ु री कोणती असू शकेल ?
-

डॉ.नानासाहे ब गायकवाड
(21 एि-ल 2013)

