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तावना : 

 Room To Read ा सं थेचे सं थापक जॉन वुड यांनी अनेक रा यांतील अनेक शासक य शाळेम ये 
बालवाचनालयास सु वात केली.  औरंगाबाद िज ात जानक देवी बजाज ां या सहा याने इय ा पिहली 
ते पाचवी या िव ा यासाठी गो चे पु तके पुरिव या जातात. लहान वगातील मुलांना जा तीत जा त 
आिण चांग यात चांगले यां या आवडीचे, यांना समजेल, चेल अशा भाषेतील, श दांतील िच प असे 
अनेक पु तके यांनी दली. 
  िव ा याना समजपूवक वाचता यावे.  जे वाचल े यातून यांना अथ काढता यावा, िव ा याना 
वाचनाची सवय लागावी, आवड िनमाण हावी िहच यामागची उ  ेहोय. 
  वाचनाबरोबरच िव ा याना आ मिनभर, आ मिव ासू बनवणे हा ही उ ेश होता.  ह ेवाचनालय 
हणजे बालकांनी बालकांसाठी चालिवलेले वाचनालय होय.  ाम ये एक बालवाचनालय सिमती थापन 
कर यात आली. याम ये मुलांनीच वाचनालयासाठी काही िनयम बनवले.  यांनीच पु तकांची देवाण-घेवाण 
केली, न दी ठेव या.  यामुळे यां यात आ मिव ास िनमाण झाला. 
 या सवामुळे िज ातील िश कांनाही खुप फायदा झाला.  िव ा याम ये वाचनाची आवड िनमाण 
झाली.  िज हा प रषद शाळेम येही पटसं या वाढ यास मदत झाली व वगात िव ाथ  उपि थतीही वाढली.  
गो ी या पु तकामुळे िव ा याना िच कलेचीही आवड िनमाण झाली.  वेगवेगळे िच  काढणे, रंग भरणे 
यात यांना रस वाटू लागला.  वाचनालया या िविवध वाचन कारामुळे यांना गो चे झाड तयार करणे, 
गो ना िशषक देणे, नवीन गो  तयार करणे, िलिहणे.  गो  संि  पात िलिहणे, पा  प रचय देणे, 
िशषकाचे झाड बनवणे, गो  वाढिवणे, प लेखन अशा िविवध गो चे ान िमळाल.े  िव ा या या 
श दसंप ीत वाढ झाली.  नवनवीन गो ी यांना िशकायला िमळा या. 
Room To Read  उपयोिगता : 
 वेगवेग या वाचन कारांमुळे सु दा िव ा याम ये आ मिव ास िनमाण झाला.  एकमेकांना मदत 
करणे, सहानुभूती अस े मू य जत गेले. 'एक िमिनटात बोला', 'मा याब ल सांगा' ा उप मांमुळे 
िव ा याम ये आ मिव ास िनमाण झाला. उ हाळी सु ी, दवाळी सु ी कवा कोरोनाचा लॉकडाऊन ा 
सव सु यांम ये सु दा मुलांना पु तके वाच यास उपल ध क न दे यात आली होती. 
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  या सवाचा एक सकारा मक प रणाम हा झाला क  2019 म ये इय ा 5 वी म ये िशकत असले या 
'भागवत नारायण आ केर' याने िलिहलेली 'ह ीदादाची कामिगरी' ही गो  'िचमुक यां या गो ी' या 
पु तकात कािशत झाली आिण िव ा याना अजूनच ेरणा िमळाली.  यां यात अिधक उ साह िनमाण 
झाला.  भागवतचे ते यश पा न आ हा सवानाच आनंद झाला.  िव ा याम ये आ मिव ास िनमाण झाला.  
वाचनाची आवड िनमाण झाली. 

  Room To Read सु  केले या बालवाचनालय गावातील नाग रक, मिहला यां यासाठी सु दा खुले 
होत.े  वाचन ेरणा दनािनिम  िव ाथ , गावातील नागरीक व मिहला या सवाना वाचनासाठी े रत 
कर यात आल.े  यामुळे यां याम ये सु दा वाचनाची आवड िनमाण झाली. 

 ऑग  2018 पासून सु  झालेले Room To Read या बालवाचनालयात आजपयत तीन ते चार 
हजारापयत पु तके िव ा यासाठी वाच यास उपल ध आहते. हणतात ना 'वाचन ह ेमनाचे अ  आहे' या 
हणी माणे आम या िव ा यानाही आता रोजच ह ेअ  खा याची सवय जडली आह.े 

  'वाचू आनंदे' ही उ  स यात उतरवणारी सं था हणजे Room To Read. 

  Room To Read  या सं थेमाफत 2018-19 या शै िणक वषापासून औरंगाबाद तालु यातील 30 
शाळांना मोफत वाचनालय दे यात आल.े  वाचनालयासाठी थम एक वतं  म ठरवून तीला रंगरंगोटी व 
मुलांना आकषून घेणारी आकषक पट ग सं थेमाफतच कर यात आली. 

िन कष : 
                 Room To Read चे वाचनालय ह ेशाळेला, िश कांना व िव ा याना त ध करणारे आह.े  सलग 3 
वष या सं थेने िज हा प रषद शाळेला भरपुर पु तके, मुलांना अव यक टेशनरी, कोरे कागद, कलर बॉ स, 
पेि स स, खोडरबर, शापनर, पीना, िचकटटेप, काडिश स अस ेभरपुर सािह य दले.  ह ेसािह य आिण पु तके 
आपोआपच िव ा याना वाचनालयाकडे आक षत करणारी होती.  पु तकांची मुखपृ ,े मलपृ  ेव बोलक  
िच  े हणजे मुलांसाठी भरी म ाच ! 
 वाचनालयाचा वापर, वाचनालयातील वातावरण, िनयम, वाचन कार, उप म, यां या न दी या 
संदभात सं थेमाफत दजदार अस े िश ण संबंिधत शाळेतील मु या यापक व वाचनालय मुख,  1 िश क 
यांना दे यात आल.े याप दतीची कायवाही शाळेत करतांना कोणतीही अडचण आ यास Room To Read 

माफत सखोल मागदशन केले जात.े 
  हदी भािषक िव ा याना सु दा अस यामुळे आ हाला अ ययन अ यापनात भाषेची फार मोठी 
अडचण होती.  पण या वाचनालयातील पु तकातील मराठी श द, वा य, मुलां या कानावर सतत पडत 
गे यामुळे मुलांनाही मराठी भाषा आपली वाटू लागली.  भाषेची अडचण आता ब यापैक  कमी झाली आह.े  
आता बरीच मुले मराठी बोलतात.  मराठीतुन आपल े मत  करतात, प रपाठात आवडले या गो ी 
सांगतात.  लाजरी बुजरी मुले ही छोटा य  करतात.  िवशेष हणजे मुलांना वयंिश त लाग ूलागली आह.े 
  मुलांना वाचन उप म अितशय आवडतात.  पु तक वाच यात, िच  काढ यात आिण ती रंगव यात 
मुले म  होतात.  यां या या आवडीचा उपयोग िच  वणन, िच ाव न गो  तयार करणे याम ये होतो.  
पु तके वाच याबरोबरच मुले पु तकांची काळजीही घेतात.  यासाठी यांना पु तकांचा दवाखाना या 
संक पने या उपयोग झाला.  यामुळे यां या संवेदनिशलता, शेअर ग, क  ही मु ये जली गेली.  कोरोना 
काळात शाळा बंद अस यामुळे िव ा याना शाळेशी जोडून ठेव याचे काम या वाचनालयाने केले. 
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