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ऄभ्यासक्रम : गं्रथालयीन ताललकीकरण : लसद्ांत अलण व्यवहार (LIB 004) 

पसु्तक ०१: गं्रथालय ताललका: प्रयोजन अलण प्रकार  
घटक ०१: गं्रथालय ताललका : प्रयोजन अलण काये 
गं्रथालय ताललका व गं्रथालयशास्त्राचे पाच लसद्ांत, गं्रथालय 
ताललकेची इतर गं्रथालय नोंदवह्या आलण गं्रथसचूी  साधने 
यांच्याशी तुलना,  ताललकीकरण प्रलिया  , ताललकीकरण  आलण 
वगीकरण 
घटक ०२: ताललकेचे बाह्य स्वरूप  
 ताललकेची लवलवध बाह्य स्त्वरूपे, ताललकेच्या  सवोत्कृष्ट बाह्य 
स्त्वरूपांची वैलशष्य े 
घटक ०३ : ताललकांचे प्रकार  
गं्रथालय ताललका ठेवण्याचे अंतगगत प्रकार, वणानिुमे ताललका / 
अकारलवल्हे ताललका, वगीकृत  ताललका, कोशताललका आलण 
वगीकृत ताललका : तुलना, अनवुणग  वगग ताललका, गं्रथालय 
ताललकेच्या अंतगगत प्रकाराची लनवड  
पसु्तक ०२ ताललकेतील नोंदींचा अकृलतबंध  
घटक ०४ : नोंदींचे प्रकार  
ताललकेमधील नोंद, नोंदींची आवश्यकता , नोंदींचे प्रकार  
घटक ०५ : लवलवध प्रकारच्या नोंदींमध्ये द्यावयाचे तपशील  
मालहती घटक, कोशताललकेतील मालहती घटक, रंगनाथन  यांच्या 
वगीकृत ताललकेतील मालहती घटक  
घटक ६ : नोंदींची रचना : वगीकृत अलण वणानकु्रमे  
नोंदींची रचना, वगीकृत नोंदी, वणानिुमानसुार रचना नोंदरचनेची 
प्रलिया  
घटक ७ : कें द्रीकृत ताललकीकरण, प्रकाशनपवूव  
ताललकीकरण आलण 'माकग ', गं्रथालय सहकार, कें द्रीकृत  
ताललकीकरण, प्रकाशनपवूग ताललकीकरण, माकग  (MARC) 
सेवा, सहकारी ताललकीकरण  

 पसु्तक ०३: शीषवकांची लनवड अलण लेखनपद्ती  

घटक ८ : पाश्चचमात्य व्यश्ततनावे अलण  भारतीय 
व्यश्ततनावे  
 गं्रथकारनाम ताललका, शीषगक  लनवडीचे लनयम, शीषगकरूपाचे  
लनयम 
घटक ९: समश्टट-गं्रथकार  
 व्याख्या, व्याप्ती आलण नोंदलनवड, एएसीआर -२ प्रमाणे, 
शीषगकाचे स्त्वरूप, 'सीसीसी' प्रमाणे शीषगकाचे स्त्वरूप 

घटक १०: टोपणनावे, ऄनामक गं्रथ अलण  
एकलरत गं्रथनामे, टोपणनावे, अनामक गं्रथ, एकलरत गं्रथनामे  
पसु्तक ०४: लवषयवार ताललकीकरण 
घटक ११: लवषयवार ताललकीकरण : प्रचन  
लवषयशीषगके, लवषयशीषगके ठरलवताना उपस्स्त्थत होणारे प्रश्न  
घटक १२:लवषयशीषवके याद्या  
आवतृ्त्या, सीअसग ललस्त्ट ऑफ सब्जेक्ट  हेडडग्ज, लवषयशीषगके  
तयार करण्यासाठी मागगदशगक तत्त्वे, चलररे, भलूवभागांची नावे, 
भाषा आलण लललत वाङ्मय, सामान्य  स्त्वरूपाचे सवगसाधारण 
संदभग, आवतृ्त्या, सीअसग ललस्त्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडडग्ज  
 
  
ऄभ्यासक्रम: गं्रथालय अलण समाज (LIB 001)  
पसु्तक ०१: गं्रथालयांचा लवकास अलण त्यांचे समाजातील 
कायव  
 घटक १ : समाजातील गं्रथालयांचे कायव  
आधलुनक समाजाच्या गरजा, सामालजक संस्त्था, गं्रथालय आलण 
लशक्षण, गं्रथालय आलण संशोधन, गं्रथालय आलण सांस्त्कृलतक के्षर, 
गं्रथालय आलण मालहती संपे्रषण, गं्रथालय, अध्यात्म आलण 
तत्त्वज्ञान, गं्रथालय आलण मनोरंजन, गं्रथालय आलण 
समाजपलरवतगन 
घटक २ : गं्रथालयशास्राचे पाच लसद्ांत  
पलहला लसद्ांत - गं्रथ उपयोगासाठी असतात, दसुरा  लसद्ांत - 
प्रत्येक वाचकासाठी गं्रथ, लतसरा  लसद्ांत - प्रत्येक गं्रथासाठी 
वाचक, चौथा  लसद्ांत - वाचकाचा वेळ वाचवा तसेच गं्रथालय 
सेवकाचा वेळ वाचवा, पाचवा  लसद्ांत - गं्रथालय ही वर्धधष्ण ू
संस्त्था आहे, पंचसरूीचे लवस्त्ततृ संदभात आकलन  
घटक ३ : आंग्लंड व ऄमेलरकेतील गं्रथालयांचा लवकास  
सन १८५० पवूीची  इंग्लंडमधील गं्रथालय, गं्रथालय  कायदा, 
गं्रथालयांची सवेक्षणे आलण अहवाल, लिलटश  लायिरी, 
अमेलरकेतील गं्रथालयांचा लवकास, अमेलरकेतील गं्रथालय कायदा, 
मानवतावादी चळवळ आलण गं्रथालये, अमेलरकी  गं्रथालय संघ 
(ए. एल. ए.), लायिरी ऑफ का ाँगे्रस  
 घटक ४ : भारतामधील गं्रथालयांचा लवकास : योजना 
अलण कायवक्रम  
ऐलतहालसक पाश्वगभमूी, योजना , कायगिम व धोरणे, 
गं्रथालयलवषयक काही महत्त्वाच्या सलमत्यांचे अहवाल, योजना व 



कायगिम आखणीचे प्रयत्न, योजना  व कायगिम या संदभात 
गं्रथालय लवकसाचे मलू्यांकन  
पसु्तक दसुरे गं्रथालयांचे लवलवध प्रकार व त्यांची काये  
घटक ५ : राटरीय गं्रथालये  
राष्री- चाचा संकल्पना, अगष्रावयालयाचे प्रकार, काही  राष्रीय 
गवाताधाची तपशीलवार मालहती 
घटक ६ : साववजलनक गं्रथालये  
सावगजलनक गं्रथालयांचा लवकास, सावगजलनक  गं्रथालय म्हणजे 
काय?, सावगजलनक  गं्रथालयांची काये - सामान्य, सावगजलनक  
गं्रथालयांची काये - भारतातील सद्य:स्स्त्थतीच्या संदभात  
घटक ७ : शैक्षलणक गं्रथालये  
 शालेय  गं्रथालये, महालवद्यालयीन गं्रथालये, सद्य:स्स्त्थती, 
लवद्यापीठ गं्रथालये,  
सवगसामान्य लनरीक्षणे 
घटक ८:लवशेष गं्रथालये अलण मालहती कें दे्र  
लवशेष गं्रथालये अथग आलण हेत,ू ऐलतहालसक  दृस्ष्टके्षप, लवशेष  
गं्रथालयांची वैलशष्य े व कायग, मालहती  कें द्रांची उत्कांती, 
मालहतीकें द्रांचे प्रकार, भारतातील सद्य:स्स्त्थती  
पसु्तक ०३: गं्रथालय कायदे  
घटक ९ : गं्रथालय कायदा अलण अदशव साववजलनक 
गं्रथालय कायदा 
गं्रथालय कायद्याची आवश्यकता, सावगजलनक गं्रथालयांचे जाळे, 
आदशग गं्रथालय कायदा 
घटक १०: भारतातल्या पाच राजयांमधील  
गं्रथालय कायदे अलण त्यांची प्रमखु वैलशटये  
अध्ययनासाठी नेमलेले गं्रथालय कायदे, पाच राजयांतील गं्रथालय 
कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास, सवगसाधारण लनरीक्षणे  
पसु्तक ०४: गं्रथालय साधनसंपत्तीची देवघेव अलण वाचक-
ऄभ्यास  
घटक ११ : वाचकवगव, वाचक-ऄभ्यास अलण व्यावसालयक 
नीती  
 वाचकवगग, गं्रथालयाचा उपयोग व मालहतीच्या सायी, 
वाचकांलवषयीचा अभ्यास : पद्ती आलण तंरे, व्यावसालयक नीती  
घटक १२: गं्रथालय साधनसंपत्तीची देवघेव संकल्पना , 
अवचयकता, स्वरूप  
 गं्रथालय साधनसंपत्ती आलण त्यांची देवघेव, गं्रथालय  
साधनसंपत्ती देवघेवीसाठी पवूग-आवश्यकता, गं्रथालय  
साधनसंपत्ती देवघेव : संकल्पना आलण तलिषयक टीका  
घटक १३ : गं्रथालय साधनसंपत्तीची  देवघेव लनवडक 
ईदाहरणे गं्रथालय साधनसंपत्तीची देवघेव : लनवडक उदाहरणे 
(कस-स्त्टडीज) , भारताच्या संदभात गं्रथालय साधनसंपत्ती देवघेव 
पसु्तक ०५: गं्रथालय संघटना, गं्रथालय पद्ती अलण 
कायवक्रम  
घटक १४ : गं्रथालय संघटनांची काये  

व्यावसालयक संघटनांचे महत्त्व आलण आवश्यकता, भारतातील 
गं्रथालय संघटनांचे महत्त्व, इतर देशांतील गं्रथालय संघटना  
घटक १५: गं्रथालय अलण मालहतीसेवा यांच्या लवकासात 
कायवरत ऄसणाऱ्या संघटना व संस्था  
आंतरराष्रीय संघटना, जागलतक  मालहती पद्ती, नशॅनल  
इन्फमेशन लसस्त्टीम फॉर सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजी (NISSAT) 
(लनस्त्साट), भारतातील राष्रीय मालहतीकें दे्र  
 
ऄभ्यासक्रम : गं्रथालय व्यवस्थापन (LIB 002)  
पसु्तक ०१ : गं्रथालय व्यवस्थापनाची मलूतत्त्वे  
 घटक ०१ : व्यवस्थापनाचीसववसाधारण तत्त्वे अलण त्यांचा 
गं्रथालय व्यवस्थापनामध्ये वापर  
शास्त्रीय व्यवस्त्थापन , व्यवस्त्थापनाचे घटक , रंगनाथनप्रणीत 
शास्त्रीय व्यवस्त्थापन, शास्त्रीय व्यवस्त्थापनाची  तत्त्व,े गं्रथालय 
व्यवस्त्थापन  
घटक ०२ : गं्रथालय संघटन  
संरचनेची प्रलिया, संरचनेचे तक्ते  
घटक ०३: गं्रथालय आमारत  : लनयोजन, गं्रथालयासाठी 
लागणारे फर्ननचर व साधनसामग्री - काही मानके 
लनयोजनासाठी लवचारात घ्यावयाच्या गोष्टी , गं्रथालय इमारत, 
जागेचे व्यवस्त्थापन , गं्रथालयासाठी उपयकु्त  फर्धनचर, 
गं्रथालयासाठी उपयकु्त साधनसामग्री, मानके आलण प्रमाणके  
पसु्तक ०२: वाचनसालहत्य संग्रहाचा लवकास  
घटक ०४ : वाचनसालहत्याचे प्रकार व लनवडीची तत्त्वे  
वाचनसालहत्य आलण त्याने प्रकार , वाचनसालहत्याचे वगीकरण , 
वाचनसालहत्याच्या लनवडीची तत्त्वे , वाचकांलवषयी अभ्यास , 
धोरणे, प्रमाणके, संकेत व मानके  
घटक ०५  : वाचनसालहत्य लनवडीची साधने व त्यांचे 
महत्त्व  
वाचनसालहत्य : लनमाते-लनर्धमती, लनवडीची साधने : गं्रथ, लनवडीची 
साधने : अन्य मलुद्रत सालहत्य, लनवडीची साधने  : मदु्रणेतर 
सालहत्य  
घटक ०६ : गं्रथोपाजवन कायवपद्ती  
 उपाजगन लवभाग, उपाजगनातील समस्त्या, वाचनसालहत्याची लनवड, 
वाचनसालहत्याचे उपाजगन, दाखलनोंदीकरण, दप्तरे, नोंदवह्या 
आलण फाईल्स  
घटक ०७: गं्रथोपस्कार  
तांलरक लवभाग, लनयोजन आलण  संघटन, उपस्त्कार - कायगपद्ती 
आलण लनत्यिम, दप्तरे, फाईल्स आलण लेखनसामग्री  
घटक ०८: लनयतकाललके  
लनयतकाललक लवभाग , लनयतकाललक उपाजगनातील अडचणी , 
लनयतकाललकांची लनवड , लनयतकाललकांचे उपाजगन , 
लनयतकाललके स्त्वीकारण्यालवषयीची कामे ,लनयतकाललक 
लवभागातील दप्तरे, नोंदवह्या आलण लेखनसामग्री  
पसु्तक ०३: गं्रथालयाचा वापर अलण देखभाल  



घटक ०९: देवघेव  
देवघेवीचे कायग, देवघेव पद्ती, देवघेच लवभागातील कामे, देवघेव 
पद्ती, आंतरगं्रथालयीन देवघेव, देवघेव कायाचे लनयोजन आलण 
व्यवस्त्थापन  
घटक १० : देखभाल, कपाटातील रचना अलण संग्रह 
पडताळणी  
पलररक्षण कायग आलण  व्यवस्त्थापन, गं्रथमांडणीची तत्वे , 
गं्रथमांडणीच्या पद्ती , कप्प्यातील मांडणी , गं्रथसंग्रह दालनाचे 
पलररक्षण, संग्रह पडताळणी/ गं्रथमोजणी 
घटक ११:गं्रथबांधणी अलण पलररक्षण  
गं्रथबांधणी आलण गं्रथलनगा कायग , बांधणी प्रलिया , गं्रथबांधणीचे 
प्रकार, बांधणीचे सालहत्य , बांधणी लवभागाचे संघटन आलण  
व्यवस्त्थापन, गं्रथालयातील वाचनसालहत्याचे जतन आलण संरक्षण  
पसु्तक ०४: गं्रथालय-सेवक अलण गं्रथालय-सलमती  
घटक १२ : गं्रथालय-सेवक  
गं्रथालयातील सेवकवगग , गं्रथालय-सेवकांची संख्या ठरलवणे, 
सेवकवगाची लनवड, सेवकवगाचे काम  
घटक १३ : गं्रथालय-सलमती  
गं्रथालय-सलमती, गं्रथपाल आलण गं्रथालय-सलमती , लवलवध 
प्रकारच्या गं्रथालयांतील गं्रथालय-सलमत्या  
घटक १४ : गं्रथालय-लनयम  
गं्रथालय-लनयम, लनयमांचा आशय, लवलवध प्रकारच्या 
गं्रथालयांतील गं्रथालय-लनयम, गं्रथालय पलरचय पसु्स्त्तक 
पसु्तक ०५: गं्रथालय : लनधी अलण ऄंदाजपरक  
घटक १५: गं्रथालयासाठी लनधी  
आर्धथक व्यवस्त्थापन , गं्रथालयाची लवत्तव्यवस्त्था , गं्रथालयातील 
खचाच्या बाबी, अथगसंकल्प तयार करणे  
घटक १६: गं्रथालयाचा ऄथवसंकल्प अलण जमा-खचव  
 गं्रथालयाचा अथगसंकल्प , गं्रथालयाचा अथगसंकल्प तयार 
करण्याची पद्ती , प्रचालवानाबमा-खचाचा लहशेब, लहशेब 
तपासणी  
घटक १७: गं्रथालयीन अकडेवारी व वार्नषक ऄहवाल  
आकडेवारी आलण वार्धषक अहवाल , आकडेवारी, गं्रथालय 
आकडेवारीचे प्रकार, वार्धषक अहवाल  
 
ऄभ्यासक्रम: गं्रथवगीकरण : लसद्ांत अलण व्यवहार  (LIB 
003)  
प्रात्यलक्षके: पसु्तक ०१ : ड्युइ डेलसमल वगीकरण पद्ती  
घटक ०१: ड्युइ डेलसमल वगीकरण (१९वी अवतृ्ती) :  
प्रास्त्तालवक, आराखडा आलण संघटन , डु्यई डेलसमल  
वगीकरणाची १९वी  आवतृ्ती, लचन्हांकन,दशांश अपणूांकांचे 
गणुधमग, मलूभतू योजना : लकमान  तीन अंकांचा संकेत , खंड १ : 
संपादकाची प्रस्त्तावना आलण कोष्टके तक्ते , खंड २ : अनसुचूी , 
खंड ३ : सापेक्ष लनदेश, वगांकांची लेखनपद्ती, चौकटी कंसातील 
अंक ; अप्रचललत नोंदी डु्यई डेलसमल वगीकरण पद्ती : १७  

घटक ०२ : व्याख्या , लटपा अलण वगीकरण करण्यासाठी 
सचूना  
व्याख्या, स्त्पष्टीकरण आलण व्याप्ती, लनरलनराळ्या प्रकारच्या लटपा, 
कें द्रस्त्थान शीषगक / कें द्रस्त्थान नोंदी, वगांक तयार करणे  
घटक ०३ : गं्रथाचा लवषय लनश्चचत करून त्यास वगांक 
देणे  
 गं्रथनामांची लवलवधता , लवषय लवश्लेषण , तयार वगांक देणारी 
साधने, लवषयांचे लवलवध प्रकार आलण दृस्ष्टकोनांचे  लवश्लेषण, 
वगांकांचा शोध, लवषयालशवाय इतर बाबी, व्यावहालरक अडचणी  
घटक ०४ : सापेक्ष लनदेशाचा वापर  
 सापेक्ष लनदेशाची गरज आलण महत्त्व , सापेक्ष लनदेश : पलरभाषा, 
सापेक्ष लनदेशाची व्याप्ती , लनदेशाचे संघटन, नोंदीसमोर लनदेलशत 
केलेले अंक  
घटक ०५: वगांक तयार करणेः संचलेषण-प्रलक्रया अलण 
ईदाहरणे  
डेलसमल वगीकरणातील वगांक तयार करण्याचे प्रकार, "यात भर 
घाला" पणूग अंकाने , एखाद्या लवभागाची भर घालणे , त्याच 
लवभागातनू / खंडातनू पैलयूकु्त वाढ , एकलरत ला -जोडा, मळू 
अंकाची लनवड, आणखी काही उदाहरणे  

प्रात्यलक्षके पसु्तक ०२:  साहाय्यकारी कोटटके व ड्युइ 
डेलसमल  
घटक ६ : कोटटक 1 : प्रमालणत सववसाधारण पोटलवभागांचा 
वापर  
प्रमालणत सवगसाधारण पोटलवभागाची लवशेष लक्षणे,  प्रमालणत 
सवगसाधारण पोटलवभागाचा  वापर कसा करावा?, शनू्य व 
तत्संबंधीचे भेद, 'ला जोडा' | 'भर घाला' अशा सचूनांिारे प्रमालणत 
सवगसाधारण पोटलवभागाचा लवस्त्तार, प्रमालणत सवगसाधारण 
पोटलवभाग व त्यांचे लवलवध अथग, दोन  डकवा जास्त्त प्रमालणत 
सवगसाधारण पोटलवभागांचा वापर, जेव्हा  प्रमालणत सवगसाधारण 
पोटलवभागाचा वापर अनावश्यक असतो  
घटक ७ : कोटटक 2 : भखंूडांक : ईपयोग  
भखंूडांचे लवभाजन : कोष्टके, स्त्थलांकांची भर,  दोन स्त्थलांकांची 
भर, दोन लवषय पैलूंमध्ये स्त्थलांक घालणे, कोष्टक 2मधील 
एखादा अंक त्याच कोष्टक 2मधील 'दसुऱ्या एखाद्या अंकाने 
वाढलवणे, प्रमालणत सवगसाधारण पोटलवभागास- 09 याव्यलतलरक्त 
अन्य स्त्थलांक लचहनांकन जोडणे, स्त्थलांकांनंतर प्रमालणत 
सवगसाधारण पोटलवभागांचा वापर  
घटक ८ : कोटटक 3 : लललत वाङ्मय  पोटलवभाग : 
ईपयोग  
प्रमखु वगग 800 - लललत वाङ्मयाचे लवभाजन, कोष्टक 3 आलण 
3A : पलरचय, एका लेखकाच्या ललखाणाचे वगीकरण, लवलशष्ट 
भाषांचे सवगसाधारण  वाङ्मय वेचे | काव्यसंग्रह, सालहत्य गं्रथाचे 
टीकात्मक मलू्यमापन, लवलशष्ट भाषेतील लललत वाङ्मयाचे वेचे 
| काव्यसंग्रह आलण सालहत्य समीक्षा,  लवलशष्ट भाषांतील सालहत्य 



आलण लवलशष्ट  लवषय वा वाङ्मय  प्रकार दशगलवणारे  सालहत्य, 
काव्यसंग्रह, वेचे, इलतहास,आदी लवलशष्ट भाषा , वाङ्मय प्रकार  
आलण कालखंड यांलवषयी सालहत्याची  समीक्षा, कोष्टक 3 A चा 
अन्य वगांकांशी वापर  
घटक ९ : कोटटक 4 व 6 अलण 5 व 7 यांचा वापर  
कोष्टक 4चा पलरचय, कोष्टक 4चा वापर, कोष्टक 6 चा पलरचय 
आलण वापर, कोष्टक 5 चा पलरचय आलण वापर, कोष्टक 7 चा 
पलरचय आलण वापर 
घटक १० : बहुगलुणत (मश्ल्टपल) संचलेषण  अलण प्राधान्य 
ऄनकु्रम  
 बहुगलुणत संश्लेषणाची काही उदाहरणे, प्राधान्य अनिुम, 
प्राधान्य कोष्टक, प्राधान्य अनिुमाची  टीप, अंकांचा अग्रिम 
ठरलवणे. 

प्रात्यलक्षके पसु्तक ०३: कोलन वगीकरण पद्ती  
घटक ११ : कोलन वगीकरण : प्रास्तालवक  
कोलन वगीकरण पद्तीचा  आराखडा, लचन्हांकन, पथृक्करण - 
संयोजनक्षम स्त्वरूप,  स्त्थानांक (बोधांक), वगांक, मलूभतू घटक  
(प्रकार) वा पैल,ू मलूभतू घटकांच्या फेऱ्या आलण  स्त्तर, लवलशष्ट 
पद्ती आलण लवशेष शाखा, वगीकरण प्रलियेतील आठ पायऱ्या, 
लनदेश (सचूी)  
घटक १२: मानव्यलवद्या अलण सामालजक शास्रातील गं्रथांचे 
वगीकरण  
लललत वाङ्मय, इलतहास आलण राजयशास्त्र, मानसशास्त्र आलण 
लशक्षणशास्त्र, धमग आलण तत्त्वज्ञान,  अथगशास्त्र आलण 
समाजशास्त्र, कायदा (लवधी), भाषाशास्त्र  
घटक १३: जीवशास्रातील गं्रथांचे वगीकरण  
जीवशास्त्र, वनस्त्पलतशास्त्र आलण प्रालणशास्त्र, भगूभगशास्त्र आलण 
खाणकामशास्त्र, कृलषशास्त्र  
घटक १४ : वस्तशुास्रातील गं्रथांचे अलण संकीणव 
स्वरूपाच्या गं्रथांचे वगीकरण  
गलणत, भौलतकशास्त्र, आभयांलरकी, रसायनशास्त्र, संकीणग  
घटक १५: कोलन वगीकरणाची वैलशटये  
सामान्य उपलवभाग, गं्रथांक, संग्रहांक, मागणी अंकांची रचना  
 

प्रात्यलक्षक: सराव पसु्तक ड्युइ डेलसमल वगीकरण : संलक्षप्त 
ततते  
भाग १ : संके्षप अलण सबुोध लववरण :: 
तक्ता १ : प्रमाण / सामान्य उपलवभाग Standard Subdivision 
तक्ता २ :  भलूवभाग, ऐलतहालसक काळ , व्यक्ती Geographic 
Areas, Historical Periods, persons  
तक्ता ३ : कला , लललत वाङ्मय व लवलशष्ट वाङ्मय प्रकारांचे 
उपलवभाग  

तक्ता ४ : भाषा मखु्य वगासाठीचे उपलवभाग Subdivisions 
individual language families  
तक्ता ५ :  वंश, वणग व राष्रीयत्वावर आधालरत समाजगट 
Racial, Ethnic, National Groups  
तक्ता ६ : भाषा उपलवभाग Languages  
तक्ता ७ : व्यक्ती समहू गट Groups of persons  
भाग २: सारण्या Schedules  
000 संकीणग Generalities  
100 तत्त्वज्ञान, अद्भतु घटना , मानसशास्त्र Philosophy, 
paranormal phenomena, Psychology  
200 धमग Religion  
300 सामालजक शास्त्रे Social Sciences  
400 भाषा (भाषाशास्त्र) Languages  
500 नैसर्धगक शास्त्रे आलण गलणत  Natural Sciences and 
Mathematics  
600 तंरज्ञान (उपयोलजत शास्त्रे) Applied Sciences  
700 कला, सौंदयग आलण सजावटीसंबंधीच्या कला  The Arts, 
Fine and Decorative Arts  
800 सालहत्य (लललत वाङ्मय आलण अलंकालरकता  Literature 
(Belles-letters) and rhetoric  
900 भगूोल, इलतहास आलण संबंलधत लवज्ञान शाखा  
भाग ३ : सापेक्ष लनदेश Relative Index  

ऄभ्यासक्रम गं्रथवगीकरण : लसद्ांत अलण व्यव हार 
(LIB003)  
 पसु्तक ०१ : गं्रथवगीकरणाची तत्त्वे  
घटक ०१ : गं्रथवगीकरणाची अवचयकता व ईदे्दश  
गं्रथसंपदा, वगीकरण 
घटक ०२ : गं्रथवगीकरणाची सववसामान्य तत्त्वे  
गं्रथवगीकरणाची तत्त्व,े गं्रथवगीकरण पद्तीचे तास्त्त्वक 
लववेचन, गं्रथवगीकरणाची प्रभावी तत्व े 
घटक ०३ : ड्युइ, यलुनव्हसवल व कोलन पद्तींमध्ये लवषयांचे 
योजनाबद् वगीकरण  
डु्यई डेलसमल वगीकरणपद्ती (डीडीसी) : मलूभतू रचना आलण 
संकल्पना, यलुनव्हसगल डेलसमल वगीकरण पद्ती (यडूीसी), 
कोलन वगीकरण पद्ती (सीसी), डीडीसी, यडूीसी आलण सीसी 
यांची तुलन 
पसु्तक ०२: गं्रथवगीकरणाची अधारतत्त्वे  
घटक ०४ : अधारतत्त्वेः संकल्पना अलण ईपयतुतता  
आधारतत्त्वांचा (Postulates) अथग आलण त्यांसंबंधीचा  
दृस्ष्टकोन, गं्रथांचे पैलबूद् लवश्लेषण  
घटक ०५ : पैल ूलवचलेषण अलण पैलूंचा ऄनकु्रम  
पैल ूलवश्लेषण, पैल ूअनिुम, काही सवगसामान्य लनष्कषग, 
 घटक ०६ : प्रावस्था संबंध 



मळू लवषय, लमश्र लवषय आलण व्यालमश्र/अनेकांगी लवषय, प्रावस्त्था 
संबंधांचे प्रकार, प्रावस्त्था संबंधांच्या पद्ती, गं्रथवगीकरण 
पद्तींमधील प्रावस्त्था संबंध, 
 घटक ०७ : सामान्य ईपांगे/ ईपलवभाग 
सामान्य उपलवभागांचा इलतहास , सामान्य उपलवभागांचा अथग 
आलण त्यांची आवश्यकता, डु्यई डेलसमल  वगीकरण पद्तीतील 
सामान्य उपलवभाग, कोलन वगीकरण पद्तीतील  सामान्य 
उपलवभाग, यलुनव्हसगल डेलसमल वगीकरण पद्तीतील सामान्य 
उपलवभाग 
पसु्तक ०३: लचन्हांकन पद्ती  
घटक ८ : लचन्हांकन : अवचयकता , काये, प्रकार; 
स्मलृतसाधने  
 लचन्हांकनाचा अथग, लचन्हांकनाची आवश्यकता, काये आलण 
लचन्हांकनाचे गणुधमग, स्त्मलृतसलुभता, लचन्हांकनाचे प्रकार  
घटक ९: पंतती अलण साखळीतील समावेशकता  
पंस्क्तरचना आलण साखळी यांचा  अथग, पंस्क्तरचनेलवषयीची सरेू , 
साखळीलवषयी सरेू  
घटक १० : मागणी ऄंक अलण त्याची संरचना  
 मागणी अंक/ स्त्थानांक, गं्रथांक, संग्रह अंक  
पसु्तक ०४: वगीकरण पद्तींचा ऄभ्यास  
घटक ११ : ड्युइ डेलसमल वगीकरण  
डीडीसीची उत्पत्ती, डेलसमल वगीकरण पद्तीची उत्िांती : नवीन 
आवतृ्त्या, डेलसमल वगीकरणातील महत्त्वाची  तत्त्व,ेवगीकरण 
पद्तीची सधुारणा प्रलिया, डीडीसी १९वी आवतृ्ती,मलू्यांकन / 
समीक्षा, उपसंहार  
घटक १२ : यलुनव्हसवल डेलसमल वगीकरण  
 ऐलतहालसक पाश्वगभमूी , स्त्वरूप आलण संरचना, लचहनांकन, 
वणानिुमे लनदेश , भलवष्यातील वाढीची तरतदू , यडूीसीचे 
पलररक्षण, यडूीसीचे गणु-दोष, यडूीसीनसुार प्रत्यक्ष वगीकरण 
करणे  
 
घटक १३ : कोलन वगीकरण  
कोलन वगीकरणाची उत्पत्ती, कोलन वगीकरणाची आधारतत्त्व,े 
लचहांकन, यकु्त्या / साधने (लडव्हायसेस), प्रावस्त्था संबंध, पद्ती 
आलण लवशेषता , कोलन वगीकरण पद्तीचे गणु-दोष, कोलन 
बगीकरण पद्तीनसुार प्रत्यक्ष वगीकरण कायग  

गं्रथालयीन ताललकीकरणः लसद्ांत अलण व्यवहार ( LIB 
004) 

प्रात्यलक्षके पसु्तक : ०१ 
ऄँग्लो-ऄमेलरकन ताललका-संलहतेनसुार ताललकीकरण  : 
भाग-१  
घटक ०१ : ताललकापरातील प्राथलमक बाबी  

ए.ए.सी.आर.-२ ची संरचना , गं्रथवणगनाच्या पातळ्या, ताललका 
नोंद लललहण्याची पद्ती , नोंदीचे प्रकार, ताललका नोंदीचे लवभाग 
आलण गं्रथवणगनाच्या बाबी , ताललकापराचा आराखडा 
घटक ०२ : एक व्यश्तत-गं्रथकार  
व्यस्क्त-गं्रथकार, ताललकीकरण प्रात्यलक्षक  
घटक ०३ : संयतुत लेखन अलण संकलन / संपादन  
लेखनाची संयकु्त जबाबदारी , ताललकीकरणाची पद्ती, 
संपादकीय मागगदशगनाखाली तयार केलेले  गं्रथ, लवश्लेषणात्मक 
नोंदी  
घटक ०४ : व्यश्ततनावांची लनवड अलण संदभव  
व्यस्क्तनामातील बदल, नावातील बदलाची उदाहरणे , टोपणनाव,े 
संदभग  
घटक ०५ : गं्रथमाला अलण बहुखंडात्मक गं्रथ  
मालेमध्ये प्रकालशत होणारे गं्रथ, मालेची उदाहरणे, खंडात्मक गं्रथ, 
खंडात्मक गं्रथांची उदाहरणे 
प्रात्यलक्षके पसु्तक : ०२ 
ऄँग्लो-ऄमेलरकन ताललका-संलहतेनसुार ताललकीकरण  : 
भाग-२ 
घटक ०६ : लवषयशीषवके  
लवषयशीषगके , लवषयशीषगके तयार करण्याच्या पद्ती, उदाहरणे 
घटक ०७ : समटटी-गं्रथकार 
समष्टी-गं्रथकरांचे प्रकार, शासकीय प्रकाशनाची उदाहरणे, 
सलमत्या आलण आयोग यांची प्रकाशाने, संस्त्था, संघटना यांची 
प्रकाशने, पलरषदा, संमेलन, सभा, इत्यादींची प्रकाशने 
घटक ०८ : एकरूप गं्रथनामे अलण काललके  
एकरूप गं्रथनामे: व्याख्या, एकरूप गं्रथनामांची उदाहरणे, 
काललके, कललकांची उदाहरणे 
प्रात्यलक्षके पसु्तक : ०३ 

वगीकृत ताललका-संलहतेच्या साहाय्याने ताललकीकरण : 
भाग-१  

घटक ०९ : वगीकृत ताललका -संलह ता: प्राथलमक बाबी 
वगीकृत ताललका -संलहते ची पाश्वगभमूी, वगीकृत तालल केचे 
स्त्वरूप, नोंदींचे प्रकार, मखु्य नोंदींचे लवभाग, मखु्य नोंदींचा 
आराखडा 
घटक १० : वगवलनदेशी नोंद अलण नोंद दशवन लवभाग 
वगगलनदेशी नोंदींची आवश्यकता, साखळी पद्ती, दशगन लवभाग 
घटक ११ : व्यतती-गं्रथकार 
व्यक्ती-गं्रथकार, टोपणनावे, सहायक/ सहयोगक 
घटक १२ : समटटी- गं्रथकार 
समष्टी- गं्रथकार: अथग, प्रकार, शासन हाच गं्रथकार-उदाहरणे, 
संस्त्था हाच गं्रथकार-उदाहरणे , पलरषद हाच गं्रथकार-उदाहरणे 

प्रात्यलक्षके : पसु्तक ०४ 



 वगीकृत ताललका-संलहतेच्या साहाय्याने ताललकीकरण : 
भाग-२  
घटक १३ : मालेमध्ये प्रलसद् झालेले गं्रथ अलण संलमश्र गं्रथ  
माला म्हणजे काय ?, मालानाम कसे  ललहाव?े, अनेक मालांमध्ये  
प्रलसद् झालेले गं्रथ , माला (Pseudo Series) नोंद, प्रबंध-
मालानोंद, संपादकाच्या मागगदशगनाखाली तयार झालेले गं्रथ  
घटक १४ : ऄनेक खंडात्मक गं्रथ अलण लनयतकाललके/ 
काललके  
अनेक खंडात्मक गं्रथ, अनेक खंडात्मक गं्रथ - उदाहरणे, 
लनयतकाललके, लनयतकाललके - उदाहरणे  
काललके  

संदभवसेवा अलण संदभवसाधने (LIB 005) 
पसु्तक ०१: गं्रथसचूींचा ऄभ्यास  
घटक १ : गं्रथसचूी : अवचयकता, प्रकार  
गं्रथसचूी : लवकास, व्याख्या, आवश्यकता आलण काये, गं्रथसचूींचे 
प्रकार, शास्त्रशदु् डकवा प्रगणन गं्रथसचूी, गं्रथसचूी लवषयक  
लनयंरण आलण संघटन 
घटक २ : लवषय गं्रथसचूी  
लवषय गं्रथसचूी : संकल्पना, लवषय गं्रथसचूी संकलनाच्या पद्ती, 
गं्रथसचूीलवषयक डेटा बेसेस  
घटक ३ : राटरीय गं्रथसचूी  
राष्रीय गं्रथसचूी : इलतहास, व्याख्या आलण व्याप्ती, राष्रीय 
गं्रथसचूीचे महत्त्व, राष्रीय गं्रथसचूीच्या संकलनाचे तंर, भारतीय 
राष्रीय गं्रथसचूी, लिलटश नशॅनल लबस्ब्लओग्राफी  
घटक ४ : गं्रथव्यापार सचूी, जागलतक गं्रथसचूी  
 गं्रथव्यापार सचूी, जागलतक गं्रथसचूी 
घटक ५ : सारात्मक अलण लनदेशात्मक संदभवसाधनांचा  
ऄभ्यास  
 व्याख्या, कायग आलण आवश्यकता, व्याप्ती आलण लवतरण, 
प्रकार, सारात्मक आलण लनदेशन संदभगसाधनांचा वापर  
पसु्तक ०२: संदभवसाधनांचे प्रकार : भाग - १  
घटक ६:संदभवसेवा 
संदभगसेवा म्हणजे काय ?, संदभगसेवेची  आवश्यकता आलण  हेत,ू 
गं्रथालयशास्त्राचे पाच  लसद्ांत आलण संदभगसेवा, संदभगकाये, 
संदभगसेवेचे संघटन आलण व्यवस्त्थापन  
घटक ७: शब्दकोश  
शब्दकोशांची व्याख्या आलण व्याप्ती, शब्दकोशांचे लवलवध प्रकार, 
शब्दकोशांचे उपयोग, शब्दकोशांचे मलू्यमापन  
घटक ८:ज्ञानकोश  
 ज्ञानकोश : व्याख्या आलण व्याप्ती, ज्ञानकोशांचा  इलतहास, 
ज्ञानकोशांचे लवलवध प्रकार,  ज्ञानकोशांचे उपयोग ज्ञानकोशांचे 
मलू्यमापन 
घटक ९: शीघ्र संदभवसाधने  

 शीघ्र संदभगसाधनांचे लवलवध प्रकार, शीघ्र संदभगसाधनांचे उपयोग, 
शीघ्र संदभगसाधनांचे मलू्यमापन  
पसु्तक ०३: संदभवसाधनांचे प्रकार : भाग-२  
घटक १० : भौगोललक संदभवसाधने  
 भौगोललक संदभगसाधनांचे प्रकार, नकाशे , अॅटलास, पथृ्वीगोल, 
स्त्थलवणगनकोश (गझेॅलटयर), प्रवास /पयगटन मागगदर्धशका, 
भौगोललक संदभगसाधनांकलरता लनवडसाधने  
घटक ११: चलररलवषयक संदभवसाधने  
चलरर : व्याख्या आलण व्याप्ती, चलररलवषयक संदभगसाधनांचे 
प्रकार, चलररलवषयक संदभगसाधनांचे  मलू्यमापन, चलररकोशांची 
सचूी, चलररलवषयक संदभग प्रलिया 
घटक १२ : प्रचललत घटनांलवषयी संदभवसाधने  
संदभगसाधनांचे प्रकार, उपयोग आलण मयादा 
*प्रकल्प लनर्नमती  
पसु्तक ०१: प्रकल्प लनर्नमती : स्वरूप व लेखन  
घटक १: प्रकल्पाचे महत्त्व  
प्रकल्पाबाबत लवद्यापीठाचा हेत,ू प्रकल्प म्हणजे काय?, गं्रथालयात 
व गं्रथालयाबाहेर तयार होणाऱ्या प्रकल्पातील फरक, प्रकल्पामळेु 
गं्रथालयांचा होणारा फायदा  
घटक २ : सचूी प्रकल्प 
अभ्यासाची प्रलिया, अभ्यासाचे प्रकार,  सचूींचं महत्त्व,  सचूी 
म्हणजे काय ?, सचूींची उपलब्धता,  सचूींचे प्रकार, सचूींच्या 
पद्ती, सचूीची रचना, वणानिुम  
घटक ३ : सचूींसाठी संभाव्य लवषय  
सचूी तयार नसल्यामळेु येणाऱ्या अडचणी, सचूी तयार  
करण्यासाठी संभाव्य लवषयांचे तीन भाग, नवीन संभाव्य लवषय  
घटक ४: कारण प्रकल्प  
कारणांची गं्रथालयात आवश्यकता, कारणांचे  अभ्यासातील 
महत्त्व, कारणांच्या  सेवा देणाऱ्या संस्त्था, कारणांसाठी  साधने, 
वतगमानपरांची ओळख, लनयतकाललकांची ओळख, साधनांचे  
वाचन कसे कराव?े, साधनांमधील तरतमभाव 
घटक ५ : प्रकल्प लनर्नमती प्रलक्रया  
सचूी लनर्धमती, कारणांची लनर्धमती, नोंदी लकती असाव्यात ?, 
प्रकल्पातील पषृ्ठांचे लववेचन, संपादन, सजावट  
 
ऄभ्यासक्रम: मालहतीसेवा (LIB 006)  
पसु्तक ०१: मालहतीसेवा अलण संघटना  
घटक ०१: मालहती संकल्पना अलण अवचयकता  
मालहती आलण इतर  संबंलधत संकल्पना  - त्यांचा अथग आलण 
वैलशष्य,े मालहती-लनर्धमतीची प्रलिया, मालहतीची आवश्यकता, 
सवगसाधारण लनरीक्षणे 
घटक ०२  : प्रलेखांचे प्रकार : प्राथलमक, लितीयक अलण 
ततृीयक  
प्रलेखांचे प्रकार, प्राथलमक प्रलेख,लितीयक प्रलेख, ततृीयक 
प्रलेख  



घटक ०३ : मालहतीसेवांचे स्वरूप  
गं्रथालयातील मालहतीसेवा, मालहतीसेवा देणा -या संस्त्था, 
मालहतीसेवांचे स्त्वरूप 
घटक ०४ : मालहतीसेवा देणाऱ्या संघटना  
प्रलेखन कें दे्र आलण मालहतीकें दे्र आलण डेटाबेसेस , प्रलेखन कें द्रांचे 
आलण मालहतीकें द्रांचे प्रकार , प्रलेखन कें द्रांची आलण 
मालहतीकें द्रांची काये , भारतातील प्रलेखन  कें द्रांचे आलण  
मालहतीकें द्रांचे संघटन ,भारतातील प्रलेखन कें द्रांचा आलण 
मालहतीकें द्रांचा लवकास, काही प्रालतलनलधक प्रलेखन कें द्रांचा आलण 
मालहतीकें द्रांचा पलरचय  
पसु्तक ०२: मालहतीसेवा अलण तंरे  
घटक ०५ : प्रचललत जागरूकता सेवा  : लनवडक मालहतीचे 
प्रसारण 
मालहती मागण्याचे प्रकार, प्रचललत जागरूकता सेवा आलण त्यांचे 
प्रकार, लनवडक, मालहतीची प्रसारण सेवा (SDI), एस..डी.आय. 
पद्तीचे घटक , एस. डी. आय. मधील कायाचे टप्पे, आधलुनक 
यगुातील लनवडक मालहतीचे प्रसारण 
घटक ०६ :  लनदेशन, सारलेखन अलण ऄनवुाद सेवा 
लनदेशन आलण सारलेखन सेवा, अनवुाद सेवा (भाषांतर सेवा) 
 घटक ०७ : सालहत्यशोध अलण डेटाबेसेस  
वाचक, त्यांच्या मालहतीलवषयक गरजा व सालहत्यशोध, 
सालहत्यशोधातील पायऱ्या,संगणकीय डेटाबेसेस,  
सवगसाधारण लनरीक्षणे 

ऄभ्यासक्रम संगणकाची मलूतत्त्वे अलण ईपयोजन ( LIB 
007)  
पसु्तक ०१: संगणकाचा ईपयोग  
घटक ०१: संगणकाची तोंडओळख  
संगणकाची व्याख्या , संगणकाचा इलतहास आलण लवकास , 
संगणकाच्या पाच लपढ्या, संगणकाचे वगीकरण, संगणकाच्या 
जाळ्याची संकल्पना , संगणकाची रचना , संगणकाची 
कायगप्रणाली, हाडगवेअर आलण आज्ञावली, संगणकाच्या भाषा, 
संगणकाची लनवड  
घटक ०२: अज्ञावली अलण डेटाबेसेस  
आज्ञावलींचे प्रकार आलण वैलशष्ये , आज्ञावलींचा 
लवकास,आज्ञावली कोणी ललहाव्यात ?, आज्ञावलीच्या तयार 
संचांचे मलू्यमापन  
पसु्तक ०२: गं्रथालयात संगणकाचा ईपयोग  
घटक ०३: गं्रथालयाचे संगणकीकरण  
गं्रथालयाच्या संगणकीकरणाचा प्रसार, गं्रथालयाच्या 
संगणकीकरणास चालना  देणारे मखु्य घटक , गं्रथालयीन 
संगणकीकरणाची के्षरे  
घटक ०४: डेटाबेसेस (मालहतीसंग्रहाचा लवकास) 

कायगपद्ती,आज्ञावलींचीलनवड, मालहतीसंग्रहाचा 
आराखडा,आराखड्यानसुार मालहतीसंग्रहाची बांधणी , 
CDS/ISIS  
 
कायवपशु्स्तका- ०१ 
कायवपशु्स्तका- ०२ 
 

 
 
 
 
 
 


