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ऄभ्यासक्रम : ग्रंथालयीन ताललकीकरण : लसद्ांत अलण व्यवहार (LIB 004)
पुस्तक ०१: ग्रंथालय ताललका: प्रयोजन अलण प्रकार
घटक १०: टोपणनावे, ऄनामक ग्रंथ अलण
घटक ०१: ग्रंथालय ताललका : प्रयोजन अलण काये
एकलरत ग्रंथनामे, टोपणनावे, अनामक ग्रंथ, एकलरत ग्रंथनामे
पुस्तक ०४: लवषयवार ताललकीकरण
ग्रंथालय ताललका व ग्रंथालयशास्त्राचे पाच लसद्ांत, ग्रंथालय
घटक ११: लवषयवार ताललकीकरण : प्रचन
ताललकेची इतर ग्रंथालय नोंदवह्या आलण ग्रंथसूची साधने
यांच्याशी तुलना, ताललकीकरण प्रलिया , ताललकीकरण आलण
लवषयशीषगके, लवषयशीषगके ठरलवताना उपस्स्त्थत होणारे प्रश्न
घटक १२:लवषयशीषव के याद्या
वगीकरण
घटक ०२: ताललकेचे बाह्य स्वरूप
आवृत्त्या, सीअसग ललस्त्ट ऑफ सब्जेक्ट हे डडग्ज, लवषयशीषगके
ताललकेची लवलवध बाह्य स्त्वरूपे, ताललकेच्या सवोत्कृ ष्ट बाह्य
तयार करण्यासाठी मागगदशगक तत्त्वे, चलररे, भूलवभागांची नावे,
भाषा आलण लललत वाङ्मय, सामान्य स्त्वरूपाचे सवगसाधारण
स्त्वरूपांची वैलशष्ये
घटक ०३ : ताललकांचे प्रकार
संदभग , आवृत्त्या, सीअसग ललस्त्ट ऑफ सब्जेक्ट हे डडग्ज
ग्रंथालय ताललका ठे वण्याचे अंतगगत प्रकार, वणानुिमे ताललका /
अकारलवल्हे ताललका, वगीकृ त ताललका, कोशताललका आलण
ऄभ्यासक्रम: ग्रंथालय अलण समाज (LIB 001)
वगीकृ त ताललका : तुलना, अनुवणग वगग ताललका, ग्रंथालय
पुस्तक ०१: ग्रंथालयांचा लवकास अलण त्यांचे समाजातील
ताललकेच्या अंतगगत प्रकाराची लनवड
कायव
पुस्तक ०२ ताललकेतील नोंदींचा अकृ लतबं ध
घटक १ : समाजातील ग्रंथालयांचे कायव
घटक ०४ : नोंदींचे प्रकार
आधुलनक समाजाच्या गरजा, सामालजक संस्त्था, ग्रंथालय आलण
ताललकेमधील नोंद, नोंदींची आवश्यकता , नोंदींचे प्रकार
लशक्षण, ग्रंथालय आलण संशोधन, ग्रंथालय आलण सांस्त्कृ लतक क्षेर,
घटक ०५ : लवलवध प्रकारच्या नोंदींमध्ये द्यावयाचे तपशील
ग्रंथालय आलण मालहती संप्रेषण, ग्रंथालय, अध्यात्म आलण
मालहती घटक, कोशताललकेतील मालहती घटक, रं गनाथन यांच्या
तत्त्वज्ञान, ग्रंथालय आलण मनोरं जन, ग्रंथालय आलण
वगीकृ त ताललकेतील मालहती घटक
समाजपलरवतगन
घटक ६ : नोंदींची रचना : वगीकृ त अलण वणानुक्रमे
घटक २ : ग्रंथालयशास्राचे पाच लसद्ांत
नोंदींची रचना, वगीकृ त नोंदी, वणानुिमानुसार रचना नोंदरचनेची
पलहला लसद्ांत - ग्रंथ उपयोगासाठी असतात, दुसरा लसद्ांत प्रलिया
प्रत्येक वाचकासाठी ग्रंथ, लतसरा लसद्ांत - प्रत्येक ग्रंथासाठी
घटक ७ : केंद्रीकृ त ताललकीकरण, प्रकाशनपूवव
वाचक, चौथा लसद्ांत - वाचकाचा वेळ वाचवा तसेच ग्रंथालय
ताललकीकरण आलण
'माकग', ग्रंथालय सहकार, केंद्रीकृ त
सेवकाचा वेळ वाचवा, पाचवा लसद्ांत - ग्रंथालय ही वर्धधष्णू
ताललकीकरण, प्रकाशनपूवग ताललकीकरण, माकग
(MARC)
संस्त्था आहे , पंचसूरीचे लवस्त्तृत संदभात आकलन
सेवा, सहकारी ताललकीकरण
घटक ३ : आंग्लंड व ऄमे लरकेतील ग्रंथालयांचा लवकास
पुस्तक ०३: शीषव कांची लनवड अलण लेखनपद्ती
सन १८५० पूवीची इंग्लं डमधील ग्रंथालय, ग्रंथालय कायदा,
ग्रंथालयांची सवेक्षणे आलण अहवाल, लिलटश
लायिरी,
घटक ८ : पाश्चचमात्य व्यश्ततनावे अलण
भारतीय
अमेलरकेतील ग्रंथालयांचा लवकास, अमेलरकेतील ग्रंथालय कायदा,
व्यश्ततनावे
मानवतावादी चळवळ आलण ग्रंथालये, अमेलरकी ग्रंथालय संघ
ग्रंथकारनाम ताललका, शीषगक लनवडीचे लनयम, शीषगकरूपाचे
(ए. एल. ए.), लायिरी ऑफ कााँग्रेस
लनयम
घटक ४ : भारतामधील ग्रंथालयांचा लवकास : योजना
घटक ९: समश्टट-ग्रंथकार
अलण कायव क्रम
व्याख्या, व्याप्ती आलण नोंदलनवड, एएसीआर
-२ प्रमाणे,
ऐलतहालसक पाश्वगभम
ू ी, योजना
, कायगिम व धोरणे,
शीषगकाचे स्त्वरूप, 'सीसीसी' प्रमाणे शीषगकाचे स्त्वरूप
ग्रंथालयलवषयक काही महत्त्वाच्या सलमत्यांचे अहवाल, योजना व

कायगिम आखणीचे प्रयत्न, योजना व कायगिम या संदभात
ग्रंथालय लवकसाचे मूल्यांकन
पुस्तक दुसरे ग्रंथालयांचे लवलवध प्रकार व त्यांची काये
घटक ५ : राटरीय ग्रंथालये
राष्री- चाचा संकल्पना, अगष्रावयालयाचे प्रकार, काही राष्रीय
गवाताधाची तपशीलवार मालहती
घटक ६ : साववजलनक ग्रंथालये
सावगजलनक ग्रंथालयांचा लवकास, सावगजलनक ग्रंथालय म्हणजे
काय?, सावगजलनक ग्रंथालयांची काये - सामान्य, सावगजलनक
ग्रंथालयांची काये - भारतातील सद्य:स्स्त्थतीच्या संदभात
घटक ७ : शै क्षलणक ग्रंथालये
शाले य
ग्रंथालये, महालवद्यालयीन ग्रंथालये, सद्य:स्स्त्थती,
लवद्यापीठ ग्रंथालये,
सवगसामान्य लनरीक्षणे
घटक ८:लवशे ष ग्रंथालये अलण मालहती केंद्रे
लवशेष ग्रंथालये अथग आलण हे त,ू ऐलतहालसक दृस्ष्टक्षेप, लवशेष
ग्रंथालयांची वैलशष्ये व कायग, मालहती केंद्रांची उत्कांती,
मालहतीकेंद्रांचे प्रकार, भारतातील सद्य:स्स्त्थती
पुस्तक ०३: ग्रंथालय कायदे
घटक ९ : ग्रंथालय कायदा अलण अदशव साववजलनक
ग्रंथालय कायदा
ग्रंथालय कायद्याची आवश्यकता, सावगजलनक ग्रंथालयांचे जाळे ,
आदशग ग्रंथालय कायदा
घटक १०: भारतातल्या पाच राजयांमधील
ग्रंथालय कायदे अलण त्यांची प्रमुख वैलशटये
अध्ययनासाठी नेमले ले ग्रंथालय कायदे , पाच राजयांतील ग्रंथालय
कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास, सवगसाधारण लनरीक्षणे
पुस्तक ०४: ग्रंथालय साधनसंपत्तीची दे वघे व अलण वाचकऄभ्यास
घटक ११ : वाचकवगव, वाचक-ऄभ्यास अलण व्यावसालयक
नीती
वाचकवगग, ग्रंथालयाचा उपयोग व मालहतीच्या सायी,
वाचकांलवषयीचा अभ्यास : पद्ती आलण तंरे, व्यावसालयक नीती
घटक १२: ग्रंथालय साधनसंपत्तीची दे वघे व संकल्पना
,
अवचयकता, स्वरूप
ग्रंथालय साधनसंपत्ती आलण त्यांची दे वघे व, ग्रंथालय
साधनसंपत्ती
दे वघे वीसाठी
पूवग-आवश्यकता, ग्रंथालय
साधनसंपत्ती दे वघे व : संकल्पना आलण तलिषयक टीका
घटक १३ : ग्रंथालय साधनसंपत्तीची दे वघे व लनवडक
ईदाहरणे ग्रंथालय साधनसंपत्तीची दे वघे व : लनवडक उदाहरणे
(कस-स्त्टडीज) , भारताच्या संदभात ग्रंथालय साधनसंपत्ती दे वघे व
पुस्तक ०५: ग्रंथालय संघटना, ग्रंथालय पद्ती अलण
कायव क्रम
घटक १४ : ग्रंथालय संघटनांची काये

व्यावसालयक संघटनांचे महत्त्व आलण आवश्यकता, भारतातील
ग्रंथालय संघटनांचे महत्त्व, इतर दे शांतील ग्रंथालय संघटना
घटक १५: ग्रंथालय अलण मालहतीसेवा यांच्या लवकासात
कायव रत ऄसणाऱ्या संघटना व संस्था
आंतरराष्रीय संघटना, जागलतक
मालहती पद्ती, न ॅशनल
इन्फमेशन लसस्त्टीम फॉर सायन्स अाँड टे क्नॉलॉजी (NISSAT)
(लनस्त्साट), भारतातील राष्रीय मालहतीकेंद्रे
ऄभ्यासक्रम : ग्रंथालय व्यवस्थापन (LIB 002)
पुस्तक ०१ : ग्रंथालय व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे
घटक ०१ : व्यवस्थापनाचीसववसाधारण तत्त्वे अलण त्यांचा
ग्रंथालय व्यवस्थापनामध्ये वापर
शास्त्रीय व्यवस्त्थापन , व्यवस्त्थापनाचे घटक , रं गनाथनप्रणीत
शास्त्रीय व्यवस्त्थापन, शास्त्रीय व्यवस्त्थापनाची तत्त्वे, ग्रंथालय
व्यवस्त्थापन
घटक ०२ : ग्रंथालय संघटन
संरचनेची प्रलिया, संरचनेचे तक्ते
घटक ०३: ग्रंथालय आमारत
: लनयोजन, ग्रंथालयासाठी
लागणारे फर्ननचर व साधनसामग्री - काही मानके
लनयोजनासाठी लवचारात घ्यावयाच्या गोष्टी , ग्रंथालय इमारत,
जागेचे व्यवस्त्थापन , ग्रंथालयासाठी उपयुक्त
फर्धनचर,
ग्रंथालयासाठी उपयुक्त साधनसामग्री, मानके आलण प्रमाणके
पुस्तक 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 : ग्रंथ, लनवडीची
साधने : अन्य मुलद्रत सालहत्य, लनवडीची साधने : मुद्रणेतर
सालहत्य
घटक ०६ : ग्रंथोपाजवन कायव पद्ती
उपाजगन लवभाग, उपाजगनातील समस्त्या, वाचनसालहत्याची लनवड,
वाचनसालहत्याचे उपाजगन, दाखलनोंदीकरण, दप्तरे , नोंदवह्या
आलण फाईल्स
घटक ०७: ग्रंथोपस्कार
तांलरक लवभाग, लनयोजन आलण संघटन, उपस्त्कार - कायगपद्ती
आलण लनत्यिम, दप्तरे , फाईल्स आलण ले खनसामग्री
घटक ०८: लनयतकाललके
लनयतकाललक लवभाग , लनयतकाललक उपाजगनातील अडचणी ,
लनयतकाललकांची लनवड
,
लनयतकाललकांचे उपाजगन
,
लनयतकाललके स्त्वीकारण्यालवषयीची कामे
,लनयतकाललक
लवभागातील दप्तरे, नोंदवह्या आलण ले खनसामग्री
पुस्तक ०३: ग्रंथालयाचा वापर अलण दे खभाल

घटक ०९: दे वघे व
दे वघे वीचे कायग, दे वघे व पद्ती, दे वघे च लवभागातील कामे, दे वघे व
पद्ती, आंतरग्रंथालयीन दे वघे व, दे वघे व कायाचे लनयोजन आलण
व्यवस्त्थापन
घटक १० : दे खभाल, कपाटातील रचना अलण संग्रह
पडताळणी
पलररक्षण कायग आलण
व्यवस्त्थापन, ग्रंथमांडणीची तत्वे ,
ग्रंथमांडणीच्या पद्ती , कप्प्यातील मांडणी , ग्रंथसंग्रह दालनाचे
पलररक्षण, संग्रह पडताळणी/ ग्रंथमोजणी
घटक ११:ग्रंथबांधणी अलण पलररक्षण
ग्रंथबांधणी आलण ग्रंथलनगा कायग , बांधणी प्रलिया , ग्रंथबांधणीचे
प्रकार, बांधणीचे सालहत्य , बांधणी लवभागाचे संघटन आलण
व्यवस्त्थापन, ग्रंथालयातील वाचनसालहत्याचे जतन आलण संरक्षण
पुस्तक ०४: ग्रंथालय-सेवक अलण ग्रंथालय-सलमती
घटक १२ : ग्रंथालय-सेवक
ग्रंथालयातील सेवकवगग , ग्रंथालय-सेवकांची संख्या ठरलवणे,
सेवकवगाची लनवड, सेवकवगाचे काम
घटक १३ : ग्रंथालय-सलमती
ग्रंथालय-सलमती, ग्रंथपाल आलण ग्रंथालय-सलमती , लवलवध
प्रकारच्या ग्रंथालयांतील ग्रंथालय-सलमत्या
घटक १४ : ग्रंथालय-लनयम
ग्रंथालय-लनयम, लनयमांचा आशय, लवलवध प्रकारच्या
ग्रंथालयांतील ग्रंथालय-लनयम, ग्रंथालय पलरचय पुस्स्त्तक
पुस्तक ०५: ग्रंथालय : लनधी अलण ऄंदाजपरक
घटक १५: ग्रंथालयासाठी लनधी
आर्धथक व्यवस्त्थापन , ग्रंथालयाची लवत्तव्यवस्त्था , ग्रंथालयातील
खचाच्या बाबी, अथगसंकल्प तयार करणे
घटक १६: ग्रंथालयाचा ऄथव संकल्प अलण जमा-खचव
ग्रंथालयाचा अथगसंकल्प , ग्रंथालयाचा अथगसंकल्प तयार
करण्याची पद्ती , प्रचालवानाबमा-खचाचा लहशेब, लहशेब
तपासणी
घटक १७: ग्रंथालयीन अकडे वारी व वार्नषक ऄहवाल
आकडे वारी आलण वार्धषक अहवाल , आकडे वारी, ग्रंथालय
आकडे वारीचे प्रकार, वार्धषक अहवाल
ऄभ्यासक्रम: ग्रंथवगीकरण : लसद्ांत अलण व्यवहार (LIB
003)
प्रात्यलक्षके: पुस्तक ०१ : ड्युइ डे लसमल वगीकरण पद्ती
घटक ०१: ड्युइ डे लसमल वगीकरण (१९वी अवृत्ती) :
प्रास्त्तालवक, आराखडा आलण संघटन
, ड्युई डे लसमल
वगीकरणाची १९वी आवृत्ती, लचन्हांकन,दशांश अपूणांकांचे
गुणधमग, मूलभूत योजना : लकमान तीन अंकांचा संकेत , खंड १ :
संपादकाची प्रस्त्तावना आलण कोष्टके तक्ते , खंड २ : अनुसच
ू ी,
खंड ३ : सापेक्ष लनदे श , वगांकांची ले खनपद्ती, चौकटी कंसातील
अंक ; अप्रचललत नोंदी ड्युई डे लसमल वगीकरण पद्ती : १७

घटक ०२ : व्याख्या , लटपा अलण वगीकरण करण्यासाठी
सूचना
व्याख्या, स्त्पष्टीकरण आलण व्याप्ती, लनरलनराळ्या प्रकारच्या लटपा,
केंद्रस्त्थान शीषगक / केंद्रस्त्थान नोंदी, वगांक तयार करणे
घटक ०३ : ग्रंथाचा लवषय लनश्चचत करून त्यास वगांक
दे णे
ग्रंथनामांची लवलवधता , लवषय लवश्ले षण , तयार वगांक दे णारी
साधने, लवषयांचे लवलवध प्रकार आलण दृस्ष्टकोनांचे
लवश्ले षण,
वगांकांचा शोध, लवषयालशवाय इतर बाबी, व्यावहालरक अडचणी
घटक ०४ : सापेक्ष लनदे शाचा वापर
सापेक्ष लनदे शाची गरज आलण महत्त्व , सापेक्ष लनदे श : पलरभाषा,
सापेक्ष लनदे शाची व्याप्ती , लनदे शाचे संघटन, नोंदीसमोर लनदे लशत
केले ले अंक
घटक ०५: वगांक तयार करणेः संचलेषण-प्रलक्रया अलण
ईदाहरणे
डे लसमल वगीकरणातील वगांक तयार करण्याचे प्रकार, "यात भर
घाला" पूणग अंकाने , एखाद्या लवभागाची भर घालणे
, त्याच
लवभागातून / खंडातून पैलय
ू क्
ु त वाढ , एकलरत ला -जोडा, मूळ
अंकाची लनवड, आणखी काही उदाहरणे
प्रात्यलक्षके पुस्तक ०२:
साहाय्यकारी कोटटके व ड्युइ
डे लसमल
घटक ६ : कोटटक 1 : प्रमालणत सववसाधारण पोटलवभागांचा
वापर
प्रमालणत सवगसाधारण पोटलवभागाची लवशेष लक्षणे, प्रमालणत
सवगसाधारण पोटलवभागाचा वापर कसा करावा?, शून्य व
तत्संबंधीचे भे द, 'ला जोडा' | 'भर घाला' अशा सूचनांिारे 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 : भूखंडांक : ईपयोग
भूखंडांचे लवभाजन : कोष्टके, स्त्थलांकांची भर, दोन स्त्थलांकांची
भर, दोन लवषय पैलं म
ू ध्ये स्त्थलांक घालणे, कोष्टक
2मधील
एखादा अंक त्याच कोष्टक 2मधील 'दुसऱ्या 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
प्रमुख वगग 800 - लललत वाङ्मयाचे लवभाजन, कोष्टक 3 आलण
3A : पलरचय, एका ले खकाच्या ललखाणाचे वगीकरण, लवलशष्ट
भाषांचे सवगसाधारण वाङ्मय वेचे | काव्यसंग्रह, सालहत्य ग्रंथाचे
टीकात्मक मूल्यमापन, 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 : बहु गलु णत (मश्ल्टपल) संचलेषण अलण प्राधान्य
ऄनुक्रम
बहु गलु णत संश्ले षणाची काही उदाहरणे , प्राधान्य अनुिम,
प्राधान्य कोष्टक, प्राधान्य अनुिमाची टीप, अंकांचा अग्रिम
ठरलवणे.
प्रात्यलक्षके पुस्तक ०३: कोलन वगीकरण पद्ती
घटक ११ : कोलन वगीकरण : प्रास्तालवक
कोलन वगीकरण पद्तीचा आराखडा, लचन्हांकन, पृथक्करण संयोजनक्षम स्त्वरूप, स्त्थानांक (बोधांक), वगांक, मूलभूत घटक
(प्रकार) वा पैल,ू मूलभूत घटकांच्या फेऱ्या आलण स्त्तर, लवलशष्ट
पद्ती आलण लवशेष शाखा, वगीकरण प्रलियेतील आठ पायऱ्या,
लनदे श (सूची)
घटक १२: मानव्यलवद्या अलण सामालजक शास्रातील ग्रंथांचे
वगीकरण
लललत वाङ्मय, इलतहास आलण राजयशास्त्र, मानसशास्त्र आलण
लशक्षणशास्त्र, धमग आलण तत्त्वज्ञान,
अथगशास्त्र आलण
समाजशास्त्र, कायदा (लवधी), भाषाशास्त्र
घटक १३: जीवशास्रातील ग्रंथांचे वगीकरण
जीवशास्त्र, वनस्त्पलतशास्त्र आलण प्रालणशास्त्र, भूगभग शास्त्र आलण
खाणकामशास्त्र, कृ लषशास्त्र
घटक १४ : वस्तुशास्रातील ग्रंथांचे अलण संकीणव
स्वरूपाच्या ग्रंथांचे वगीकरण
गलणत, भौलतकशास्त्र, आभयांलरकी, रसायनशास्त्र, संकीणग
घटक १५: कोलन वगीकरणाची वैलशटये
सामान्य उपलवभाग, ग्रंथांक, संग्रहांक, मागणी अंकांची रचना
प्रात्यलक्षक: सराव पुस्तक ड्युइ डे लसमल वगीकरण : संलक्षप्त
ततते
भाग १ : संक्षेप अलण सुबोध लववरण ::
तक्ता १ : प्रमाण / सामान्य उपलवभाग Standard Subdivision
तक्ता २ : भूलवभाग, ऐलतहालसक काळ , व्यक्ती Geographic
Areas, Historical Periods, persons
तक्ता ३ : कला , लललत वाङ्मय व लवलशष्ट वाङ्मय प्रकारांचे
उपलवभाग

तक्ता ४ : भाषा मुख्य 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 समूह गट Groups of persons
भाग २: सारण्या Schedules
000 संकीणग Generalities
100 तत्त्वज्ञान, अद्भुत 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 अलं कालरकता Literature
(Belles-letters) and rhetoric
900 भूगोल, इलतहास आलण संबंलधत लवज्ञान शाखा
भाग ३ : सापेक्ष लनदे श Relative Index
ऄभ्यासक्रम ग्रंथवगीकरण : लसद्ांत अलण व्यव
हार
(LIB003)
पुस्तक ०१ : ग्रंथवगीकरणाची तत्त्वे
घटक ०१ : ग्रंथवगीकरणाची अवचयकता व ईद्दे श
ग्रंथसंपदा, वगीकरण
घटक ०२ : ग्रंथवगीकरणाची सववसामान्य तत्त्वे
ग्रंथवगीकरणाची तत्त्वे, ग्रंथवगीकरण पद्तीचे तास्त्त्वक
लववेचन, ग्रंथवगीकरणाची प्रभावी तत्वे
घटक ०३ : ड्युइ, युलनव्हसवल व कोलन पद्तींमध्ये लवषयांचे
योजनाबद् वगीकरण
ड्युई डे लसमल वगीकरणपद्ती (डीडीसी) : मूलभूत रचना आलण
संकल्पना, युलनव्हसगल डे लसमल वगीकरण पद्ती (यूडीसी),
कोलन वगीकरण पद्ती (सीसी), डीडीसी, यूडीसी आलण सीसी
यांची तुलन
पुस्तक ०२: ग्रंथवगीकरणाची अधारतत्त्वे
घटक ०४ : अधारतत्त्वेः संकल्पना अलण ईपयुततता
आधारतत्त्वांचा (Postulates) अथग आलण त्यांसंबंधीचा
दृस्ष्टकोन, ग्रंथांचे पैलब
ू द् लवश्ले षण
घटक ०५ : पैल ू लवचलेषण अलण पैलंच
ू ा ऄनुक्रम
पैलू लवश्ले षण, पैलू अनुिम, काही सवगसामान्य लनष्कषग,
घटक ०६ : प्रावस्था संबंध

मूळ लवषय, लमश्र लवषय आलण व्यालमश्र/अनेकांगी लवषय, प्रावस्त्था
संबंधांचे प्रकार, प्रावस्त्था संबंधांच्या पद्ती, ग्रंथवगीकरण
पद्तींमधील प्रावस्त्था संबंध,
घटक ०७ : सामान्य ईपांगे/ ईपलवभाग
सामान्य उपलवभागांचा इलतहास , सामान्य उपलवभागांचा अथग
आलण त्यांची आवश्यकता, ड्युई डे लसमल वगीकरण पद्तीतील
सामान्य उपलवभाग, कोलन वगीकरण पद्तीतील सामान्य
उपलवभाग, युलनव्हसगल डे लसमल वगीकरण पद्तीतील सामान्य
उपलवभाग
पुस्तक ०३: लचन्हांकन पद्ती
घटक ८ : लचन्हांकन : अवचयकता , काये , प्रकार;
स्मृलतसाधने
लचन्हांकनाचा अथग, लचन्हांकनाची आवश्यकता, काये आलण
लचन्हांकनाचे गुणधमग, स्त्मृलतसुलभता, लचन्हांकनाचे प्रकार
घटक ९: पंतती अलण साखळीतील समावेशकता
पंस्क्तरचना आलण साखळी यांचा अथग, पंस्क्तरचनेलवषयीची सूरे ,
साखळीलवषयी सूरे
घटक १० : मागणी ऄंक अलण त्याची संरचना
मागणी अंक/ स्त्थानांक, ग्रंथांक, संग्रह अंक
पुस्तक ०४: वगीकरण पद्तींचा ऄभ्यास
घटक ११ : ड्युइ डे लसमल वगीकरण
डीडीसीची उत्पत्ती, डे लसमल वगीकरण पद्तीची उत्िांती : नवीन
आवृत्त्या, डे लसमल वगीकरणातील महत्त्वाची तत्त्वे,वगीकरण
पद्तीची सुधारणा प्रलिया, डीडीसी १९वी आवृत्ती,मूल्यांकन /
समीक्षा, उपसंहार
घटक १२ : युलनव्हसवल डे लसमल वगीकरण
ऐलतहालसक पाश्वगभम
ू ी , स्त्वरूप आलण संरचना, लचहनांकन,
वणानुिमे लनदे श , भलवष्यातील वाढीची तरतूद , यूडीसीचे
पलररक्षण, यूडीसीचे गुण-दोष, यूडीसीनुसार प्रत्यक्ष वगीकरण
करणे
घटक १३ : कोलन वगीकरण
कोलन वगीकरणाची उत्पत्ती, कोलन वगीकरणाची आधारतत्त्वे,
लचहांकन, युक्त्या / साधने (लडव्हायसेस), प्रावस्त्था संबंध, पद्ती
आलण लवशेषता , कोलन वगीकरण पद्तीचे गुण-दोष, कोलन
बगीकरण पद्तीनुसार प्रत्यक्ष वगीकरण कायग
ग्रंथालयीन ताललकीकरणः लसद्ांत अलण व्यवहार (
004)
प्रात्यलक्षके पुस्तक : ०१
ऄँग्लो-ऄमे लरकन ताललका-संलहतेनस
ु ार ताललकीकरण
भाग-१
घटक ०१ : ताललकापरातील प्राथलमक बाबी

LIB

:

ए.ए.सी.आर.-२ ची संरचना , ग्रंथवणगनाच्या पातळ्या, ताललका
नोंद लललहण्याची पद्ती , नोंदीचे प्रकार, ताललका नोंदीचे लवभाग
आलण ग्रंथवणगनाच्या बाबी , ताललकापराचा आराखडा
घटक ०२ : एक व्यश्तत-ग्रंथकार
व्यस्क्त-ग्रंथकार, ताललकीकरण प्रात्यलक्षक
घटक ०३ : संयत
ु त लेखन अलण संकलन / संपादन
ले खनाची संयक्
ु त जबाबदारी
, ताललकीकरणाची पद्ती,
संपादकीय मागगदशगनाखाली तयार केले ले ग्रंथ, लवश्ले षणात्मक
नोंदी
घटक ०४ : व्यश्ततनावांची लनवड अलण संदभव
व्यस्क्तनामातील बदल, नावातील बदलाची उदाहरणे , टोपणनावे,
संदभग
घटक ०५ : ग्रंथमाला अलण बहु खंडात्मक ग्रंथ
माले मध्ये प्रकालशत होणारे ग्रंथ , माले ची उदाहरणे, खंडात्मक ग्रंथ,
खंडात्मक ग्रंथांची उदाहरणे
प्रात्यलक्षके पुस्तक : ०२
ऄँग्लो-ऄमे लरकन ताललका-संलहतेनस
ु ार ताललकीकरण
:
भाग-२
घटक ०६ : लवषयशीषव के
लवषयशीषगके , लवषयशीषगके तयार करण्याच्या पद्ती, उदाहरणे
घटक ०७ : समटटी-ग्रंथकार
समष्टी-ग्रंथकरांचे प्रकार, शासकीय प्रकाशनाची उदाहरणे ,
सलमत्या आलण आयोग यांची प्रकाशाने , संस्त्था, संघटना यांची
प्रकाशने, पलरषदा, संमेलन, सभा, इत्यादींची प्रकाशने
घटक ०८ : एकरूप ग्रंथनामे अलण काललके
एकरूप ग्रंथनामे: व्याख्या, एकरूप ग्रंथनामांची उदाहरणे,
काललके, कललकांची उदाहरणे
प्रात्यलक्षके पुस्तक : ०३
वगीकृ त ताललका-संलहतेच्या साहाय्याने ताललकीकरण :
भाग-१
घटक ०९ : वगीकृ त ताललकासंलह-ता: प्राथलमक बाबी
वगीकृ त ताललका संलहते -ची पाश्वगभम
ू ी,
वगीकृ त तालल केचे
स्त्वरूप, नोंदींचे प्रकार, मुख्य नोंदींचे लवभाग, मुख्य नोंदींचा
आराखडा
घटक १० : वगवलनदे शी नोंद अलण नोंद दशव न लवभाग
वगगलनदे शी नोंदींची आवश्यकता, साखळी पद्ती, दशगन लवभाग
घटक ११ : व्यतती-ग्रंथकार
व्यक्ती-ग्रंथकार, टोपणनावे, सहायक/ सहयोगक
घटक १२ : समटटी- ग्रंथकार
समष्टी- ग्रंथकार: अथग, प्रकार, शासन हाच ग्रंथकार-उदाहरणे,
संस्त्था हाच ग्रंथकार-उदाहरणे , पलरषद हाच ग्रंथकार-उदाहरणे
प्रात्यलक्षके : पुस्तक ०४

वगीकृ त ताललका-संलहतेच्या साहाय्याने ताललकीकरण :
भाग-२
घटक १३ : मालेमध्ये प्रलसद् झालेले ग्रंथ अलण संलमश्र ग्रंथ
माला म्हणजे काय ?, मालानाम कसे ललहावे?, अनेक मालांमध्ये
प्रलसद् झाले ले ग्रंथ , माला (Pseudo Series) नोंद, प्रबंधमालानोंद, संपादकाच्या मागगदशगनाखाली तयार झाले ले ग्रंथ
घटक १४ : ऄनेक खं डात्मक ग्रंथ अलण लनयतकाललके/
काललके
अनेक खंडात्मक ग्रंथ, अनेक खंडात्मक ग्रंथ - उदाहरणे,
लनयतकाललके, लनयतकाललके - उदाहरणे
काललके
संदभव सेवा अलण संदभव साधने (LIB 005)
पुस्तक ०१: ग्रंथसूचींचा ऄभ्यास
घटक १ : ग्रंथसूची : अवचयकता, प्रकार
ग्रंथसूची : लवकास, व्याख्या, आवश्यकता आलण काये, ग्रंथसूचींचे
प्रकार, शास्त्रशुद् डकवा प्रगणन ग्रंथसूची, ग्रंथसूची लवषयक
लनयंरण आलण संघटन
घटक २ : लवषय ग्रंथसूची
लवषय ग्रंथसूची : संकल्पना, लवषय ग्रंथसूची संकलनाच्या पद्ती,
ग्रंथसूचीलवषयक डे टा बेसेस
घटक ३ : राटरीय ग्रंथसूची
राष्रीय ग्रंथसूची : इलतहास, व्याख्या आलण व्याप्ती, राष्रीय
ग्रंथसूचीचे महत्त्व, राष्रीय ग्रंथसूचीच्या संकलनाचे तंर, भारतीय
राष्रीय ग्रंथसूची, लिलटश न ॅशनल लबस्ब्लओग्राफी
घटक ४ : ग्रंथव्यापार सूची, जागलतक ग्रंथसूची
ग्रंथव्यापार सूची, जागलतक ग्रंथसूची
घटक ५ : सारात्मक अलण लनदे शात्मक संदभव साधनांचा
ऄभ्यास
व्याख्या, कायग आलण आवश्यकता, व्याप्ती आलण लवतरण,
प्रकार, सारात्मक आलण लनदे शन संदभग साधनांचा वापर
पुस्तक ०२: संदभव साधनांचे प्रकार : भाग - १
घटक ६:संदभव सेवा
संदभग सेवा म्हणजे काय ?, संदभग सेवेची आवश्यकता आलण हे त,ू
ग्रंथालयशास्त्राचे पाच लसद्ांत आलण संदभग सेवा, संदभग काये,
संदभग सेवेचे संघटन आलण व्यवस्त्थापन
घटक ७: शब्दकोश
शब्दकोशांची व्याख्या आलण व्याप्ती, शब्दकोशांचे लवलवध प्रकार,
शब्दकोशांचे उपयोग, शब्दकोशांचे मूल्यमापन
घटक ८:ज्ञानकोश
ज्ञानकोश : व्याख्या आलण व्याप्ती, ज्ञानकोशांचा इलतहास,
ज्ञानकोशांचे लवलवध प्रकार, ज्ञानकोशांचे उपयोग ज्ञानकोशांचे
मूल्यमापन
घटक ९: शीघ्र संदभव साधने

शीघ्र संदभग साधनांचे लवलवध प्रकार, शीघ्र संदभग साधनांचे उपयोग,
शीघ्र संदभग साधनांचे मूल्यमापन
पुस्तक ०३: संदभव साधनांचे प्रकार : भाग-२
घटक १० : भौगोललक संदभव साधने
भौगोललक संदभग साधनांचे प्रकार, नकाशे , अॅटलास, पृथ्वीगोल,
स्त्थलवणगनकोश (गॅझेलटयर), प्रवास /पयगटन मागगदर्धशका,
भौगोललक संदभग साधनांकलरता लनवडसाधने
घटक ११: चलररलवषयक संदभव साधने
चलरर : व्याख्या आलण व्याप्ती, चलररलवषयक संदभग साधनांचे
प्रकार, चलररलवषयक संदभग साधनांचे मूल्यमापन, चलररकोशांची
सूची, चलररलवषयक संदभग प्रलिया
घटक १२ : प्रचललत घटनांलवषयी संदभव साधने
संदभग साधनांचे प्रकार, उपयोग आलण मयादा
*प्रकल्प लनर्नमती
पुस्तक ०१: प्रकल्प लनर्नमती : स्वरूप व लेखन
घटक १: प्रकल्पाचे महत्त्व
प्रकल्पाबाबत लवद्यापीठाचा हे त,ू प्रकल्प म्हणजे काय?, ग्रंथालयात
व ग्रंथालयाबाहे र तयार होणाऱ्या प्रकल्पातील फरक, प्रकल्पामुळे
ग्रंथालयांचा होणारा फायदा
घटक २ : सूची प्रकल्प
अभ्यासाची प्रलिया, अभ्यासाचे प्रकार, सूचींचं महत्त्व, सूची
म्हणजे काय ?, सूचींची उपलब्धता, सूचींचे प्रकार, सूचींच्या
पद्ती, सूचीची रचना, वणानुिम
घटक ३ : सूचींसाठी संभाव्य लवषय
सूची तयार नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी, सूची तयार
करण्यासाठी संभाव्य लवषयांचे तीन भाग, नवीन संभाव्य लवषय
घटक ४: कारण प्रकल्प
कारणांची ग्रंथालयात आवश्यकता, कारणांचे
अभ्यासातील
महत्त्व, कारणांच्या सेवा दे णाऱ्या संस्त्था, कारणांसाठी साधने,
वतगमानपरांची ओळख, लनयतकाललकांची ओळख, साधनांचे
वाचन कसे करावे?, साधनांमधील तरतमभाव
घटक ५ : प्रकल्प लनर्नमती प्रलक्रया
सूची लनर्धमती, कारणांची लनर्धमती, नोंदी लकती असाव्यात
?,
प्रकल्पातील पृष्ठांचे लववेचन, संपादन, सजावट
ऄभ्यासक्रम: मालहतीसेवा (LIB 006)
पुस्तक ०१: मालहतीसेवा अलण संघटना
घटक ०१: मालहती संकल्पना अलण अवचयकता
मालहती आलण इतर संबंलधत संकल्पना - त्यांचा अथग आलण
वैलशष्ये, मालहती-लनर्धमतीची प्रलिया, मालहतीची आवश्यकता,
सवगसाधारण लनरीक्षणे
घटक ०२ : प्रलेखांचे प्रकार : प्राथलमक, लितीयक अलण
तृतीयक
प्रले खांचे प्रकार, प्राथलमक प्रले ख,लितीयक प्रले ख, तृतीयक
प्रले ख

घटक ०३ : मालहतीसेवांचे स्वरूप
ग्रंथालयातील मालहतीसेवा, मालहतीसेवा दे णा -या संस्त्था,
मालहतीसेवांचे स्त्वरूप
घटक ०४ : मालहतीसेवा दे णाऱ्या संघटना
प्रले खन केंद्रे आलण मालहतीकेंद्रे आलण डे टाबेसेस , प्रले खन केंद्रांचे
आलण मालहतीकेंद्रांचे प्रकार
, प्रले खन केंद्रांची आलण
मालहतीकेंद्रांची काये , भारतातील प्रले खन
केंद्रांचे आलण
मालहतीकेंद्रांचे संघटन ,भारतातील प्रले खन केंद्रांचा आलण
मालहतीकेंद्रांचा लवकास, काही प्रालतलनलधक प्रले खन केंद्रांचा आलण
मालहतीकेंद्रांचा पलरचय
पुस्तक 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, आधुलनक
युगातील लनवडक मालहतीचे प्रसारण
घटक ०६ : लनदे शन, सारलेखन अलण ऄनुवाद सेवा
लनदे शन आलण सारले खन सेवा, अनुवाद सेवा (भाषांतर सेवा)
घटक ०७ : सालहत्यशोध अलण डे टाबे सेस
वाचक, त्यांच्या मालहतीलवषयक गरजा व सालहत्यशोध,
सालहत्यशोधातील पायऱ्या,संगणकीय डे टाबेसेस,
सवगसाधारण लनरीक्षणे
ऄभ्यासक्रम संगणकाची मूलतत्त्वे अलण ईपयोजन ( LIB
007)
पुस्तक 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, हाडग वेअर आलण आज्ञावली, संगणकाच्या भाषा,
संगणकाची लनवड
घटक ०२: अज्ञावली अलण डे टाबे सेस
आज्ञावलींचे प्रकार आलण वैलशष्ये
,
आज्ञावलींचा
लवकास,आज्ञावली कोणी ललहाव्यात ?, आज्ञावलीच्या तयार
संचांचे मूल्यमापन
पुस्तक ०२: ग्रंथालयात संगणकाचा ईपयोग
घटक ०३: ग्रंथालयाचे संगणकीकरण
ग्रंथालयाच्या
संगणकीकरणाचा
प्रसार,
ग्रंथालयाच्या
संगणकीकरणास चालना
दे णारे मुख्य घटक , ग्रंथालयीन
संगणकीकरणाची क्षेरे
घटक ०४: डे टाबे सेस (मालहतीसंग्रहाचा लवकास)

कायगपद्ती,आज्ञावलींचीलनवड, मालहतीसंग्रहाचा
आराखडा,आराखड्यानुसार मालहतीसंग्रहाची बांधणी
CDS/ISIS
कायव पश्ु स्तका- ०१
कायव पश्ु स्तका- ०२
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