
 

गं्रथालय आणि माणितीशास्त्र णिष्िात णशक्षिक्रम २०२१-२२ 
णिबंध णिषय 

०१) ज्ञानगंगोत्री तै्रमासिकाच्या २०१ ६ ते २०२ १ पययत प्रकासित झालेल्या अंकांचा आढावा घेऊन 

 गं्रथापालाना पसरपणूय राहण्यािाठी तै्रमासिकाची उपयकु्तता स्पष्ट करा? 

०२)   िालेय गं्रथालयामध्ये वाचनिासहत्याचा वापर करता येण्यािाठी कोणत्या गं्रथालय िेवांचा आसण 

 उपक्रमांचा अवलंब करावा ते स्पष्ट करा. 

०३)  गं्रथालय आसण मासहतीिास्त्रामध्ये प्रसिद्ध होणा-या कोणत्याही दोन प्रसिद्ध सनयतकासलकांतील गेल्या 

 दोन वर्षामध्ये प्रकासित झालेल्या लेखांच्या मासहतीच्या आधारे पसरचय करून द्या ?  

०४)   ब्रडॅफोडय यांचा सवर्षय सवस्ताराचा सिध्दांत (Bradford’s Law of Scattering) िमजावून िांगा ? 

०५)   भारतीय राष्रीय असभलेखागाराच्या सवकािातील टप्पे आसण कामाचे वणयन करा. 

०६)   गं्रथेत्तर िासहत्याची हाताळणी , जतन व िंरक्षण याबाबत मासहती देऊन गं्रथेत्तर िासहत्याचे िचुीबध्द 

 सनयंत्रण आसण कॉपीराईट या िंदभात भाष्य करा. 

०७)   Mc Graw Hill या प्रकािनाच्या वेबिाईटिंदभात िसवस्तर चचा करा. 

०८)  भारतीय िावयजसनक गं्रथालयािमोर कोणकोणती आव्हाने आहेत त्याची िसवस्तर चचा करा ? 

०९)   इंटरनेटच्या यगुात सदल्या जाणा-या प्रचसलत जागरूकता िेवा बद्दल उदाहरणािहीत चचा करा.?  

१०)   िैक्षसणक गं्रथालयाच्या सवकािात नकॅ (NAAC) चे योगदान स्पष्ट करा. 

११)  TQM ( टी.क्य.ूएम.) ही िंकल्पना गं्रथालयाची काययक्षमता वाढसवण्यािाठी किी अंमलात आणता 

 येईल हे िोदाहरण स्पष्ट करा? 

१२)  प्लगॅारीझम (Plagiarism) वर िसवस्तर टीप सलहा. 

१३)   सवपणानातील  चार पी (P) या बद्दल िसवस्तर सलहा. 

१४)   मासहती तंत्रज्ञानातील सवसवध िंकल्पना स्पष्ट करा. गं्रथालय सवकािावर या िंकल्पनांचा किा पसरणाम 

 झाला ते स्पष्ट करा. 

१५)   N.C.L. National Chemical Laboratary Pune यांचे गं्रथालयावर िसवस्तर सनबंध सलहा. 

१६)   Magazine व Journal ह्या मधील फरक स्पष्ट करा. प्रत्येकी पाच नावे द्या. 

१७)   RFID ह्या तंत्रज्ञानाचा गं्रथालयात किा वापर होतो हे िसवस्तर सलहा. 

१८)   गणुवत्तावाढीिाठी मलू्यमापनाची पद्धती आसण तंते्र किी आवश्यक आहेत ते स्पष्ट करा. 

 



१९)   आपल्या अभ्याि पसु्तकात (LIB011(1) पषृ्ठ ६५) वर देण्यात आलेल्या भारतीय गं्रथालयीन 

 नेततृ्वातील मान्यवरांबरोबरच आपल्या देिातील / राज्यातील नामवंत गं्रथालयीन नेततृ्वाचा िोध 

 घेऊन त्या बद्दलची मासहती आपल्या सनबंधात िादर करा. 

२०)  भाष्य करा : प्रप्रट समसडया ( प्रप्रटीग) चे भसवष्य”. 

२१)   कोव्व्हड (Covid १९) महामारी ह्या कालखंडात गं्रथालयीन िेवा किा देता येऊ िकतात ह्यावर सनबंध 

 िादर करा. 

२२) सनदेि आसण सनदेिानाची व्याख्या सलहा. सनदेिनाची वैसिष्ये आसण तत्वे सविद करा ? 

२३)   सथिाॅरि म्हणजे काय  ते िांगनू सथिाॅरि तयार करण्यातील पाय-यांचे वणयन करा. एका सथिाॅरिची 

 थोडक्यात मासहती द्या. 

२४)   डॉ. सि. रा. रंगनाथन यांनी सवकसित केलेल्या शंखला सनदेिन पद्धतीचे िर्ववस्तर वणयन करा. इंटरनेट 

 वरील िचय इंसजन कसरता िदर सनदेिन पद्धती किा प्रकारे उपयोगी ठरू िकेल ? ( सवसवध िचय 

 इंसजनची उदाहरणे अपेसक्षत) 

२५)  “यिस्वी गं्रथपालाि व्यवस्थापनिास्त्र व गं्रथालय आसण मासहतीिास्त्र यांचे िंतलुन करणे आवश्यक 

 अिते” या सवधानाचे स्पष्टीकरण करा.  

२६)  मासहती िंग्रहण आसण प्रतीप्राप्ती घटकाबद्दद्दल मासहती देऊन सवसवध काये स्पष्ट करा. 

२७)  आधसुनक गं्रथालयाच्या िंदभात ई-लसनिंगचे महत्व यावर िसवस्तर टीप सलहा. 

२८)  मेटा डेटा म्हणजे काय ते िांगनू डव्ललन कोअर मेटा डेटातील घटकांचे महत्व सलहा. 

२९)  यझु आसण यझुर स्टडी म्हणजे काय ते िांगनू तमुच्या गं्रथालयािंदभात त्याचा किा उपयोग करून घेता 

 येईल याबाबत योजना तयार करा ? 

३०)   “गं्रथालयाचे बजेट हे सनयोजनाचे िाधन आसण सनयंत्रणाचे तंत्र आहे.”  हे सवधान स्पष्ट करा. 

३१)    INFLIBNET उपक्रमाची उसद्दष्टे िांगनू सवसवध उपक्रमांवर चचा करा ? 

३२)  िंिोधन ही न िंपणारी प्रसक्रया आहे स्पष्ट करा ? 

३३)   गं्रथालय आसण मासहतीिास्त्रातील िंिोधनांच्या िंदभातील िद्यव्स्थती बाबत भाष्य करा ? 

३४)   वेब २.० म्हणजे काय ? वेब २.० च्या सवसवध घटकांच्या गं्रथालयांच्या िंदभात आढावा घ्या? 

३५)   सवद्यापीठ अनदुान आयोगाचे सवद्यापीठीय गं्रथालयांच्या सवकािातील योगदानाबाबत चचा करा.  

३६)   िंिोधन गं्रथालय म्हणजे काय ? िंधोधन गं्रथालयाचे वेगळेपण स्पष्ट करून आपल्या पसरिरातील 

 एका िंिोधन गं्रथालयाची मासहती िंकसलत करून िादरीकरण करा. 

 



३७)    गं्रथालय िंगणकीकरणािाठी उपललध अिणा-या सवसवध प्रणालीची नावे िांगनू या प्रणालींची िसवस्तर 

 मासहती द्या. 

३८)    यसुनकोड म्हणजे काय ते िांगनू त्याची वैसिष्ये सलहा. 

३९)   सबव्ललओमेसरक्िची २ ितेू्र िांगनू त्यांची उपयकु्तता स्पष्ट करा. 

४०)  गं्रथालय आसण मासहतीिास्त्र सवर्षयात िन २०१८ ते २०२ १ या कालावधीत प्रकासित झालेल्या एका 

 इंग्रजी गं्रथाचा पसरचय करून द्या. 

 


