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LIB 010 प्रलेख वर्णन, प्रक्रिया, प्रक्रिप्राप्िी क्रविरर्
पुस्िक १ : क्रवषय क्रनर्दे शन, संग्रह, अक्रर् प्रक्रिप्राप्िी
माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती पद्धतीच्या मूल्यमापनातील
घटक १ : माक्रहिी संग्रहर् अक्रर् प्रक्रिप्राप्िी पद्धिी :
पायऱ्या, माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती पद्धतीच्या
पक्ररचय
मूल्यमापनाचे हनकष, माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती
माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती : ऄथथ, माहहती संग्रहण
पद्धतीच्या मूल्यमापनाचे प्रकार, मूल्यमापनाची ईदाहरण
अहण प्रहतप्राप्ती पद्धतीचे घटक , माहहती संग्रहण अहण
घटक ८ : माक्रहिी एकत्रीकरर् अक्रर् पुनसंघटन
प्रहतप्राप्ती पद्धतीचे ईद्दे श, माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती
माहहती एकत्रीकरण - व्याख्या , माहहतीचे पुनसंघटन पद्धतीची काये , माहहती संग्रहण अहण प्रहतप्राप्ती पद्धतीचे
व्याख्या, माहहती एकत्रीकरण अहण पुनसंघटन कायातील
प्रकार, माहहती तज्ज्ञाचे गुण
पायऱ्या, माहहती एकत्रीकरण अहण पुनसंघटनाची
घटक २ : क्रनर्दे शन
अवश्यकता, माहहती साधनांचे प्रकार , माहहती साधनांचे
हनदे श अहण हनदे शन - व्याख्या , हनदे शनाची तत्तत्तवे,
फायदे
हनदे शनाचे प्रकार
LIB 011: ग्रंिालये अक्रर् माक्रहिीकेंद्रे यांचे
घटक ३ : ईल्लेख क्रनर्दे शन अक्रर् की वडण क्रनर्दे शन
व्यवस्िापन
ईल्लेख - ऄथथ अहण कारणे , ईल्लेख हनदे शन - ऄथथ, ईगम
पुस्िक ०१: व्यवस्िापन : मूलिततवे , कायण पद्धिी अक्रर्
अहण ईपयोग, सायन्स सायटे शन आंडेक्स, की वडथ हनदे शन मूल्यमापन
ऄथथ
घटक
०१
:
व्यवस्िापनक्रवषयक िततवांचे
घटक ४ : क्रिसॉरस
ग्रंिालयांसाठी ईपयोजन
हथसॉरस - व्याख्या , हथसॉरसमधील संञा संबंध , हथसॉरसची
व्यवस्थापनाची गरज व हवहवध हवचारप्रणाली,
काये, हथसॉरस तयार करण्यातील पायऱ्या
व्यवस्थापनाचे हसद्धांत , व्यवस्थापकीय काये , व्यवस्थापनाचे
ईपयोजन
घटक ०२ : पद्धिी : क्रवश्लेषर् अक्रर् संरचना
पुस्िक २ : प्रक्रिप्राप्िी अक्रर् संप्रेषर्
पद्धहत-अधाहरत हवचार, पद्धती : व्याख्या, संस्थांची घडण,
घटक ५ : माक्रहिी शोधाची व्यूहरचना अक्रर् िंत्रे
शोधाची व्यूहरचना - व्याख्या , शोध व्यूहरचनेचे ईद्दे श , शोध
संस्थांचे, पद्धहत-अधाहरत हवश्लेषण, व्यवस्थापन : वेगळे
व्यूहरचनेचे प्रकार, शोध तंत्रे
पहरमाण
घटक ६ : माक्रहिी, माक्रहिीचे ईपभोक्िे अक्रर् तयांच्या
घटक ०३ : व्यवस्िापकीय काये
गरजा
हनयोजन, संघटन, हनयोजन, सेवक व्यवस्थापन, नेतत्तृ वगुण,
माहहती - व्याख्या , माहहतीची वैहशष्ट्ये , ईपभोक्त्तयांचे
हनयंत्रण, व्यवस्थापनतत्तत्तवांचे ग्रंथालयात ईपयोजन
प्रकार, माहहतीच्या गरजांचे प्रकार
, माहहतीहवषयक
घटक ०४ : व्यवस्िापन िंत्रे
दृष्ष्ट्टकोन, हवहवध कायथक्षेत्रातील माहहतीच्या गरजा
,
हनयोजन तंत्रे ,
संघटनहवषयक तंत्रे ,
कमथचारी
माहहतीच्या
गरजांबद्दलची सवथसाधारण हनरीक्षणे
,
व्यवस्थापनहवषयक
तंत्रे,
नेतत्तृ वहवषयक तंत्रे
,
ईपभोक्त्तयाबद्दल माहहती हमळहवण्याची पद्धत
,
हनयंत्रणहवषयक तंत्रे , अर्थथक व्यवस्थापनहवषयक तंत्रे,
माहहतीहवषयक गरजा जाणून घे ण्याच्या पद्धती अहण तंत्रे
हवपणनाची तंत्रे
घटक ७ : माक्रहिी संग्रहर् अक्रर् प्रक्रिप्राप्िी पद्धिीचे
घटक ०५ : ग्रंिपाल - नेितृ वगुर्
मूल्यमापन
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व्याख्या, नेतत्तृ वाचे प्रकार , नेतत्तृ वाची शैली , यशस्वी
नेतत्तृ वातील ऄध्याहृत बाबी
, नेतत्तृ वगुण : भारतीय
दृष्ष्ट्टकोनातून, ग्रंथपाल : ग्रंथालयातील नेता
, भारतीय
ग्रंथालयीन नेतत्तृ वातील काही मान्यवर
घटक ०६ : संस्िे चे मूल्यमापन
मूल्यमापन : व्याख्या अहण व्याप्ती , मूल्यमापनाची तंत्रे ,
ग्रंथालयाचे मूल्यमापन
पुस्िक ०२ : ग्रंिालयीन साधनसामग्री अक्रर् सेवा
यांचे व्यवस्िापन
घटक ०७: आमारि व सामान यांचे व्यवस्िापन
स्थान व जागा , अराखडा, संदेशवहनाच्या सोयी , जागेची
हवभागणी, ऄंतगथत सोयी, फर्थनचर व यंत्रणा , ऄंतगथत रचना
व सजावट, दे खभाल व दुरुस्ती
घटक ०८: यं त्रसामग्री व ईपकरर्े यांचे व्यवस्िापन
यंत्रसामग्री, व्यवस्थापनहवषयक बाबी , स्थानहनष्श्चती,
अर्थथक तरतूद , मनुष्ट्यबळ, खरे दी, ग्रंथालयीन सेवांसाठी
ईपयोग, प्रस्थाहपत कायथपद्धतीत बदल
घटक ०९: साधनांचे व्यवस्िापन : मनुष्यबळ
ग्रंथालयातील मनुष्ट्यबळ ,
मनुष्ट्यबळाचे हनयोजन ,
मनुष्ट्यबळाचे संघटन व हवभागणी , नेतत्तृ वगुण, मनुष्ट्यबळ
हनयंत्रण
घटक १०: क्रवत्तव्यवस्िापन
ग्रंथालयाच्या हवत्तव्यवस्थेचे घटक
,
ग्रंथालयाचे
ऄंदाजपत्रक, मंजरु ीची प्रहिया , कायथवाही, हहशेब, हहशेब
तपासणी , ऄंदाजपत्रकाबाहे रील हवत्तव्यवस्थापन
घटक ११: ग्रंिालयीन सेवांचे व्यवस्िापन
सेवाभावी संस्थांचे व्यवस्थापन , ग्रंथालयीन सेवांचा ईगम ,
ग्रंथालयीन सेवांचे अधार , ग्रंथालयीन सेवांचे मूल्यमापन
LIB 012 ग्रंिालय अक्रर् माक्रहिीशास्त्राची संशोधन
पद्धि
पुस्िक 1 : संशोधन : व्याख्या अक्रर् पद्धिी
घटक ०१ : संशोधन - ऄिण , घटक, अक्रर् क्रवकास
संशोधन अहण हवञान : व्याख्या अहण ऄथथ , संशोधनाचे
घटक अहण संशोधनाचा हवकास
घटक ०२ : मूलभूि अक्रर् ईपयोक्रजि संशोधन
मूलभूत संञा : पद्धती , तंत्रे, अहण साधने, मूलभूत अहण
ईपयोहजत संशोधन
घटक ०३ : संशोधन अराखडा

संशोधनाचा अराखडा : गरज अहण तंत्र, संशोधन
अराखड्याचे घटक
घटक ०४ : वर्णनातमक संशोधन पद्धिी
संशोधनाची वणथनात्तमक पद्धती , ऄंतभूथत , माहहतीची
हचहकत्तसा
घटक ०५ : ऐक्रिहाक्रसक अक्रर् िौलक्रनक ऄभ्यास
ऐहतहाहसक संशोधन पद्धती, तौलहनक ऄभ्यास
घटक ०६ : प्रायोक्रगक संशोधन पद्धिी
प्रायोहगक संशोधन पद्धती : संकल्पना , अराखडा अहण
प्रहिया, कायथकारणसंबंध, प्रायोहगक संशोधन पद्धतीचे
ईपयोजन
पुस्िक ०२ : माक्रहिी संकलन , क्रवश्लेषर्, अक्रर्
सार्दरीकरर्
घटक ०७ : प्रश्नावली, मुलाखि, अक्रर् क्रनरीक्षर्
माहहती संकलनाचे स्वरूप व प्रकार, माहहती
संकलनाचे महत्तत्तव अहण प्रहिया, माहहती संग्रहणाची तंत्रे
घटक ०८ : ऄनुमान अक्रर् क्रनष्कषण
ऄनुमान, हनष्ट्कषथ
घटक ०९ : युझर रीसचण अक्रर् भावी काळासंबंधीचे
संशोधन
वाचकांच्या सवयी , अवडी, अहण गरजा , यूझर स्टडीज :
ईपभोक्त्तयांसंबंधीचे संशोधन, यूस स्टडीज: वापराहवषयीचा
ऄभ्यास
भावी काळासंबंधीचे संशोधन
घटक १०: क्रबब्ललयोमेक्रिक्स अक्रर् सांब्ख्यकी िंत्रे
हबष्ललयोमेहिक्स : ऄथथ अहण व्याप्ती , बॅडफडथ हसद्धांत ,
हझफ् अहण लोट्का यांचे हसद्धांत , सायटे शन ऄॅन ॅहलहसस,
सांष्ख्यक तंत्रे : वणथनात्तमक अहण तांहत्रक
घटक ११: ऄहवाल लेखन अक्रर् अरे खी सार्दरीकरर्
ऄहवाल लेखन, अरे खी सादरीकरण
घटक १२: ग्रंिालय अक्रर् माक्रहिीशास्त्रािील
संशोधनाचे सांप्रि स्वरूप
ग्रंथालय अहण माहहतीशास्त्रातील संशोधनाचे सांप्रत
स्वरूप
LIB 201
शैक्षक्रर्क व संशोधन ग्रंिालये
पुस्िक ०१: महाक्रवद्यालयीन व क्रवद्यापीठीय ग्रंिालये
घटक १ : महाक्रवद्यालयीन अक्रर् क्रवद्यापीठीय ग्रंिालये
: ईक्रिष्टे व काये
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शैक्षहणक ग्रंथालये :
व्याख्या व घटक,
महाहवद्यालयीन व हवद्यापीठीय
ग्रंथालयांचे शैक्षहणक महत्तत्तव , महाहवद्यालयीन व
हवद्यापीठीय, ग्रंथालयांची ईहद्दष्ट्टे , महाहवद्यालयीन व
हवद्यापीठीय, ग्रंथालयांची काये , महाहवद्यालयीन व
हवद्यापीठीय, ग्रंथालये अहण संशोधन,
महाहवद्यालयीन
व हवद्यापीठीय , ग्रंथपाल अहण ऄध्यापक :एक शैक्षहणक
संघ
घटक २ : वाचनसाक्रहतय संग्रह क्रवकास
वाचनसाहहत्तय संग्रह हवकास
:ऄथथ अहण हे त,ू
वाचनसाहहत्तय संग्रह हवकास धोरण
, वाचनसाहहत्तय
रद्दबातल करण्यासंबंधीचे धोरण : ऄथथ अहण हे तू ,
भारतातील वाचनसाहहत्तय संग्रह, हवकास : सद्य:ष्स्थती
घटक ३ : वाचक अक्रर् सेवा
महाहवद्यालयीन ग्रंथालयांचे वाचक, महाहवद्यालयीन
ग्रंथालयांच्या सेवा, हवद्यापीठीय ग्रंथालयांचे
वाचक,
हवद्यापीठीय ग्रंथालयांच्या सेवा, महाहवद्यालयीन व
हवद्यापीठीय, ग्रंथालयांच्या सेवांचे मूल्यमापन
घटक ४ : शैक्षक्रर्क ग्रंिालयांचे अर्थिक व्यवस्िापन
अर्थथक
व्यवस्थापन : व्याख्या, व्याप्ती, अर्थथक
व्यवस्थापनाची मागथदशथक तत्तत्तवे, ग्रंथालयाची
अर्थथक
ईत्तपन्नाची साधने, बदलते हवचारप्रवाह, ग्रंथालय खचाच्या
बाबी, ऄंदाजपत्रक अहण त्तयाचे प्रकार
होण्यासाठी
पहरणामकारक अर्थथक व्यवस्थापनाची अवश्यकता,
ग्रंथालयाच्या अर्थथक
गरजा,
नफ्याची
संकल्पना,
हहशेबलेखन
घटक ५ : ग्रंिालय सक्रमिी
सहमतीः ऄथथ अहण ईद्दे श
, ग्रंथालय सहमती ,
वाचनसाहहत्तय संग्रह हवकास अहण ग्रंथालय सहमती
घटक ६ : ग्रंिालय सेवकःप्रकार
, संख्या अक्रर्
अकृ क्रिबं ध
ग्रंथालय सेवकांसाठी
शैक्षहणक पात्रता अहण
वेतनश्रेणी, सेवक भरती अहण सेवक हनवड,
ग्रंथालय सेवकांचे प्रकार , ग्रंथालय सेवकांचे
प्रहशक्षण अहण हवकास
घटक ७
: शैक्षक्रर्क ग्रंिालयािील सेवकांसाठी
क्रनरं िर क्रशक्षर् कायण िम
हनरं तर हशक्षणाचे हवषय, हनरं तर हशक्षणाचे प्रकार
(मागथ), हनरं तर हशक्षण अहण व्यावसाहयक
संघटना,
हनरं तर हशक्षणातील शैक्षहणक तंत्रञानाचे योगदान

पुस्िक ०२: संशोधन ग्रंिालये
घटक १ : संशोधन ग्रंिालयाचे स्वरूप
संशोधन : प्रगतीचे एक अवश्यक ऄंग , संशोधन
प्रहिया अहण ग्रंथालये
,
संशोधन संस्थेमध्ये
ग्रंथालयाचे स्थान , संशोधन ग्रंथालयाचे स्वरूप ,
संशोधन ग्रंथालयाचे प्रकार
, संशोधन ग्रंथालयातील
कमथचारी : एक शास्त्रञ , नवीन तंत्रञान अहण
संशोधन ग्रंथालये
घटक २ : संशोधन ग्रंिालयािील साक्रहतय
संशोधन ग्रंथालयातील साहहत्तय
घटक ३ : संशोधन ग्रंिालयािील सेवा
संशोधन ग्रंथालयातील सेवा
घटक ४ : संशोधन ग्रंिालयाचे व्यवस्िापन
भौहतक सोयींचे व्यवस्थापन , ग्रंथालयीन कामांचे
व्यवस्थापन
घटक ५ : काही संशोधन ग्रंिालयांचा पक्ररचय
भांडारकर प्राच्यहवद्या संशोधन मंहदर ,पुणे,राष्ट्िीय
रासायहनक प्रयोगशाळा, पुणे, गोखले राज्ज्यशास्त्र व
ऄथथशास्त्र संस्था, पुणे, श्री एकनाथ संशोधन मंहदर ग्रंथालय ,
औरं गाबाद, न ॅशनल आष्न्स्टयूट ऑफ बँक म ॅनेजमेंट, पुणे
LIB202 ग्रंिालय सेवा व ईपिम
पुस्िक १: सावणजक्रनक ग्रंिालये
घटक १ : सावणजक्रनक ग्रंिालये ःसंकल्पना, आक्रिहास
सावथजहनक ग्रंथालय : एक
समाजोपयोगी, संकल्पना एडवडथ एडवडथ स् व त्तयांची
ग्रंथालय प्रणाली,
युनेस्को:
सावथजहनक ग्रंथालय जाहीरनाम्याचे सार १९४९, भारताचे
ग्रंथालय व माहहतीहवषयक राष्ट्िीय
धोरण, सावथजहनक ग्रंथालयांचे संघटन, सावथजहनक
ग्रंथालये व आतर प्रसारमाध्यमे , सावथजहनक
ग्रंथालयांची काये , सावथजहनक ग्रंथालयात
संगणकाचा वापर, सावथजहनक ग्रंथालये : ऄहधक ऄवांतर
ईपिम, सावथजहनक ग्रंथालये : सेवक
प्रणाली
घटक २ : भारिािील सावणजक्रनक ग्रंिालय कायद्यांची
ओळख व तयांचा िौलक्रनक ऄभ्यास
ग्रंथालय कायद्यांची अवश्यकता,
ग्रंथालय कायद्यांसाठी झालेले प्रयत्तन , भारतातील प्रचहलत
ग्रंथालय
कायद्यांची अहण अदशथ
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हवधेयकांची वैहशष्ट्टये , भारतातील ग्रंथालय कायद्यांचा
तौलहनक ऄभ्यास
घटक ३ : परर्दे शािील क्रनवडकसावणजक्रनक ग्रंिालय
सेवा
ऄमेहरकेतील सावथजहनक ग्रंथालय सेवा,
रहशयातील सावथजहनक ग्रंथालय
सेवा, चीनमधील
सावथजहनक
ग्रंथालय सेवा, ऑस्िेहलयातील सावथजहनक
ग्रंथालय सेवा, आंग्लंडमधील सावथजहनक ग्रंथालय सेवा
घटक ४ : सावणजक्रनक ग्रंिालयासमोरील अव्हाने
सवांसाठी ग्रंथालय सेवा , कायद्याचा अधार ,
ग्रंथालय संघ बांधणे , मनुष्ट्यबळ हवकास , ग्रंथहनर्थमतीचे
अव्हान, सरकारी प्रकाशनांची ईपललधता, राष्ट्िीय
सूची हनर्थमती, वगीकरण व ताहलकीकरण,
तंत्रञानाचा अधार
पुस्िक २ : शालेय ग्रंिालये
घटक १ : शालेय क्रशक्षर् अक्रर् ग्रंिालय
शालेय हशक्षण , शालेय हशक्षण पद्धतीतील ईहणवा
,
हशक्षण पद्धतीत बदल व्हायला हवा, शालेय
ग्रंथालयाची अवश्यकता , नवे शैक्षहणक धोरण अहण
शालेय ग्रंथालय, शालेय ग्रंथालयांची
ईहद्दष्ट्टे, शालेय
ग्रंथालयांची सद्य:ष्स्थती , ईहणवा व ईपाय
घटक २ : शालेय क्रशक्षर्ाि ग्रंिालयाचा वापर
शालेय ग्रंथालयाचे स्वरूप, ग्रंथालय सेवा , हवद्यार्थ्यांना
ग्रंथालयाचा वापर करण्याचे हशक्षण, मुक्त प्रवेश ककवा
मुक्तद्वार पद्धत , ग्रंथालय प्रहसद्धी , ग्रंथालयशास्त्राचे पाच
हसद्धांत अहण शालेय ग्रंथालये
घटक ३ : शालेय क्रवद्यार्थ्यांच्या
वाचनाक्रभरुचीचा
क्रवकास
वाचन, शालेय हवद्याथी अहण वाचन
, हवद्यार्थ्यांची
वाचनक्षमता,
वाचनवृद्धीसाठी
अवश्यक
घटक ,
ग्रंथालयाचे वाचनवृद्धीसाठी ईपिम , वाचन साहहत्तयाची
ईणीव
घटक ४ : साक्रहतय संग्रह
ग्रंथ, हनयतकाहलके, वृत्तपत्रे, संदभथ
ग्रंथ,
ऄग्रांहथक साहहत्तय, दृक्-श्राव्य साधने
घटक ५ : ग्रंिालय संघटन अक्रर् व्यवस्िापन
ग्रंथ हनवड, ग्रंथोपस्कार, तांहत्रकप्रहिया,
ग्रंथसंग्रहांची
पडताळणी (पहरगणना) , ग्रंथांची हनगा, वार्थषक ऄहवाल,
ग्रंथालय सहमती, ग्रंथालयाचे हनयम
घटक ६ : ग्रंिालयाच्या प्रमुख गरजा

ग्रंथालयासाठी जागा, ग्रंथपाल अहण
ग्रंथालय कमथचारी, शालेय ग्रंथालयाची ऄथथव्यवस्था
घटक ७ : ग्रंिालय सहकार
ग्रंथालय सहकाराची गरज, ग्रंथालय सहकाराच प्रकार
पुस्िक ३ : र्दप्िरखाने अक्रर् वस्िुसंग्रहालये
घटक १ : र्दप्िरखाने/ऄक्रभलेखागार :स्वरूपव क्रवकास
दप्तरखाने/ऄहभलेखागार : स्वरूप व कायथ,
ऄहभलेखागारांची स्थापना व हवकास, व्यावसाहयक
हवकास
घटक २ : ऄक्रभलेखांचे प्रकार , रचना,वगीकरर्, शोध
प्रक्रिया, जिन अक्रर् संरक्षर्
ऄहभलेखांचे हवहवध प्रकार, आहतहास
संशोधनासाठी मराठी
संदभथ-साधने, ऄहभलेख -शोधप्रहिया, मुंबइ दप्तरखाना-कागदपत्र शोधपद्धती -प्रात्तयहक्षक,
ऄहभलेख शोधसाधने, ग्रंथालयातील
ऄहभलेख/कागदपत्रे : संग्रह
, जतन, रचना,
ऄहभलेखांचे वगीकरण : ए बी सी हलस्ट, ऄहभलेखांचे
जतन अहण संरक्षण, ऄहभलेखहवषयक धोरण
घटक ३ : महाराष्िािील र्दप्िरखाने
पुणे येथील पेशवे दप्तर, मुंबइ पुराहभलेख
हवभाग, कोल्हापूर रे कॉडथ ऑफीस, संशोधन संस्थांकडील
दप्तरखाने
घटक ४ : वस्िुसंग्रहालये अक्रर् कलार्दालने
वस्तुसंग्रहालयांची ऐहतहाहसक पाश्वथभम
ू ी,
वस्तुसंग्रहालये : हे तू अहण कायथिम,
वस्तुसंग्रहालयातील वस्तूंचा संग्रह,
वस्तुसंग्रहालयांचे प्रकार, भारतामधील वस्तुसंग्रहालये
स्थापना अहण हवकास
घटक ५ : महाराष्िािील वस्िुसंग्रहालये
महाराष्ट्िातील वस्तुसंग्रहालये, भारतातील आतर
राज्ज्यांतील वस्तुसंग्रहालये, भारताचे राष्ट्िीय वस्तुसंग्रहालय,
संग्रहालय शास्त्राचे प्रहशक्षण अहण संशोधन
LIB 203 ग्रंिेिर साक्रहतयाचे व्यवस्िापन
पुस्िक ०१ : मुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतय
घटक ०१ : ग्रंिेिर (मुक्रद्रि) साक्रहतय : पाश्वणभम
ू ी
,
आक्रिहास व व्याख्या
ग्रंथेतर साहहत्तय : पाश्वथभम
ू ी
, ग्रंथेतर साहहत्तय :
व्याख्या, ग्रंथेतर साहहत्तय हनर्थमतीचा आहतहास
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घटक ०२ :ग्रंिेिर
प्रकार व : साक्रहतय )मुक्रद्रि(
ओळख
ग्रंथेतर साहहत्तय ढोबळ वगथवारी : ) मुहित साहहत्तय( ,
ग्रंथेतर साहहत्तय (मुहित) : प्रकार
घटक २ : ग्रंिेिर (मुक्रद्रि) साक्रहतय प्रकार व ओळख
ग्रंथेतर साहहत्तय (मुहित साहहत्तय) : ढोबळ वगथवारी , ग्रंथेतर
साहहत्तय (मुहित) : प्रका
घटक ३
: ग्रंिेिर (मुक्रद्रि) साक्रहतय : महततव व
गरज
ग्रंथेतर
साहहत्तय : ऄंतगथत माहहतीचे महत्तत्तव, ग्रंथेतर
साहहत्तयाची वेगवेगळ्या ग्रंथालयांतील गरज
घटक ४ : ग्रंिेिर (मुक्रद्रि) साक्रहतय व्यवस्िापन : भाग
-१
ग्रंथेतर साहहत्तय : ईपाजथन, ग्रंथेतर साहहत्तयाचे वगीकरण,
ग्रंथेतर.साहहत्तय : ताहलकीकरण

घटक ०४ : ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतयाचे व्यवस्िापन
ऄमुहित ग्रंथेतर साहहत्तय
: ईपाजथन, ऄमुहित ग्रंथेतर
साहहत्तय : वगीकरण, ताहलकीकरण
व सूहचबद्ध हनयंत्रण , ऄमुहित ग्रंथेतर साहहत्तय : हाताळणी ,
जतन व संरक्षण, दे वघे व, ऄमुहित ग्रंथेतर
साहहत्तयाधाहरत माहहतीसेवा , ग्रंथेतर ऄमुहित साहहत्तयाच्या
व्यवस्थापनाऄंतगथत ऄनेक, ऄमुहित
ग्रंथेतर साहहत्तय :
वाचक-हशक्षण व मालकी
घटक ०५ : ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतयः ईपयोगासाठी
अवश्यक साधनसामग्री
मायिोहफल्म
रीडसथ अहण कप्रटसथ , मष्ल्टहमहडया,
ध्वहनहफती चालक, व्ही.सी.अर. व प्रोजेक्टर, कप्रटसथ

घटक
५ : ग्रंिेिर (मुक्रद्रि) साक्रहतय व्यवस्िापन
: भाग - २
ग्रंथेतर साहहत्तय : हाताळणी, जतन व संरक्षण , ग्रंथेतर
साहहत्तय : दे वघे व, ग्रंथेतर साहहत्तय : रद्दबातल करणे
,
ग्रंथेतर साहहत्तय : वाचक हशक्षण , ग्रंथेतर साहहत्तय : माहहती
सेवा, ग्रंथेतर साहहत्तय : सूहचबद्ध हनयंत्रण , ग्रंथेतर साहहत्तय :
कॉपीराइट मागथदशथक तत्तत्तवे
पुस्िक ०२ :ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतय
घटक ०१ : ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतय : पाश्वणभम
ू ी व
संक्रक्षप्ि आक्रिहास
मायिोग्राफी / मायिोफॉन्सथ
, संगणक हनगहडत
चुंबकीय साधने ,श्राव्य (ऑहडओ) साधने
,
दृक्
(ष्व्हहडओ)
साधने,
आलेक्िोमायिोग्राफी,
टे हलकम्युहनकेशन,ऑष्प्टकल हडस्क
,
आलेक्िॉहनक
प्रकाशन
, ष्व्हहडओ टे क्स्ट व टे हलटे क्स्ट , बुक
स्कॅ नर अहण हडहजटायझर
, ऑनलाइन डे टाबेसेस ,
आंटरनेट
घटक ०२ : ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतयः प्रकार व ओळख
मायिोफासथ
, आलेक्िॉहनक माध्यम , ग्रंथेतर ऄमुहित
साहहत्तय : आतर प्रकार
घटक ०३ : ऄमुक्रद्रि ग्रंिेिर साक्रहतय: महततव व गरज
ऄमुहित
ग्रंथेतर साहहत्तयाचे ग्रंथालयातील स्थान व
महत्तत्तव, आतर ऄमुहित साहहत्तयप्रकार, ऄमुहित ग्रंथेतर
साहहत्तयाची ग्रंथालयातील गरज

ऄभ्यासिम :माक्रहिी
िंत्रज्ञानाचा ग्रंिालय
अक्रर्
माक्रहिी केंद्राि वापर (LIB 301)
पुस्िक १ : माक्रहिी िंत्रज्ञानाचा पक्ररचय
घटक ०१
: मुक्रद्रि साक्रहतयाची क्रनर्थमिीः मुद्रर्
,
प्रकाशन अक्रर् क्रविरर्
हनर्थमतीचा प्रवास , मुिण तंत्रञान
,बांधणी, कागद, छपाइची शाइ , मुिण तंत्रञान अहण
ग्रंथपाल,
मुहित साहहत्तयाचे भहवतव्य
घटक ०२: प्रक्रिक्रलपी अक्रर् सूक्ष्मलेखन िंत्र
प्रहतहलपी तंत्राची ओळख , प्रहतहलपी पद्धती , ऄनेक प्रती
पद्धती, स्वाहमत्तव ऄहधकार
(कॉपीराइट), प्रहतहलपी
तंत्राच्या हनवडीचे हनकष , सूक्ष्महलपी तंत्रञान , सूक्ष्मलेखन
वापर पद्धती ,सूक्ष्मलेखनात संगणकाचा ईपयोग
घटक ०३: संगर्काचे िंत्रज्ञान
संगणक युग व ईत्तिांतीचे टप्पे , प्रोसेसर टे क्नॉलॉजी, माहहती
साठहवण्याची प्रहिया , माहहती नोंदहवण्याची साधने
,
अउटपुट साधने , ऑपरे कटग हसस्टीम
, ग्रंथालय
संगणकप्रणाली संगणकप्रणालीचा ईपयोग
घटक ०४: संप्रेषर् िंत्रज्ञान
ईपग्रह दळणवळण पद्धती , प्रकाशीय तारांद्वारे संदेशवहन ,
दूरध्वनीचे जाळे , दूरध्वनी जाळ्यांमाफथत माहहतीचे प्रसारण,
माहहतीचे जाळे , पॉकेट ष्स्वकचग , ISO-OSI Reference
mode, ईपग्रहावर अधाहरत माहहती संप्रेषण जाळे
,
संप्रेषणाचे स्थाहनक जाळे , Integrated Services Digital
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Network (ISDN), ISDN साठी प्रेरणा , नवीन सोयी ,
ईपयोजकता आंटरफेहसस
पुस्िक ०२ : ग्रंिालयाचे संगर्कीकरर्
घटक ०१:
संगर्काचा ग्रंिालयािील पारं पक्ररक
कायाि ईपयोग
ईपाजथन,
वगीकरण व ताहलकीकरण
,
हनयतकाहलकांचे व्यवस्थापन, दे वघे व, ग्रंथसंग्रह मोजणी ,
ग्रंथसंग्रहाच्या माहहतीचे पूवथलक्ष्यी पहरवतथन
घटक ०२: ग्रंिालयसंगर्कीकरर् प्रक्रिया
संगणकीकरणाचे हनयोजन व पूवथतयारी,
पद्धतीचे हवश्लेषण , रचना व वापर, पद्धती हाडथ वेऄर व
सॉफ्टवेऄरची पूतथता, संगणकीकरणाचे
ऄथथशास्त्र
व पद्धतीच्या क्षमतेची चाचणी
घटक ०३: संगर्कीकृ ि ईपाजणन
नवीन ग्रंथांहवषयी माहहतीचा शोध व माहहतीसेवा,
मागणी नोंदवून ग्रंथ हमळवणे , ग्रंथ ऄवलोकन पद्धती,
परदे शी प्रकाशकांकडू न परस्पर ग्रंथ खरे दी, ग्रंथ दे णगी / भेट
हाताळणी पद्धती , ईपाजथन माहहतीसेवा
घटक ०४: संगर्कीकृ ि वगीकरर् व िाक्रलकीकरर्
संगणकीकृ त वगीकरण व आलेक्िॉहनक माध्यमांचा ईपयोग,
वगीकरण मागथदशथक तक्ते ( Authority file), संगणकीकृ त
ताहलकीकरण, अंतरराष्ट्िीय डे टाबेस अराखड्यांचे प्रकार,
पूवथलक्ष्यी पहरवतथन ( Retrospective Conversion) ४.२.६
पुनवथगीकरण व पुनताहलकीकरण, प्रहतप्राप्तीत
सुधारणा
करून ताहलकापत्रे बनहवणे
घटक ०५: क्रनयिकाक्रलकांचे संगर्कीकृ ि व्यवस्िापन
हनयतकाहलकांच्या माहहतीचा शोध, माहहतीसेवा व हनवड,
हनयतकाहलकांच्या संगणकीकृ त व्यवस्थापन
पद्धतीतील
कामे, हनयतकाहलकांची वगथणी भरणे व नूतनीकरण करणे ,
हनयतकाहलकांची नोंद व हनयंत्रण, हनयतकाहलक खंडांची
बांधणी, नोंदणी, वगीकरण,
मांडणी व्यवस्था, ऄंदाजपत्रक व खचथ
यांवर हनयंत्रण, दे वघे व, हनयतकाहलक हवभागाकडू न
माहहतीसेवा,अंतरग्रंथालयीन सहकायथ,
हनयतकाहलक व्यवस्थापन पद्धतीसंबंधी डे टाबेसची हनर्थमती
घटक ०६: संगर्कीकृ ि र्दे वघेव
दे वघे व प्रहियेस लागणारे डे टाबेस बनहवणे , दे वघे वसंबंधी
हनयमांचा अञावलीत ऄंतभाव करणे
, दे वघे व
हवभागाकडू न माहहतीसेवा व दळणवळण , ग्रंथ दे वघे व

प्रहियेत सुलभता , गती व ऄचूकता अणणे , संगणकीकृ त
ग्रंथमोजणी आतर कामे
घटक ०७: ग्रंिालय संगर्क अज्ञावली व
हाडण वेऄरचा वापर
ग्रंथालय अञावलीचा वापर, हाडथ वेऄरचा वापर
घटक ०८: डे टाबे स संरचना, संघटन अक्रर् शोध
डे टाबेस , डे टा आलेमेंट्स् , डे टा आलेमेंट्स्चा कोश ,
डे टा आलेमेंट्सचे प्रकार, फाइल, डे टाबेस व त्तयामधील
फायलींचा परस्परसंबंध, डे टाबेस हनर्थमती ,डे टाबेस संघटन
घटक ०९: डे टाबे स व्यवस्िापन पद्धिी
डे टाबेस व्यवस्थापन पद्धती : व्याख्या व ईपयोग, डे टाबेस
व्यवस्थापन पद्धतीची मॉडे ल्स, डे टाबेस माइकनग
घटक १०: सी.डी.रॉम व मब्ल्टमीक्रडया
सी.डी. रॉम तंत्रञानाची ओळख, मष्ल्टमीहडया तंत्रञानाची
ओळख
घटक ११: ग्रंिालय व्यवस्िापनाि संगर्काचा ईपयोग
ग्रंथालय व्यवस्थापन:संगणकीकरण पूवथ पहरष्स्थती,
ग्रंथालय ऑहफस अधुहनकीकरण : (ऑहफस ऑटोमेशन),
ग्रंथालय ईपहवभागांच्या कामासंबंधी माहहती हाताळणे ,
ग्रंथालय सहमतीच्या हनणथयाची माहहती हाताळणे , ग्रंथालय
सेवा, हनयम, कायदे यांसंबंधीची माहहती हाताळणे , ग्रंथालय
कमथचाऱ्यांसंबंधीची माहहती हाताळणे , ग्रंथालयातील
वस्तूंची माहहती हाताळणे , आतर ग्रंथालयांशी संबंध , ग्रंथालय
जाळे , यांसंबंधी माहहती, आतर माहहतीची हाताळणी
पुस्िक ३ : संगर्क जाळे व बहुसंज्ञापन माध्यमे
घटक ०१: नेटवकण व नेटवकणचे प्रकार
टे हलकम्युहनकेशन, नेटवकथ : तांहत्रक पाश्वथभम
ू ी, नेटवकथ,
नेटवकथचे वगीकरण, नेटवकथचा आहतहास, ग्रंथालय अहण
माहहतीचे नेटवकथ (जाळे ), सेवांवर अधाहरत ग्रंथालय व
माहहती नेटवकथचे
वगीकरण, भारतीय
(अंतरदे शीय)
नेटवकथ, अय .एस.डी.एन. (Integrated Services
Digital
Network)
घटक ०२: नेटवकण अर्थकटे क्चर व सेवा
नेटवकथ अर्थकटे क्चर, ओपन हसस्टीम आंटरकनेक्शन
घटक ०३: सूक्रचबद्ध माक्रहिीचे अक्रर् ग्रंिालयाचे
नेटवकण घटक
सूहचबद्ध माहहतीचे नेटवकथ, ग्रंथालय नेटवकथ
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घटक ०४: नेटवकणद्वारे वाचनसाक्रहतयाचासामूक्रहक
ईपयोग
ग्रंथालय सहकार्, वाचन साहहत्तयाचा
सामूहहक ईपयोग -नेटवकथ, अंतरराष्ट्िीय संस्थांचा सहभा,
आलेक्िॉहनक डाक्युमेंट हडहलव्हरी हसस्टीम, वाचन
साहहत्तयाचा सामूहहक ईपयोग अहण कॉहपराआट, वाचन
साहहत्तयाच्या सामूहहक ईपयोगाचे
ऄथथशास्त्र व फायदे ,
वाचन साहहत्तयाच्या सामूहहक
ईपयोगाचे
भहवष्ट्यातील
ईपयोग
घटक ०५: आंटरनेट अक्रर् वेबसाइट
आंटरनेटची ओळख, आंटरनेटचा आहतहास, आंटरनेटची
जोडणी, ब्राईझसथ , आंटरनेट पाहणे
घटक ०६ : एच.टी. एम. एल. अज्ञावलीव होमपेज
क्रनर्थमिी
एच
.टी.एम.एल. (अञावली) भाषाओळख, एच.टी.एम.एल. प्रोग्रॅकमग, कलक दाखहवणे व
प्रहतमांचा ऄंतभाव करणे , होमपेज
हनर्थमती
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