જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૯/૨૦૧૮-૧૯, નિયામક(ગ્રાંથાલય),વર્ગ-૧ િી જગ્યા પર ભરતી
માટે િી પ્રાથનમક કસોટીમાાં ભાર્-૧ અિે ભાર્-૨ િા ૧૮૦ નમનિટિા સાંયક્ુ ત
પ્રશ્નપત્રિો અભ્યાસક્રમ
પ્રાથનમક કસોટીિો અભ્યાસક્રમ
ુ રાતી
માધ્યમ: ગજ

ભાર્-૧

કુ લ પ્રશ્નો -૧૦૦

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ

૧

ભારતિી ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલલક, આનથિક, સામાજજક, કુ દરતી સાંસાધિ અિે વસ્તી અંર્ે િી બાબતોગુજરાતિા ખાસ સાંદભગ સાથે

૨

ભારતિો સાાંસ્કૃનતક વારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમગ અિે સ્થાપત્યો- ગુજરાતિા ખાસ સાંદભગ સાથે

૩
૪
૫

૬
૭
૮

ભારતિો ઈનતહાસ- ગુજરાતિા ખાસ સાંદભગ સાથે
ભારતિી અથગવ્યવસ્થા અિે આયોજિ
ભારતીય રાજિીનત અિે ભારતનુાં બાંધારણ:
(૧) આમુખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અનધકારો અિે ફરજો
(૩) રાજ્યિીનતિા માર્ગદર્ગક નસદ્ાાંતો
(૪) સાંસદિી રચિા
(૫) રાષ્ટ્રપનતિી સત્તા
(૬) રાજ્યપાલિી સત્તા
(૭) ન્યાયતાંત્ર
(૮) અનુસ ૂલચત જાનત, અનુસ ૂલચત જિજાનત અિે સમાજિા પછાત વર્ો માટે િી જોર્વાઈઓ
(૯) એટિી જિરલ
(૧૦) િીનત આયોર્
(૧૧) પાંચાયતી રાજ
(૧૨) િાણા પાંચ
(૧૩) બાંધારણીય તથા વૈધનિક સાંસ્થાઓ- ભારતનુાં ચટ
ાં ૂ ણી પાંચ, સાંઘ લોક સેવા આયોર્, રાજ્ય
લોક સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જિરલ; કેન્રીય સતકગ તા આયોર્, લોકપાલ
તથા લોકાયુક્ત અિે કે ન્રીય માહહતી આયોર્
સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી
સામાન્ય નવજ્ઞાિ, પયાગ વરણ અિે ઈન્ફમેર્િ એન્ડ કોમ્પ્ટયનુ િકે ર્િ ટે કિોલોજી
ખેલ જર્ત સહહત રોજબરોજિા પ્રાદે નર્ક, રાષ્ટ્રીય અિે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વિા બિાવો

Syllabus of Preliminary Test
Part-1
Medium: Gujarati
Total Questions: 100
Total Marks- 100
Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population related
1
topics- with special reference to Gujarat
Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with special reference
2
to Gujarat
3 History of India with special reference to Gujarat
4

5

6
7
8

Indian Economy and Planning
Indian Polity and the Constitution of India:
(1) Preamble
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties
(3) Directive Principles of State Policy
(4) Composition of Parliament
(5) Powers of the President of India
(6) Powers of Governor
(7) Judiciary
(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the
society
(9) Attorney General
(10) NITI Aayog
(11) Panchayati Raj Institutions
(12) Finance Commission
(13) Constitutional and Statutory Bodies: Election Commission of India, Union Public
Service Commission, State Public Service Commission, Comptroller and Auditor
General; Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayukta, Central
Information Commission
General Mental Ability
General Science, Environment and Information & Communication Technology
Daily events of Regional, National and International Importance including Sports

*********

Syllabus of the Preliminary Examination for the recruitment of
Director of Libraries, Class-I (Advt. No: 19/2018-19)
PART-2
Total questions: 200
1.

Medium: English/Gujarati

Total Marks: 200

General concepts of library
Types of Libraries National, Public, Academic and Special Objectives,
Structure and Functions, Digital Libraries Concept, Virtual Libraries Concept,
Types of users. User studies. User education, Role of UGC in the growth and
development of libraries and Information Centers in Institutions of higher
education in India, Role of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation (RRLF).

2.

Information Science
Information, Information Science, Information Society Information as a
Resource/Commodity Information Transfer Cycle Generation, Collection,
Storage and Dissemination Role of Information in Planning, Management.
Socio-economic Development, Technology transfer Communication Channels,
barriers Intellectual Property Rights Concept, Copyright, Censorship Print and
Non-print Media Library and Information Policy at the National Level.

3.

Library science
Laws of Library Science, Library Resource Sharing and Networking, Library
Movement and Library Legislation in India, Library Extension Services,
Library and Information Science Education in India, Library and Information
Profession Library Associations in India, Library Associations Organizations
at International level FID. IFLA and UNESCO.

4.

Sources
Sources of Information Primary, Secondary and Tertiary Documentary and
Non-documentary
Geographical

Reference

Sources,

Sources

Biographical

Encyclopedias,
Sources,

Dictionaries,

Year-books/Almanacs,

Directories, and Handbooks. Statistical (salient features and evaluation)
Bibliographical Sources Bibliographies. Union Catalogues, Indexing and

Abstracting Journals (salient features and evaluation) E-documents, E-books,
E-Journals Databases Bibliographic, Numeric and Full Text Evaluation.

5.

Services
Reference and Information services. Referral Service, Bibliographic Service,
Indexing and Abstracting Service, CAS, SDI, Digest. Service, Trend Report,
Online Services, Translation Services, Reprographic Services.

6.

General management
Management

Principles,

Functions,

Schools

of

Thought.

Planning,

Organization Structure, Decision making, System Study Analysis, Evaluation
and Design, Collection Development Books, Serials. Non-book MaterialsSelection, Acquisition, Maintenance; ISBN. ISSN, cataloguing-in- Publication
(CIP), Human Resources Management Manpower Planning, Job analysis. Job
description. Selection, Recruitment, Motivation Training and Development,
Staff Manual, Leadership and Performance Evaluation, Delegation of authority,
Financial Management Resource Generation, Types of Budgeting, Cost and,
Cost-Benefit analysis PERT, CPM, Library Buildings and Equipment’s
Performance Evaluation of Libraries/Information Centers and Services
Marketing Information product and services Total Quality Management
(TQM).

7.

Management of library books
Organization of knowledge/Information, Modes of formation of subjects
Library Classification Canons and Principles, Library Classification Schemes
DDC, UDC and CC, Library Cataloguing Canons and Principles, Library
Cataloguing Codes CCC and AACR-II, Bibliographic Records International
standards ISBDs, MARC and CCF, Indexing Pre-coordinate, Post-coordinate
Vocabulary Control Thesaurus, Lists of Subject Headings, Databases Search
Strategies, Boolean Operators, Knowledge Management.

8.

Technology in library management
Library Automation Areas of automation, Planning, Hardware and Software
Selection, OPAC, Networks ERNET, NICNET. DELNET, JANET, BLAISE,
OCLC. INFLIBNET, INTERNET Components, Services, Browsing Web
Browsers. Search Engines, Meta-Data, Digital Object Identifier (DOI),
National and International Information Systems NISSAT. NASSDOC,
INSDOC. DESIDOC. INIS. AGRIS, MEDLARS, INSPEC.

9.

Research and methodology
Types of Research Basic. Applied, Interdisciplinary, Research Design,
Scientific Method, Hypotheses, Data Collection, Sampling, Methods of
Research Historical, Descriptive, Case Study. Survey, Comparative and
Experimental. Statistical Methods, Data Analysis, Report Writing, Research
Methods in Library and Information Science and Services Bibliometrics.

10. Current Trends and Recent Advancements in the field of Library and
Information Science.

નિયામક (ગ્રાંથાલય), વર્ગ-૧(જા. ક્ર.-૧૯/૨૦૧૮-૧૯) િી જગ્યા પર ભરતી માટે પ્રાથનમક
કસોટીિો અભ્યાસક્રમ
ભાર્ - ૨
ુ – ૨૦૦
કુ લ ગણ
૧.

કુ લ પ્રશ્નો – ૨૦૦

ુ રાતી/અંગ્રેજી
માધ્યમ – ગજ

ગ્રાંથાલય અંર્ેિા સામાન્ય ખ્યાલો:
ગ્રાંથાલયિા પ્રકાર: રાષ્ટ્રીય, સાવગજનિક ર્ૈક્ષલણક અિે સાંર્ોધિાત્મક ગ્રાંથાલયોન ાંુ માળખ ાંુ
અિે કાયો, યાાંત્રીક ગ્રાંથાલય નવભાવિા, ઉપભોક્તાિા પ્રકાર, ઉપભોક્તાિો અભ્યાસ,
ઉપભોક્તાઓિી કેળવણી, ઉચ્ચતર કેળવણી સાંસ્થાઓમાાં ગ્રાંથાલયો અિે માહહતીકેન્રોિી
વ ૃદ્ધદ્ અિે નવકાસમાાં યનુ િવનસિટી ગ્રાન્ટ કમીર્િ(ય.ુ જી.સી)િો ફાળો, રાજા રામમોહિ રોય,
લાયબ્રેરી ફાઉન્ડેર્િિો ગ્રાંથાલયક્ષેત્રોિો ફાળો.

૨.

માહહતી નવજ્ઞાિ:
માહહતી, માહહતી નવજ્ઞાિ માહહતીિો સમાજ, માહહતી સામગ્રી સ્ત્રોત/સાધિો, માહહતી
સ્થળાાંતર પ્રહક્રયા વ્યત્ુ પનત્ત, સાંગ્રહ અિે નવતરણ પ્રહક્રયા, પહરયોજિા, વ્યવસ્થા, સામાજજક અિે
ફાળો,

સાંદેર્ા

આનથિક નવકાસ, તકિીકી પહરવતગિ ઔદ્યોલર્ક પહરવતગિમાાં

માહહતીિો

વ્યવહાર માર્ગમાાં આવતી અડચાણો, બૌનધક હક્કો- નવચાર,

કોપીરાઇટ સેન્સરર્ીપ છાપેલા

અિે િહી છપાયેલા (Book Non Book Materials) રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધિો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ગ્રાંથાલય
અિે માહહતીિી િીનતઓ રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે

ગ્રાંથાલય અિે માહહતી નવજ્ઞાિિાાં િીનતમત્તાિા ધારા-

ધોરણો.
૩.

ગ્રાંથાલય નવજ્ઞાિ:
ગ્રાંથાલય નવજ્ઞાિિા પાાંચ સ ૂત્રો, ગ્રાંથાલયિો ઉપયોર્, સ્ત્રોત અિે આયોજિ, ભારતમાાં ગ્રાંથાલય
ધારો અિે ગ્રાંથાલયોિી ચળવળ, ગ્રાંથાલય સેવાિો ન્યાય, ભારતમાાં ગ્રાાંથાલય અિે માહહતી
નવજ્ઞાિિો અભ્યાસ, વ્યવસાનયક ગ્રાાંથાલય અિે માહહતી,

ભારતમાાં

ગ્રાંથાલય

સાંર્ઠિો,

ુ ેસ્કો.
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાિા ગ્રાંથાલય સાંર્ઠિો અિે સાંસ્થાઓ- ફીડ, ઇફલા અિે યિ
૪.

સ્ત્રોતો:
માહહતી સ્ત્રોતો- પ્રાથનમક, માધ્યનમક અિે ત ૃનતયકક્ષા લેખો અિે સામગ્રી, સાંદભગ સ્ત્રોતોુ ય આકૃનતઓ અિે મ ૂલયાાંકિ) વાડ્મય
જ્ઞાિકોષ, ર્બ્દકોષ, અિે માહહતી પસ્ુ સ્તકા, આંકડાકીય (મખ્
ુ ય
સ ૂલચ સ્ત્રોતો- વાડ્મય સ ૂલચ સાંઘસ ૂલચ સામાનયકન ાંુ નિદે ર્ીકરણ અિે સાર સાંક્ષેપીકરણ (મખ્
આકૃનતઓ અિે મલુ યાાંકિ), ઇ.લેખો, ઇ.પસ્ુ તકો, ઇ.સામનયકો, આધાર સામગ્રી- વાડ્મય સ ૂલચ
આંકડાકીય અિે પ ૂણગગ્રથ
ાં ોન ાંુ મ ૂલયાાંકિ.

૫.

સેવાઓ:
સાંદભગ અિે માહહતી સેવાઓ સાંબનધત સેવાઓ, વાડ્મય સ ૂલચ સેવા નિદે ર્ીકરણ અિે સાર
સાંક્ષેપીકરણ, સેવા, અદ્યતિ અવબોધિ સેવા(CAS) પસાંદર્ી યક્ુ ત પ્રચાર માહહતી, સારસેવા,
ુ ાદ સેવાઓ, પ્રનતનિમાગણ સેવાઓ.
નવષય અહેવાલ, સાંબનાં ધત સેવાઓ (ઓિલાઈિ સનવિસ), અનવ

૬.

સામાન્ય ગ્રાંથાલય સાંચાલિ:
ુ ય હેતઓ
ુ , આયોજિ માળખાકીય વ્યવસ્થા, નિણગય
સાંચાલિ વ્યવસ્થા, નસદ્ાાંતો કાયો, મખ્
ર્સ્ક્ત, અધ્યયિ પદ્નત- પ ૃથ્થકરણ, મ ૂલયાાંકિ અિે આકનૃ તઓ, નવષય સાંગ્રહિો
પસ્ુ તકો, સામાનયકો- અગ્રાંથ સામગ્રી નવષય, પસાંદર્ી, પસ્ુ તકો

નવકાસ-

ખરીદી પ્રકીયા SBN, ISSN,

પ્રકાર્કન ાંુ સ ૂલચપત્રક, કમગચારીર્ણન ાંુ સાંચાલિ કમગચારીર્ણન ાંુ આયોજિ, સેવાન ુ પ ૃથ્થકરણ,
ુ ક્ષી તાલીમ અિે નવકાસ, કમગચારીર્ણન ાંુ
સેવાન ુ નવસ્ત ૃતીકરણ, પસાંદર્ી ભરતી, હેતલ

કાયગ

િેત ૃત્વ અિે યોગ્યતાન ાંુ મલુ યાાંકિ, યોગ્ય વ્યસ્ક્તન ાંુ પ્રનતનિનધત્વ, િાણાાંકીય વ્યવસ્થા, સમય
યસ્ુ ક્ત, ભાંડોળિા

પ્રકાર,

આવક-જાવકિાાં

લાભોન ાંુ

પ ૃથ્થકરણ,

પટગ

(PERT),

સી.પી.એમ.(CPM), ગ્રાંથાલયભવિ અિે સાધિ સામગ્રી, ગ્રાંથાલયો/માહહતી કેન્રોિી સેવાન ાંુ
ુ
મલુ યાાંકિ, માહહતી બજાર વસ્તલક્ષી
અિે સેવાઓ, ટોટલ ક્વોલીટી મેિેજમેન્ટ (TQM).
૭.

ગ્રાંથાલય પસ્ુ તકોન ાંુ સાંચાલિ:
જ્ઞાિ અિે માહહતી સેવાઓન ાંુ સાંચાલિ, નવષય નિમાગણિી પ્રક્રીયાઓ, ગ્રાંથાલ વર્ીકરણ સ ૂત્રો અિે
નસદ્ાાંતો, ગ્રાંથાલય વર્ીકરિ પદ્નતઓ- ડી.ડી.સી., ય.ુ ડી.સી અિે સી.સી., ગ્રાંથાલય સ ૂલચકરણ સ ૂત્રો
અિે નસદ્ાાંતો, ગ્રાંથાલય સ ૂલચકરણ પદ્નતઓ સી.સી.સી. અિે એ.એ.સી.આર., વાડ્મય સ ૂલચ
સાંગ્રહ,પ્રમાણ અિે ધોરણો આંતરરાષ્ટ્રીય માિાાંક(ધોરણો) આઈ.એસ.બી.ડી.એસ.(ISBDS) માકગ
(MARC),

સી.સી.એફ. (CCF), નિદે ર્ીકરણ-પ્રી.

પ ૂવગભ ૂનમકા, પ્રાશ્વાત ભનુ મકા, ર્બ્દભાંડોળ નિયાંત્રણનવષયમથાળા
૮.

કોઓડીિેટ,
પયાગયવાચી

પોસ્ટ
ર્બ્દ

કોઓડીિેટ
સ ૂલચકોષ,

સ ૂલચ, આધારસામગ્રી- ર્ોધિીનત, સાંચાલિ, જ્ઞાિસાંચાલિ.

રીસચગ એન્ડ મેથોડોલોજી:
ગ્રાંથાલય યાાંત્રીકરણ-યાાંત્રીકરણિો નવસ્તાર આયોજિ હાડગ વેર, સોફ્ટવેર પસાંદર્ી
(OPAC), સાંર્ઠિોન ાંુ કાયગ, અરિેટ(ERNET), િાઇસિેટ(NICEET),
જેિેટ(JANET), બ્લેઇટ (BLAISE) (OCLC), ઈન્ફ્લીબિેટ

ઓપેક

ડેલિેટ(DELNET),

(INFLIBNET),

ઇન્ટરિેટ-

સાધિો, સેવાઓ, બ્રાઉઝીંર્,વેબ, બ્રાઉઝસગ, ર્ોધ પ્રક્રીયા મેટા-ડેટા, ડીજીટલ ઓબજેક્ટ,
આઇડન્ટીફાયર(ODI), રાષ્ટ્રીય અિે આંતરાષ્ટ્રીય માહહતીિી પદ્નતઓ- નિસ્સાત, િાસડૉક,
ઇન્સકોડ, ડેસીડૉક, ઇિીસ, એગ્રીસ, મેડલસગ, ઇિસપેક.

૯.

ગ્રાંથાલય અંર્ેિા સામાન્ય ખ્યાલો:
સાંર્ોધિિા પ્રકાર-મ ૂળહેત,ુ પ્રક્રીયા, સાંર્ોધિિી યોજિા વૈજ્ઞાનિક પદ્નત, ધોરણો આધાર
સામગ્રી િમ ૂિા પદ્નત, સાંર્ોધિ પદ્નતઓ-ઇનતહાસ, નવસ્ત ૃનતકરણ અંર્ત અભ્યાસ, સવગક્ષણ,
ુ િાત્મક અિે પ્રયોર્ાત્મક આંકડાકીય પદ્નતઓ, આધાર સામગ્રીન ાંુ પ ૃથ્થકરણ, અહેવાલ
તલ
લેખિ, ગ્રાંથાલય અિે માહહતી નવજ્ઞાિિી સેવાઓ અિે સાંર્ોધિ પદ્નતઓ, લબબ્લયોમેરીક્સ.

૧૦.

ગ્રાંથાલય અિે માહહતી નવજ્ઞાિ ક્ષેત્રમાાં સાાંપ્રત પ્રવાહો અિે તાજેતરિી પ્રર્નત.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

