
පුව්තකායාධිපති විය නිර්දේය 

 

04.03.01.01. විලෘත ලිඛිත තරඟ විභාගදේ විය නිර්දේය : 

පුව්තකා විද්යාල : 

1. පුව්තකා ශා පුව්තකායාධිපතිත්ලය 

(අ)  පුව්තකා ශා පුව්තකා ඉතිශාවය, පුරාතන වශ නතන ලෝකලේ ප්රධාන පුව්තකා 

(ආ) ලේඛන කාලේ වශ ලඳොත් ඇතුලු ලේඛන භාධයය්හි ආරම්බය ශා විකානය 

(ඇ) මුද්රණ  ිලේඳලේ ආරම්බය, ලයාප්තිතිය වශ පුව්තකා ශා වභාස වරලධනධන විය ලකලරි ඵඳ භ 

(ඈ) පුව්තකා ලධනග : 

i. විලේ පුව්තකා 

රසලේ අභාතයාර, ලදඳාධනතලම්්හතු, වරව්ථා ආදි ආයතන ආශ්රීත පුව්තකා  , ඳධනලේණ  

පුව්තකා ල ලුශය,  කාධනයබාධනය ශා ලවේලාල්හ 

ii. ාව්ත්රීය පුව්තකා 

වි්ල විදයා ශා ලලනත් උවව් අධයාඳන ආයතන ආශ්රීත පුව්තකා ල ලුශය, කාධනයබාධනය ශා 

ලවේලාල්හ 

iii. ඳාවේ පුව්තකා 

iv. භශසන පුව්තකා 

v. පිරිලල්හ පුව්තකා ශා ආරම්බක/ ආගමික ආයතන පුව්තකා 

(ඉ) පුව්තකා කමිටු - ලුශය, අලයතාලය, ලදදගත්කභ ශා කාධනයබාධනය 

(ඊ) පුව්තකා ලෘත්තියට අදා විද්ලත් ලෘත්තීය වරවිධාන ශා ඒලාලේ කාධනයබාධනය: 

 සාතික ශා සාතය්හතර (ශ්රී රකාල/ ඉ්හදියාල/ ඇභරිකාල/ රිතානයය) 

(උ) පුව්තකා ලගොඩනදගිලි වදසුම්කරණ ලේදි වකා ඵදලිය යුතු කරුණු/ ඳලත්නා ලගොඩනදගිේක 

පුව්තකායක් ව්ථාඳනය/ වරවිධානය ලශෝ ලදඩි දියුණු කිරීභ 

(ඌ)පුව්තකා ද්රලය නඩත්තුල, වරරක්ණ ය (Conservation) වශ ආරක්ණ ය(Preservation)  

(එ) ආඳදා (Disasters) වශ ආඳදා කෂභනාකරණ ය (Disaster Mamagement) 

 

2. ද්ැනුම ශා දතොරතුරු වංවිධානය 

(අ) ග්ර්හථ ලධනීකකරණ ලේ අරමුණු ශා ප්රලයෝසන 

(ආ) ශ්රී රකාලේ පුව්තකාය්හි බාවිතා ලන ප්රධාන ලධනීකකරණ  ්රභ : 

 ඩිවි දභ ලධනීකකරණ ය, වි්ල දභ ලධනීකකරණ ය 

(ඇ) පුව්තකා සුචිලේ අරමුණු, ඇරග්ලෝ ඇභරිකානු සුචිකරණ  නීති වරග්රශය (AACR) වම්ප්රදාය 

(ඈ) ග්ර්හථ විව්තරය 

(ඉ) AACR 2 වරව්කරණ ය බාවිත කරමි්හ වරලේඛ වම්ඳාදනය 
 

3. පුව්තකා වම්පත් ශා දතොරතුරු දවේලා 



(අ) විවිධ පුව්තකා වම්ඳත් 

(ආ) එකතු වරලධනධන ප්රතිඳත්ති ශා එි ලදදගත්කභ 

(ඇ) පුව්තකා වම්ඳත් ලත්රීභ ඇතුලු ප්රතිග්රශණ  ්රියාලලිය 

i. පුව්තකා වම්ඳත් ලත්රීලම් මුධධනභ, මාශ්ර 

ii. ප්රතිග්රශණ  ්රියාලලිය, පිරිවදකසුම්කරණ ය ඇතු ව විවිධ තාක්ක ක ලවේලා 

iii. ලතොග වමීක්ණ ය වශ අඳශරණ  ්රියාලලිය 

(ඈ) ප්රකාන, ප්රකාන ිමිකභ ශා ලාරණ ය 

(ඉ) ප්රලධනතන වම්ප්රසානන ලවේලය (Curent Awareness Service) 

(ඊ) ඳාඨක අධයාඳන ලදඩවටශ්හ 

(උ) භශසන වම්ඵ්හධතා ශා පුව්තකා ප්රචාාරණ ය 

 

4. දතොරතුරු වන්නිදේද්න තාක්ණය (Information Communication Technology) 

(අ) පුව්තකා ල ඳරිගණ ක බාවිතය ශා පුව්තකා ලවේලාල්හ ශා කාධනයය්හ ලදී ලතොරතුරු තාක්ණ ලේ 

ලදදගත්කභ ශා පදායිතාලය 

බුේධි පරීක්ණය : 

ඳද වරඛයා ශා රඳ ලලය්හ ඉදිරිඳත් කරනු ඵන ගදට ව වම්ඵ්හධලය්හ අලප්තික්කයි්හ දක්ලන ගමගභන ශා 

ප්රතිචාාර ආශ්රලය්හ එභ ගදට ව පිළිඵ අධනථාලලඵෝධය, ප්රභාක කරණ ය ශා කාය ශා අලකාය අතර වශ 

වම්ඵ්හධතා ලටශා ගදනීලභිා දක්ලන ශදකියාල භදන ඵදලන ප්ර්න ඳ්රයකි. 

වාමානය ද්ැීමම : 

සාතික කාපීය ශා වභව්ථ ලෝකලේ විවිධ වරවිධාන ඳරිවරය්හ තු ලභ්හභ අඳ වභාසය තු ඳලත්නා වභාජීය, 

වරව්කෘතික, අධයාඳගමක, ලද්ඳාගමක, ආධනථික ශා අදා ලලනත් වාධකය්හ වම්ඵ්හධලය්හ පුව්තකා විය ශා 

පුව්තකා ලක්්රය වම්ඵ්හධල වාභානය දදනුභ පිළිඵ අලප්තික්කයාලග් දදනුලත්බාලය ශා අලලඵෝධය භදන 

ඵදලන ප්ර්න ඳ්රයකි.  

 

04.03.01.02. සීමිත ලිඛිත තරඟ විභාගදේ විය නිර්දේය : 

පුව්තකා විද්යාල : 

1. පුව්තකා ශා පුව්තකායාධිපතිත්ලය 

(අ)  පුව්තකා ශා පුව්තකා ඉතිශාවය 

(ආ) පුව්තකාය්හි වාභාජික කාධනයබාධනය 

(ඇ) ලඳොත් වශ විවිධ ලේඛන ශා ලේඛන, මුද්රිත ලනොලන භාධයය්හි ආරම්බය ශා විකාය 

(ඈ) විද්ලත් ලෘත්තීය වරගම් 

i. ශ්රී රකා පුව්තකා වරගභය 

ii. ඇභරිකානු වශ රිතානය පුව්තකා වරගම් 

 (ඉ) පුව්තකා ලධනග 

i. ඳාවේ විදයායතන පුව්තකා 



ii. රසලේ අභාතයාර ශා ලදඳාධනතලම්්හතු පුව්තකා 

iii. භශසන පුව්තකා 

 

 

(ඊ) පුව්තකා කමිටු 

(උ) වරරක්ණ ය (Conservation) වශ ආරක්ණ ය(Preservation) 

2. ද්ැනුම වශ දතොරතුරු වංවිධාන 

 (අ) ග්ර්හථ ලධනීකකරණ ය එි අරමුණු ශා ප්රලයෝසන 

 (ආ) ග්ර්හථ ලධනීකකරණ යක මලිකාරග 

 (ඇ) දභ ලධනීකකරණ ය 

 (ඈ) සුචිකරණ ය ශා එි අරමුණු 

 (ඉ) AACR 2 සුචිකරණ  නීති වරග්රශය 

 (ඊ) වරලේඛනය ශා ග්ර්හථ විව්තරය 

 (උ) සුචි ලධනගය 

3. පුව්තකා වම්පත් ශා දතොරතුරු දවේලා 

 (අ) විවිධ පුව්තකා වම්ඳත් 

 (ආ) පුව්තකා වම්ඳත් ලත්රීලම් ්රියාලලිය 

 (ඇ) ප්රතිග්රශණ ය ශා ප්රතිග්රශණ  ්රියාලලිය 

 (ඈ) පිරිවදකසුම්කරණ ය 

 (ඉ) ලතොග වමීක්ණ ය වශ අඳශරණ  ්රියාලලිය 

4.  ලතොරතුරු ව්හගමලේදන තාක්ණ ය (Information Communication Technology) 

 (අ) පුව්තකා ලවේලාල්හ ලකලරි ඳරිගණ ක තාක්ණ ලේ ඵඳ භ 

 

බුේධි පරීක්ණය : 

ඳද වරඛයා ශා රඳ ලලය්හ ඉදිරිඳත් කරනු ඵන ගදට ව වම්ඵ්හධලය්හ අලප්තික්කය්හ දක්ලන ගමගභන ශා 

ප්රතිචාාර ආශ්රලය්හ එභ ගදට ව පිළිඵ අධනථාලලඵෝධය, ප්රභාීකකරණ ය ශා කාලයි අලකාය අතර 

වශවම්ඵ්හධතා ලටශා ගදනීලභිා අලප්තික්කලයකු වතු ශදකියාල භදන ඵදලන ප්ර්න ඳ්රයකි. 

 

වාමානය ද්ැීමම : 

සාතික කාපීය ශා වභව්ථ ලෝකලේ විවිධ වරවිධාන ඳරිවරය්හ තුෂ ලභ්හභ අඳ වභාසය තුෂ ඳලත්නා වභාජීය, 

වරව්කෘතික, අධයාඳගමක, ලද්ඳාගමක, ආධනථික ශා අදා ලලනත් වාධකය්හ වම්ඵ්හධලය්හ පුව්තකා විය ශා 

පුව්තකා ලක්්්රය වම්ඵ්හධල වාභානය දදනුභ පිළිඵ අලප්තික්කයාලග් දදනුලත්බාලය ශා අලලඵෝධය භදන 

ඵදලන ප්ර්න ප්රතයකි. 

  



 


