පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතිකපත්ර පාඨමාලාව

Advanced Certificate in Librarianship
1) හැදින්වීම
ශ්රී ලංකාව පුරා මහජන, පාසල්, විශශේෂ, පිරිශවන් , විශේවවිද්යාල යනාදී වශශයන් පුසේතකාල පද්ධති
ගණනාවක් ක්රියාත්මක ශේ. විධිමත් පුසේතකාල හා ශතාරතුරු විද්යා පාඨමාලා හැද්ෑරීමකින්
ශතාරව ශසේවය කරන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ද් ඒවාශේ සිටිති. අ.ශපා.ස.(සා.ශපල) පමණක්
සමත් එවන් කාර්යමණ්ඩල ශමන්ම පුසේතකාල ක්ශෂේත්රයට ප්රශේශ වීමට අශේක්ෂාශවන් සිටින අය
සඳහා පුසේතකාල සහ ශතාරතුරු විද්යාව පිළිබඳ පද්නම් ද්ැනුම සහ කුසලතා සැපයීමට ශමම
පාඨමාලා සැලසුම් කර ඇත. එශමන්ම ශමය පුසේතකාල හා ශතාරතුරු විද්යා ඩිේශලෝමා පාඨමාලා
හැද්ෑරීමට සුදුසුකමක් ද් ශේ.

2) ඉලක්ක කණ්ඩායම
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3) පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකේ
•

අ.ශපා.ස (සා.ශප.) සමත්වීම.( එක් වරකදී ගණිතය,සිංහල ශහෝ ශද්මළ විෂයන් සද්හා සම්මාන සාමාර්ථ ඇතුළුව
විෂයන් 06 ක් සමත්වීම)

4) ඉමගනුේ ඵල
ශමම පාඨමාලාව හැද්ෑරීශමන් පසු
•
•
•
•
•
•

මූලික සන්ිශේද්නය සහ ශතාරතුරු සමුද්ධරණය සඳහා ශතාරතුරු සහ සන්ිශේද්නය තාක්ෂණය හා ඉංග්රීසි
භාවිත කිරීමට
ශවනසේ අවශයතා සහ අභිප්රායන් සහිත පුද්ගලයන්ට ශසේවා සැපයීමට පුසේතකාල කාර්යයන් සිදු කරන ආකාරය
පැහැදිලි කිරීමට
ප්රධාන සාධිකාරී ශතාරතුරු සම්පත් හදුනා ගැනීමට
දද්ික පුසේතකාල කාර්යයන්හි ශයදීමට
සාමානය කියවීමට සහාය වීමට හා ප්රවර්ධනය කිරීමට
පුසේතකාල වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කර පවත්වාශගන යාමට
හැකිවනු ඇත.

5) පාඨමාලාවට අන්වතර්ගත විෂයයන්ව
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)

ශමාඩියුලය -වෘත්ීය අධයයන සුදුසුකම
ශමාඩියුලය- පුසේතකාලයාධිපතිත්වය හැඳින්වීම
ශමාඩියුලය- පුසේතකාල කාර්යයන් 1
ශමාඩියුලය- පුසේතකාල කාර්යයන් 2
ශමාඩියුලය- දවකල්පිත ශමාඩියුලය / පාසල් ශහෝ මහජන පුසේතකාල
වයාපෘතිය

පාඨමාලා කාලය : මාස 06

7)

මාධ්ය - සිංහල / ශද්මළ

8)

පන්වති පැවැත්ීම : නැවත ද්ැනුම් ශද්නතුරු සියලුම පන්ති මාර්ගගතව (Online) පැවැත්ශේ

9) ඇගයීේ ක්රමමේදය
සෑම විෂයක් සඳහාම ලබාශද්න ඇගයීම් ක්රියාකාරකම් සහ වයාපෘතිය සම්පුර්ණ කිරීම.

10) පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතිකපත්රය ලබා ගැනීමට නේ
පුසේතකාලයාධිපතිත්ව සහතිකපත්රය ලබා ගැනීමට නම් පාඨමාලාලාභීන් අවම වශශයන් සෑම විෂයකටම 50% ක
ලකුණු ලබා ගත යුතුය.

11) පාඨමාලා ගාස්ු
අයදුම්පත්ර ගාසේතුව
ලියාපදිංචි වීශම් ගාසේතුව
පාඨමාලා ගාසේතුව
පුසේතකාල ගාසේතුව
සහතික පත්ර ගාසේතුව

රු.250.00
රු.1000.00
රු.13000.00
රු.1000.00
රු.1000.00

12) පාඨමාලා ආරේභය : 2021 සැේතැම්බර් මස

13) අයදුේ කරන ආකාරය
•
•
•
•
•

අපශේ ශවබ් අඩවිශයන් අයදුම්පත්රය බාගත කරගන්න.
අයදුම්පත්ර ගාසේතු ශලස රු. 250.00 ක මුද්ලක් මහජන බැංකුව තිඹිරිගසේයාය ශාඛාශේ 086100101191736
අංක ද්රණ ගිණුමට බැර කරන්න.
අයදුම්පත්ර ගාසේතු ශගවූ රිසිට් පත්රශේ මුල් පිටපත අයදුම් පත්රශේ ඇති අද්ාළ ශකාටුශේ අලවන්න.
අයදුම්පත්රශේ අවසන් පිටුශේ ද්ක්වා ඇති උපශද්සේ අනුව අයදුම්පත්රය සම්පුර්ණ කරන්න.
ිසිශලස සම්පුර්ණ කළ අයදුම්පත්රය සහ අද්ාළ අශනකුත් ඇමුණුම් පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න.
“ශජයෂේඨ සහකාර ශල්ඛකාධිකාරී
ජාතික පුසේතකාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනය
ශකාළඹ විශේවවිද්යාලය
ශකාළඹ 03”

