මහජන පුස්තකාලයාධිපතිත්ව ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

Diploma in Public Librarianship
1) හැදින්වීම
වර්තමානයේ මහජන පුස්තකාලය ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය යවමින්
තියේ. විය ්ෂයයන්ම මහජන පුස්තකාලයේ සමාජීය සහ සංස්කෘතික භූමිකාව පුළුල් යවමින්
පවතින අතර එය යපාත් බැහැර දීම, විමර් නය, වයාපෘති යස්වා යනාදී සාම්ප්ප්රදායික යස්වාවලින්
ඔේබට ගමන් කරමින් තියේ. එයහයින් මහජන පුස්තකාලවල යස්වය කරන යමන්ම මහජන
පුස්තකාලවල යස්වයට සම්ප්බන්ධ වීමට අයේක්ිත පුද්ගලයන් හට වඩාත් පුළුල් සමාජ හා
සංස්කෘතික දැනුමක් පැවතීම අතයව ය සාධකයක් වී ඇත. මහජන පුස්තකාලයාධිපතිත්ව
ඩිේයලෝමා පාඨමාලායවන් අයේක්ෂා කරනුයේ මහජන පුස්තකාල ක්යෂ්ත්රයේ යමකී නවමු
පරිවර්තනයට උර
දිය හැකි
පිරිසක්
බිහිa කිරීමට
අව ය
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2) ඉලක්ක කණ්ඩායම
මහජන පුස්තකාලවල යස්වය කරන යහෝ මහජන පුස්තකාල යකයරහි උනන්ුවක් දක්වන ඕනෑම අයයකු සඳහා.

3) බඳවා ගැනී්ේ සුදුසුකේ
•

•

අ.යපා.ස (උ.යප.) සමත්වීම (පැරණි විෂය නිර්යද් යට අනුව ප්රධාන විෂයන් 04 සමත් වීම යහෝ නව විෂය
නිර්යද් යට අනුව ප්රධාන විෂයන් 03 සමත්වීම.)
්හෝ
අ.යපා.ස (සා.යප.) සමත්වීම සහ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විදයා ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන මහජන
පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතික පත්ර පාඨමාලාව සමත්ව තිබීම.

4) ඉ්ගනුේ ඵල
•
•
•
•

යමම පාඨමාලාව හැදෑරීයමන් පසු
මහජන පුස්තකාලයේ නවමු භූමිකාව අවයබෝධ කර ගැනීමට,
ප්රජා පාදක සංවර්ධනයේ දී මහජන පුස්තකාලයේ කාර්ය භාරය හුනා ගැනීමට,
සංස්කෘතික ප්රවර්ධනය උයදසා මහජන පුස්තකාලයේ දායකත්වය වටහා ගැනීමට,
නවීන තාක්ෂණය ප්රජා සංවර්ධනයේ දී යයාදා ගත හැකි ආකාරය හුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

5) පාඨමාලාවට අන්වතර්ගත විෂයයන්ව
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ප්රජා සංවර්ධනය
එකතු කළමනාකරණය හා යතාරතුරු යස්වා
ස්වයද්ශික දැනුම ගයේ නය
සංස්කෘතික සාක්ෂරතාව
මාධය සාක්ෂරතාව
මහජන පුස්තකාල සඳහා යතාරතුරු තාක්ෂණය
වයාපෘතිය

6)

පාඨමාලා කාලය : මාස 12

7)

මාධ්ය - සංහල / යදමළ

8)

පන්වති පැවැත්ීම : නැවත දැනුම්ප් යදනතුරු සයලුම පන්ති මාර්ගගතව (Online) පැවැත්යේ.

9) ඇගයීේ ක්රම්ේදය
• සෑම විෂයක් සඳහාම ලිඛිත ප්ර ්න පත්රයකට පිළිතුරු සැපයීය යුතුය. (සමස්ත ලකුණුවලින් 50% යම්ප් සඳහා ලැයේ.)
• සෑම විෂයකට අදාළව යදනු ලබන පැවැරුම්ප් සම්ප්පුර්ණ කළ යුතුය. (සමස්ත ලකුණුවලින් 50% යම්ප් සඳහා ලැයේ.)
• වයාපෘතිය සම්ප්පුර්ණ කළ යුතුය.

10) මහජන පුස්තකාලයාධිපතිත්ව ඩිප්ලෝමා සහතිකපත්රය ලබා ගැනීමට නේ
අවම ව යයන් සයලු විෂයනට C සාමාර්ථයක් ලබා ගත යුතුය. එනම්ප් සෑම විෂයකටම අවම ව යයන් 50% ක ලකුණු
ලබා ගත යුතුය. විෂයන් තුනක් යහෝ ඊට අඩු සංඛාවකට D යහෝ E සාමාර්ථ තිබුණයහාත් එම විෂයන් සඳහා පමණක්
පුනර් පරීක්ෂණයට යපනී සටිය යුතුය.

11) පාඨමාලා ගාස්ු
අයුම්ප්පත්ර ගාස්තුව
ලියාපදිංචි වීයම්ප් ගාස්තුව
පාඨමාලා ගාස්තුව
විභාග ගාස්තු රු 150*6
පුස්තකාල ගාස්තුව
සහතික පත්ර ගාස්තුව

රු.250.00
රු.1,500.00
රු.23,500.00
රු.900.00
රු.1000.00
රු.1000.00

12) පාඨමාලා ආරේභය : 2021 සැේතැම්ප්බර් මස

13) අයදුේ කරන ආකාරය
•
•
•
•
•

අපයේ යවේ අඩවියයන් අයුම්ප්පත්රය බාගත කරගන්න.
අයුම්ප්පත්ර ගාස්තු යලස රු. 250.00 ක මුදලක් මහජන බැංකුව තිඹිරිගස්යාය ාඛායේ
086100101191736 අංක දරණ ගිණුමට බැර කරන්න.
අයුම්ප්පත්ර ගාස්තු යගවූ රිසට් පත්රයේ මුල් පිටපත අයුම්ප් පත්රයේ ඇති අදාළ යකාටුයේ අලවන්න.
අයුම්ප්පත්රයේ අවසන් පිටුයේ දක්වා ඇති උපයදස් අනුව අයුම්ප්පත්රය සම්ප්පුර්ණ කරන්න.
නිසයලස සම්ප්පුර්ණ කළ අයුම්ප්පත්රය සහ අදාළ අයනකුත් ඇමණුම්ප් පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න
“යජයෂ්ඨ සහකාර යල්ඛකාධිකාරී
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විදයා ආයතනය
යකාළඹ වි ්වවිදයාලය
යකාළඹ 03”

