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ASSIGNMENTS
Instructions to the Students
1) Assignments are compulsory for all the students of BLISc. The assignments in each course carry 30
per cent marks and the year-end examination for 70 per cent marks.
2) The Assignment Questions of all the eight courses are enclosed herewith. There are two assignments
in each course. The Last Date for submission of Answers to the First Assignment and the Second
Assignment are 30th October 2019
3) Each assignment in a course carries 15 marks and the aggregate marks secured in the two assignments
will be added to your year-end examination marks in order to decide your results. You have to secure
a minimum of 40 per cent marks in each of the assignments (i.e., 6 out 15 marks) as well as in the yearend examinations (i.e., 28 out of 70 marks).
4) You have to work out the answers yourself and submit the same. Do not copy the text from the course
material. Do not copy the answers from other Students. If found any assignment copied from the
assignments of any others, both of them will be rejected and disqualified.
5) Write your answers clearly and legibly on plain sheets of A4 size. Do not club all assignments as one
book/bunch. Write them separately. They are corrected by different counsellors.
6) Only handwritten assignment answers are accepted. Typed or carbon copies or computer prints/output
are not accepted. Incomplete answers and assignments received after due date will be rejected.
7) You are advised to read thoroughly the course material supplied to you in the subject before attempting
to answer the assignments. You are also advised to read the related articles and other books. Write the
answers in your own words. Take guidance from the counsellors teaching the subject at your study
centre.
8) Candidates who have not submitted the assignment answers as per the stipulated due date and norms
are not eligible to sit at the year-end or subsequent examinations. Candidates disqualified and/or failed
in assignments have to submit the fresh assignments along with the students of the next batch
9) Submit your assignment answers to the Assistant/Deputy/Joint Director (or Coordinator) of your study
centre. Do not send them to the other offices of the University.
10) Write your admission number, study centre allotted, full name and correct address on the cover page of
the assignment answer books. Use the Assignment Response Sheet for writing the details.
11) In case you cannot submit you assignment answers personally at the study centre, you may send them
by registered post to your study centre so as to reach by the due date. The University will not be
responsible for any postal delay. Please collect your assignments personally from your study centre
after valuation.

BLS-01: Library and Society
గ్రంథాలయం--సమాజం
ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What methods are adopted by libraries in order to save the time of the reader? చదువరుల
సమయాన్ని వృధా కాకుండా కాపాడటయన్నకి గ్రంధాలయాలు అచరంచవలసిన పదద తులు ఏవి?
2) Discuss the role of Government in the development of libraries in India
భ్యరతదేశ గ్రంథాలయ అభివృదధి లో పరభుతవ పాతరను గ్ూరి చరించండి.
3)

Explain the public library manifesto of Unesco.
యునెస్క ో పౌర గ్రంధాలయ మేన్నఫెస్ో క గ్ూరి వివరంచండి.

4) Explain the structure, activities and services of Library of Congress.
ల ైబ్రరీఆఫ్కాంగ్రరస్న్నరాాణము, కారాకరమాలు, సేవలనువివరంపుము.
SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions
సెక్షన్-బీ

5x1=5 marks

a) British Museum Library బ్రరటిష్ ల ైబ్రరీ
b) Monastic Libraries మట గ్రంధాలయాలు
c) Krishna Devearaya Andhra Bhasha Nilayamu కృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భ్యష్ న్నలయం
d) Tanjavur Saraswathi Mahal Library తంజావూరు సరసవతి మహల్ గ్రంధాలయం
e) Ekbote Committee ఎకబోటే కమిటీ
f) Golkonda Patrika గ్ోల్ోండ పతిరక
g) Functions of National Library జాతీయ గ్రంధాలయ విధ్ులు
h) &KLOGUHQ¶V Library wing బ్యలల గ్రంధాలయ విభ్యగ్ం

BLS-01: Library and Society
గ్రంథాలయం--సమాజం

ASSIGNMENT - 2 (Units 9 to 16)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS: Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) Discuss the role of University Libraries in Higher Education. ఉనిత విదాావిధానంలో
గ్రంధాలయాల పాతర ను వివరంచండి.
2) List out the states in India which have enacted library legislation. Briefly discuss any two
Acts.
భ్యరతదేశంలో గ్రంధాలయ చటయోలను చేసిన రాష్టాోాలను పేరకోనండి. ఏదైనా రరండు చటయోలను గ్ురంచి
కుుపత ంగ్ా చరించండి .
3) Explain the important provisions of the Indian Copyright Act.
భ్యరతీయ రచన స్ావమా చటో ం లోన్న పరధాన న్నబ్ంధ్నలను విసదీకరంచండి.
4) What are the major contributions of IFLA as an International Library Association?
అంతరాాతీయ గ్రంథాలయ అస్క సియేష్న్ గ్ా ఇఫ్ాు అందధంచిన కృషి వివరంచండి

SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions

5x1=5 marks

సెక్షన్-బీ
(a)

Delivery of Books & Newspapers Act పుసత కాల వారతపతిరకల బ్టయవడా చటో ం

(b) Hyderabad Public Libraries Act హైదరాబ్యద్ పౌర గ్రంధాలయ చటో ం
(c) Legal Deposit నాాయబ్ధ్ి న్నక్షేపం
(d) FID

ఫీడ్

(e) Zilla Granthalaya Samstha జిలాుగ్రంథాలయసంసథ

(f) John Cotton Dana జాన్ కాటన్ డానా
(g) ALA Awards

ఏ.యల్.ఏ. అవారుులు

(h) Registrar of Publications

పరచురణలరజిస్ాోారు

BLS-02: Management of Library and Information Centres
గ్రంథాలయ, సమాచారకేందారలన్నరవహణ

ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Scientific Management? Discuss the contribution of F.W.Taylor to Scientific Management?
శాసీతీయయాజమానాంఅనగ్ానేమి? శాసీతీయయాజమానాాన్నకి టేలర్చేసినకృషిన్నవివరంపుము.
2) Explain the functions and activities of library building? గ్రంధాలయ భవనం విధ్ులు, కారాకరమాలను గ్ూరి
చరించండి.

3) Discuss the need and purpose of library committees. Give a brief account on the different types of
committees constituted in Libraries?
గ్రంధాలయ కమిటీ ఆవశాకత, ఉదేదశాలను వివరంచి గ్రంధాలయాలోు ఏరాాటు చేసుకొనే వివిధ్ కమిటీల గ్ురంచి కుుపత ంగ్ా
వివరంచండి.

4) Explain briefly various methods of financial estimation in libraries.

గ్రంధాలయాలోు వితత నఅంచనా లో ఉని వివిధ్ పదద తులను గ్ూరి కుుపత ంగ్ా చరించండి..
SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions: 5x1=5 marks
సెక్షన్-బీ
a) Three Card System
b) POSDCORB

మూడుకారుులపది తి



పక స్ాుార్ో

c) Accession Register అకరోసిిఒన్ రజిసో ర్
d) Standards and Specifications పరమాణాలు, న్నరాిరణలు
e)

Shelf List

షెలఫలిసుో

f)

Job Analysis

ఉదయ ాగ్విశలుష్ణ

g)

Zero Based Budgeting జీరోబ్ేస్డ్బ్డా టింగ్

h)

Annual report వారిక న్నవేదధక

BLS-02: Management of Library and Information Centres
గ్రంథాలయ, సమాచారకేందారలన్నరవహణ
ASSIGNMENT - 2 (Units 9 to 16)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS: Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) ([SODLQWKHVWDWHPHQWµ%HVWUHDGLQJIRUWKHODUJHVWQXPEHUDWWKHOHDVWFRVW¶ZLWKUHIHUHQFH
to Book Selection?
‘తకుోవ ధ్రలో ఎకుోవ మందధ చదువరులకు మంచి పుసత కాలు’ అనే పుసత క ఎంపిక సూత్ారన్ని గ్ూరి
చరించండి.
2) Write an essay on Book Publishing in India. భ్యరత దేశం లో గ్రంధ్ పరచురణ పెై ఒక వాాసం రాయండి.
3) Explain the functions of library circulation system. Describe any one method in detail.
గ్రంధాలయ సరుోలేష్న్ పరకిరయ విధ్ులను పేరకోనండి. ఏదైనా ఒక సరుోలే ష్న్ పదద తిన్న వివరంచండి.

4) Briefly explain the various preservation methods used in libraries?
గ్రంథాలయాలోుఉపయోగ్ంచువివిదగ్రంథసంరక్షణపది తులనువివరంపుము.

SECTION-B: SHORT NOTES: Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ

5x1=5 marks

కరేుకుి

a)

Kardex

b)

Model Library Rules

c)

Newark Charging System

d)

Sources of Library Statistics

e)

Good Offices Committee గ్ుడ్ఆఫీసెస్కమిటీ

f)

Inter Library Loan అంతరగ్రంధాలయఅరువుపదద తి

g)

Drury Book Selection Principle డూ
ర రీ పరతిపాదధంచిన పుసత క ఎంపిక సూతరం

h)

8OULFK¶VInternational Periodicals Directory ఉలిరచ్ ఇంటరేిష్నల్ పెరఒదధకల్

మోడల్ ల ైబ్రరీ రూల్ి





నీవార్ో చారాంగ్ పది తి

గ్రంధాలయ గ్ణాంక ఆధారాలు 

03: Library Classification Theory
గ్రంథాలయ వరీీకరణ సిదద ాంతం

ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Library Classification? Explain its need and purpose. గ్రంథాలయవరీీకరణంఅనగ్ానేమీ?
దాన్న ఆవశాకతను, పరయోజనమును వివరంచండి.
2) What is Phase relation. Explain the various levels of phase relation as explained by

Dr.S.R.Ranganathan.పేస్ రరఅలిత ఒన్ అనగ్ా నేమి ? రంగ్నాధ్న్ వివరంచిన వివిధ్ అంచలు
వరిచండి?
3) What do you understand by Fundamental Categories? Explain the five fundamental
categories with examples. మూల తరాలు అనగ్ానేమి? ఒకొోకో మూలతరం గ్ూరి స్క దాహరణంగ్ా
చరించండి ?
4) What are Common Isolates? Discuss the application of common isolates in DDC. స్ామానాలక్షయాలుఅనగ్ా

నేమీ? డి.డి.సీ.లోస్ామానాలక్షయాలుపరయోగ్మునుగ్ూరివివరంచండి.

SECTION-B: SHORT NOTES: Answer any FIVE Questions
సెక్షన్-బీ
a)

Lamination ఉధ్వరత నం 

b) Dichotomy దధవవిభజన
c) One Place Theory ఏకస్ాిన సిదద ాంతం
d)

APUPA Arrangement APUPA అమరక

e) Faceted Classification ముఖీనవరీీకరణం

5x1=5 marks

f) Whole-organ principle పూరణ ̀ అంగ్ సూతరం
g) Principle of Literary Warrant వాజాయవతిత డి సూతరం
h) CRG వరీీకరణ పరశోధ్న గ్ూ
ర పు

03: Library Classification Theory
గ్రంథాలయ వరీీకరణ సిదద ాంతం

ASSIGNMENT - 2 (Units 9 to 16)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Notation? Discuss its important functions and qualities in library classification.
సంకేతంఅనగ్ానేమీ? గ్రంథాలయవరీీకరణములోదాన్నముఖ్ావిధ్ులు, లక్షణములుపేరోోనుము.
2) Discuss the evolution and salient features of Universal Decimal Classification
విశవ ధ్శాంశవరీీకరణపథకంపరధానఅంశాలనువివరంచండి.

.

3) What is a Collection Number? Discuss its importance in libraries. సముదాయ సంఖ్ా అనగ్ా
నేమీ? గ్రంధాలయాలలో దాన్న పారముఖ్ాతను చరించుము.
4) Write a brief account on various devices used in library classification. గ్రంథాలయ వరీీకరణలో
వివిధ్ రకాల డివెై జేస్ త్లపండి ?

SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ
a)

Law of Parsimony పొ ధ్ుపు సూతరం

b) P-Notes పి-నోటుి
c) Call Number పరచయ సంఖ్ా
d) Seminal Mnemonics బీజసారణశీలత
e)

Melvil Dewey మెలివల్డుాయ

f)

CC-7th Edition దీవబ్రందువరీీకరణం7వకూరుా

g)

Fundamental Categories మూలతరాలు

5x1=5 marks

h) Classification Research in India భ్యరతదేశంలోవరీీకరణ పరశోధ్నలు

BLS-04: Library Cataloguing Theory
గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిదద ాంతం

ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) Define Library Catalogue? Distinguish library catalogue with other library records such as
ELEOLRJUDSK\VKHOIOVLWDQGSXEOLVKHU¶VFDWDORJXH గ్రంథాలయసూచీన్న న్నరవచించి వాగ్ాయ సూచీ,
షెల్ఫ లిసుో, పరచురణకరత సూచీ వంటి గ్రంధాలయ రకారుులత్ో విభ్ేదధంచండి.
2) Describe the salient features of Sears List of Subject Headings. ఎస్ ఎల్ఎస్ హచ్ ముఖ్ా విధ్ులు
త్లపండి ?

3) What is main entry? Briefly describe the various parts of a main entry in AACR2 and CCC
with an example.
`పరధాన పదుి'ను అనగ్ానేమి? AACR2, CCC (సీ సీ సీ) ల పరకారం పరధాన పదుద లోన్న వివిధ్ విభ్యగ్ాలను
ఉదాహరణలత్ో కుుపత ంగ్ా వరణoపుము.

4) What is a Corporate body? Explain the method of rendering Government as per AACR2 and
CCC with examples. కారకారేట్ బ్యడీ అనగ్ా నేమి?AAAaaaaaaAAaaaA sSsDFGDFYRఏఏ సి ఆర్ర 2,
సి సి సి రరండరంగ్ ఉదాహరణలు రాయండి?
SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ
a) Dictionary Catalogue న్నఘంటు సూచీ
b) Canon of Sought Heading అనేవషిత శీరిక ఉప సూతరం
c) Added Entries in AACR2 ఏ.ఏ.సి.ఆర్.2లోఉపపదుిలు
d) Analytical entries విశలుష్ణపదుిలు
e) Uniform titles సమరూపగ్రంథ నామాలు
f) Indic Names భ్యరతీయపేరు ు

5x1=5 marks

g) Mixed Responsibility మిశరమబ్యధ్ాత
h) Pseudonyms కలిాత నామాలు

BLS-04: Library Cataloguing Theory
గ్రంథాలయ సూచీకరణ సిదద ాంతం

ASSIGNMENT - 2 (Units 9 to 16)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Union Catalogue? Describe its structure and arrangement of entries. సమీకృత సూచీ
అనగ్ానేమి? దాన్న న్నరాాణం, పదుదల అమరకను వివరంచండి.
2) Explain the various methods of alphabetical arrangement of entries in a catalogue.సూఛికరణ లో

ఆంగ్ు అక్షర కరమం లో వివిద పధ్తులు త్లపండి?

3) What is chain procedure? Explain various steps in chain procedure with a suitable example. గ్కలుసు
కరమం అనగ్ానేమి? గ్కలుసు కరమం లోన్న వివిధ్ స్ాథయలను స్క దాహరణంగ్ా వివరంచండి.

4) What is ISBD? Write in detail about the areas involved in ISBD.
ఐ.ఎస్.బ్ర.డి. అనగ్ానేమీ? ఐ.ఎస్.బ్ర.డి. లోన్నవివిదఅంశములనువిపులంగ్ావివరంచండి.
SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ
a) CCF

సి.సి.ఎఫ్.

b) Expert Systems in Cataloguing సూచీకరణలో న్నపుణ వావసథ లు
c) Thesaurus థస్ారస్
d)

Chain Procedure గ్కలుసు కరమము

e) LCSH .ఎల్. సి.ఎస్.హక్

f) MARC 21 మారో 21

g) ISBN

ఐ.ఎస్.బ్ర.ఎన్.

5x1=5 marks

h)

CIP సి.ఐ.పి.

BLS-05: Information Sources and Services
సమాచార వనరులు, సేవలు
ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A సెక్షన్-ఏ : ESSAY QUESTIONS: Answer any TWO Questions:

2x5=10 marks

1)Define National Bibliography and compare the salient features of INB & BNB. జాతీయవాజ్మా య
సూచిన్నన్నరవచించి, భ్యరత జాతీయవాజ్మాయసూచీ ,బ్రరటిష్ వాగ్ాయ సూఛి పరధానఅంశాలను వివరంచండి.
2) What is a reference book? Distinguish a reference book from a general book.
ఆచూకి పుసత కం అనగ్ా నేమి? ఆచూకి పుసత కం,స్ాదారణ పుసత కం త్ేడాలు త్లపండి?
3) What is an Encyclopedia? Explain the salient features of any two general encyclopedias. విజాాన
సరవస్ావలుఅనగ్ానేమీ? రరండుస్ాదారణవిజాానసరవస్ావల విశిష్ో లక్షణాలనువివరంచుము.
4)What are Geographical Information Sources? Explain the importance of Geographical information
sources in academic libraries. భ్ౌగ్ోళిక సమాచారవనరులుఅనగ్ానేమీ? అకాడేమిక్గ్రంథాలయాలోువీటి
పారముఖ్ాతనువివరంచండి.
SECTION-B సెక్షన్-బీ : SHORT NOTES: Answer the following questions
A) Name two sources to locate information on any five topics of the following:
D Vice Chancellor of IGNOU

5x½ = 2½ marks

ఇగ్ోివెైస్ాానెెలర్

E Biography of Subash Chandra Bose సుభ్యష్ చందర బ్ో స్ జీవితచరతర

F Chief Minister of Telangana త్లంగ్ాణా రాష్ో ా ముఖ్ా మంతిర
G SRELS Journal of Information Management ఎస్ ఆర్ ఈ ఎల్ ఎస్ జరిల్ అఫ్ ఇనఫరేాష్న్ మేనేజిమెంటు
H National Knowledge Commission report నేష్నల్ నాల డేా కమిష్న్నరపక ర్ో
I 2015 Miss World Winner - 2015 మిస్ వరల్ు విజేత
J Domestic Violence Act 2005 గ్ృహ హంస 2005
K Statistics on Literacy rates in India బ్యరతదేశంలో అక్షరాసాత గ్ణాంకాలు
B) Write shorts notes on any Five of the following references tools with examples: 5x½= 2½ marks
a) University Handbook of India యూన్నవరిటీ హ్ాండ్ బ్ుక్ అఫ్ ఇండియా
b) Year book పరత్ేాకన్నఘంటువులు

c) Encyclopedia Britannica

ఎనెైికబుపీడియా బ్రరటన్నక

d) Almanacs అలానాకులు
e) LISA యు.బ్ర.సి.ఐ.ఏమ్.
f)

Who is Who వారాత స్ారాంశాలు

g) Gazetteer of India భ్యరతీయ గ్టితీర్
h) Indexing Journals అనుకరమాణిక్ పతిరకలు

BLS-05: Information Sources and Services
సమాచార వనరులు, సేవలు
ASSIGNMENT -2 (Units 9 to 16)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Literature Searching? Explain various methods of Literature Searching.
వాజ్మా య అనేవష్ణ అనగ్ా నేమీ? వాజ్మా య అనేవష్ణ లో వివిద పదద తులను వివరంచుము.
2) Explain various ways of providing CAS in Libraries. గ్రంధాలయాలోు వరత మాన జగ్రూక సేవ అందధంచే
వివిధ్ పదద తులను పేరకోనుము.
3) Define National Bibliography and write an essay on INB. జాతీయ వాంగ్ాయ సూచీ న్న న్నరవచించి
ఐ ఎన్ బ్ర గ్ూరి ఒక వాాసం రాయండి.
4) What are the major online services available through Databases and Data banks?
డేటయబ్ేసులు, డేటయబ్యంకులదావరాలభించుపరధానఆన్ల ైనుసేవలనుగ్ూరివారయుము.
SECTION-B: SHORT NOTES: Answer the following Questions:
సెక్షన్-బీ
a) DEVSIS డేవిసిస్
b) Newspaper Clipping Service వారత పతిరకల కతిత రంపు సేవలు
c) Chemical Abstracts కరమికల్ అబ్త్రక్ో్
d)

Referral Centres రఫరాల్కేందారలు

5x1=5 marks

e) NICNET న్నక్ నెట్
f)

Translation Service అనువాదసేవ

g)

NISCAIR న్నసెైోర్

h)

UGC Infonet యూజిసీఇఫక నెట్

BLS-06: Basics of Information Technology
ఇనఫరేాష్న్ టెకాిలజీ -- పారథమికాంశాలు
ASSIGNMENT - 1 (Units 1 to 8)
అభ్యాసము-1

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions:
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Information Technology? Explain its use in daily life.
ఇనఫరేాష్న్ టెకాిలజీ అనగ్ా నేమి ? న్నజ జీవితం లో ఉపయోగ్ం?

2) What is Application Software? Discuss in brief various application software that are useful
in an office environment?
అపిు కేష్న్స్ాఫ్టో వేర్అనగ్ానేమీ?ఆఫీసులకుఅవసమెైనవివిదఅపిు కేష్న్స్ాఫ్టో వేర్లనుగ్ూరికుుపత ంగ్ా చరించండి.
3) What are Input devices? Explain in detail any two of them.
ఇనుాట్ స్ాధ్నాలు అనగ్ా నేమి ? రరండు స్ాధ్నాలు గ్ూరి వివరంచండి

4) What is Multimedia? Discuss about various components of Multimedia System.
మల్టోమీడియా అనగ్ానేమీ? మల్టోమీడియావావసథ లోన్నవివిదవిభ్యగ్ాలనుగ్ూరివివరంచండి.

SECTION - B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ
రామ్& రోమ్

a)

RAM & ROM

b)

Extranet ఎకాతరరనెట్

c)

Data Warehousing డాటయవేర్ హౌసింగ్

d)

E-learning ఈ-ల రింగ్

e)

Computer virus క0పూాటర్వెైరస్

f)

Expert Systems న్నపుణులవావసథ

g) GUI

జి.యు.ఐ.

5x1=5 marks

h) Virtual Library వరుియల్రయాల్టో

BLS-06: Basics of Information Technology
ఇనఫరేాష్న్ టెకాిలజీ -- పారథమికాంశాలు
ASSIGNMENT - 2 (Units 8 to 15)
అభ్యాసము-2

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: ESSAY QUESTIONS : Answer any TWO Questions :
సెక్షన్-ఏ

2x5=10 marks

1) What is Internet? Explain how to browse the Net for information. ఇంటరరిట్అనగ్ానేమీ? ఇంటెరరిట్లో
సమాచారమునుఏవిదముగ్ావెతికరదరు?

2) Write an essay on Networking of libraries and information centres in India. భ్యరతదేశంలో
గ్రంథాలయ, సమాచారకరందారలనెట్వరోంగ్పెైఒకవాాసంనువారయుము.

3) What is Library Application Software? Discuss any two important Library Application
Software that you are familiar with.
ల ైబ్రరీఅపిు కేష్న్స్ాప్టో వేర్అనగ్ానేమీ? నీకుత్లిు సినరరండుల ైబ్ర
ర ీఅపిు కేష్న్స్ాప్టో వేర్పాకేజీలగ్ూరంచివివరంచండి.
4) Write an essay on digital libraries. డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు గ్ూరి వివరంచండి
SECTION-B: SHORT NOTES : Answer any FIVE Questions:
సెక్షన్-బీ

a) ISDN

ఐ.ఎస్.డి.ఎన్.

b) Email

ఇ-మెయల్

c) WAN

వాన్

d) Web OPAC
e)

వెబ్ఒపెక్

Search engines సర్ిఇంజనుు

f)

URLయు.ఆర్.ఎల్.

g)

Internet Crime ఇంటరరిట్నేరాలు

h) Google Chrome గ్ూగ్ుల్కబరమ్

5x1=5 marks

BLS-07: Library Classification Practice
గ్రంథాలయ వర్గీకరణ ప్రయోగ్ం

ASSIGNMENT - 1(Block-I: DDC) అభ్యాసము-1

Max. Marks: 15; Min. Pass Marks: 06

Note: (i) Classify any FIFTEEN titles according to Dewey Decimal Classification (19 th Ed.)
(ii) Give step-wise analysis used in constructing the Class Number.
1) Job Opportunities in Banks బ్యాంకు లో ఉదయ ాగ్ అవకాశాలు
2) Sanskir ± German Dictionary సంసోృత ̀ జరాన్ న్నఘంటువు
3) Hindu Temples హందూ దేవాలయాలు
4) Indian History ± British Period భ్యరతదేశ చరతర ̀ బ్రరటిష్ు కాలము
5) Supreme Court of India భ్యరత సుపీరమ్ కబరుో
6) Bible in Telugu త్లుగ్ు భ్యష్లో బ్ైబ్రల్
7) Economic aid from US to Nepal యు.ఎస్ నుండి నేపాల్ కు ఆరి క సహ్యము
8) Biography of S.R.Ranganathan

ఎస్.ఆర్.రంగ్నాథన్ జీవిత చరతర

9) Marathi short stories మరాటి చిని కథలు
10) Statistics for Biologists స్ాోటిసో ిక్ి ఫర్ బ్రఒలోగ్స్త ్
11) Geography of Scotland స్ాోటయుండ్ భ్ౌగ్ోళిక శాసత ీం
12) Treatment of lung diseases in Horses గ్ురారలలో ఊపిరతితు
త లు వాాధధకి చికితి
13) Political situation in communist countries కముాన్నసుో దేశాలలో రాజకీయ పరసిథతులు
14) North American History ఉతత ర అమెరకా చరతర
15) Conference on Child Labour in India భరత్ లో బ్యలకారాక కానెఫరరన్ి
16) Encyclopedia of Pediatrics చినిపిలుల వెైదాంపెై విజాాన సరవసవము
17) Harvesting of Wheat in India భ్యరతదేశంలో గ్ోధ్ుమ పంట కబత
18)Teaching Science in Elementary Schools ఎలిమెంటరీ సూోల్ లో సెైనుి బ్ో ధ్నా
19) Flood Relief work in Bihar బీహ్ర్ లో ఫ్ు డు రల్టఫ్
20) Reading habits of Indians భ్యరత్ లో రీడింగ్ అలవాటు
ు

BLS-07: Library Classification Practice
గ్రంథాలయ వర్గీకరణ ప్రయోగ్ం

ASSIGNMENT - 1(Block-II: CC) అభ్యాసము-2

Max. Marks: 15; Min. Pass Marks: 06

Note: (i) Classify any FIFTEEN titles according to Dewey Decimal Classification (19th Ed.)
(ii) Give step-wise analysis used in constructing the Class Number.
1)

Non-Aligned Policy of India నాన్ అలిగ్ేిడ్ పాలసీ అఫ్ ఇండియా

2)

Study and Teaching of Ancient Indian History ± పారచీన భ్యరతదేశ చరతర: అధ్ాయనం, బ్ో ధ్న

3) Telugu Proverbs త్లుగ్ు స్ామెతలు
4)

Constitutional Amendments in Indiaభ్యరతదేశంలో రాజాాంగ్ సవరణలు

5) Introduction to Microbiology మెైకబరబ్యాలజీ - పరచయము
6)

Poems of John Keats (1795-1821) జాన్ కీట్ి పదాాలు (1795-1821)

7) History of Hindi Literature హందీ స్ాహతా చరతర
8) Economic conditions in Buddhist countries బ్ౌది దేశాలలో ఆరిక పరసిథతులు
9) Journal of Tropical Medicine టరరపికాల్ మెడిసిన్ పతిరక
10) Nature cure for Diabetes మధ్ుమేహ్న్నకి పరకురతి చికితి
11) Psycho-Analysis of Dreams in Adults వృదుిల కళలలో సెైకబ ఎనాలిసిస్
12) X-Ray therapy for blood diseases రకత వాాధ్ులకు ఎకిరే థరపీ
13) Statistics for Doctors డాకోరుకు స్ాోటిసో క్
ి ి
14) Psychological differences between boys and girls బ్యలురు, బ్యలికలలో మానసిక వెైవిధ్ాము
15) Physiology of Rose Plants గ్ులాబీ మొకోల శరీర ధ్రా శాసత ీము
16) Prem chand (1880-1936) : chess players పేరమింద్ (1880-1936): చస్ పేు యర్ి
17) Functions of Prime Minister of India భ్యరతదేశ పరధానమంతిర విధ్ులు
18) Research on cultivation of grapes గ్రరపేి పంట ఫెై రీసెర్ి
19) A comparative study of rural and urban women

రూరల్ ,అరభన్ మహళా పక లిక
20) Divorce law in Malaysia మలేసియా లో విడాకుల చటో ం

BLS-08: Library Cataloguing Practice
ASSIGNMENT - 1 : AACR ±Print (Block-I)

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: CATALOGUE ENTRIES: Answer any FOUR Questions

2x5=10 marks

Title-1

TEXT BOOK OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
Divya Agarwal
&
Manoj K Agarwal
Daya Publishing House
New Delhi
2014

Other details:
Call No.304.2 P14
Acc. No.145177
ISBN 9351242581

Pages: XV, 236
Height: 25 cm.

Title-2

MICROBIAL PERSPECTIVE
Eugene W Nester
Nancy N Pearsull
Jean B Roberts
C. Evan Roberts
Saunders
Philadelphia
1982
Other details:
Call No.576 MIC
Acc. No.9212
ISBN 0-03-047041-2

Pages: XI, 730
Size: 21 cm
Second Edition

Title-3
CASTE IN MODERN INDIA
Edited by:
Sumit Sarkar; and
Tanika Sarkar
PERMANENT BLACK
Ranikhet
2014
Other details:
Two volumes
Call No.305.50954 CAS
Acc. No.144950-144951
ISBN 8178243695

Pages:XVI,532; XV,471p.
Size: 28 cm

Title-4
Mill on the Floss
By
George Eliot
Longman
England
1985
Other details:
Call No.823 ELI
Acc. No.18759
6HULHV(YHU\PDQ¶V/LEUDU\
$XWKRU¶VUHDOQDPHLV6WHSKHQ.LQJ
ISBN 0-582-33169-2

Pages: 8 prelim pages, 606p.
Size: 17.5 cm

Title-5
GREAT MEN AND WOMEN OF INDIA
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
Publications Division
New Delhi, 1973

Other details:
Call No.920.054 IND
Acc. No.N21947

Pages: xxiv, 149
Size: 24 cm

Title-6
ADMINISTRATIVE CHANGE
Volume 39 Number 2
December 2012
Center for Administrative Change
Jaipur
Other details:
Call No.341.7 ASI
Give your own Acc. Nos.
Library has all the volumes except volume 10&11.

Published: 2 times per year
Size: 24 cm

SECTION-B: SHORT NOTES:
(a) Give subject Headings to any Four of the following according to Sears List: 4x1/2=2 marks
(1) Dictionary of Accountancy
(2) &KDOOHQJHVWR,QGLD¶V)RUHLJQ3ROLF\
(3) History of Medieval India
(4) Journal of Astrophysics and Astronomy
(5) Academic Library: Design & Planning
(6) Handbook of Engineering Education
(b) Render the Main entry heading for any Four of the following: 4x1/2=2 marks
(7) Selected Poems of William Wordsworth
(8) Early Indian Poetry / edited by Eunice De Sauza.
(9) Report on Non Banking Companies / Reserve Bank of India
(10) 4th International Public Health Conference 26-28th August 2013. University of
Malaysia.
(11) FAO catalogue of small scale fishing gear/ Food and Agricultural Organization
(12) Bible: New Testament
(c) Answer any Two of the following: 2x1/2=1 marks.
(13)
(14)
(15)
(16)

What is alternative title?
What is GMD?
What is Reference Entry?
How to describe when a CD-ROM is issued along with a book?

BLS-08: Library Cataloguing Practice
ASSIGNMENT -I1 : AACR2±NBM (Block-I)

Max. Marks:15; Min. Pass Marks:06

SECTION-A: CATALOGUE ENTRIES: Answer any FOUR Questions

2x5=10 marks

Title-1
ADMINISTRATIVE ATLAS OF INDIA
Office of the Registrar General & Census Commission
Ministry of Home Affairs
Government of India, 2011
Other details:
Call No.911.54 P7
Acc. No.ATL2010
One Atlas,121 pages. All maps are colored
Scales differ

Size: 43 cm

Title-2
KASHI KHANDAM
Palm Leaf Manuscript in Telugu
By
SRINATHA
Other details:
Call No.891.22 K124M
Acc. No.M24486
It deals with miracles of God Shiva

Manuscript has 57 leaves
Each leaf has 11 lines
Size: 6x12 cm.

Title-3
STATUS OF AUTOMATION IN AMERICAN LIBRARIES
Walt Santee
SLIS, Faculty of Social Sciences
University of Iowa
UNIVERSITY MICROFILMS
1982
Other details:
Call No.026.1 SAN
1 microfilm reel; 19 frames; 35 mm
Acc. No.MF222
Reduction Ratio is 16x
Summary: It is a microfilm copy of a doctoral thesis submitted to the School of Library and
Information Studies, University of Iowa in 1980.

Title-4

LIVING ROOM SESSIONS ± PART1
Ravi Shankar 1920-2012

East Meets West Records
California
2012
Other Information
Digital Sound disc 43/4 inches
Playing time : 53minutes 20 seconds
Ravi Shankar on Sitar; Table by Tanmoy Bose
Call No.781.62 RAV
Acc.No.91411
Title-5
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA
Version: 2007 Delux DVD

Developed by:
Encyclopaedia Britannica
Avanquest Publishing
California
C2007
Other details:
Call no.031 ENC
Acc. No.201025
System Requirements: Pentium III based system; 512MB RAM; Windows 2000 or XP; 1.7GB
free hard disk space; DVD-ROM drive; 1024 x 768 video resolution with 16-bit color; sound
card and speakers.
One DVD-ROM, sound & Color; 43/4 in.
It is the Electronic edition of the well-known encyclopedia, containing over 82,000 articles, an
atlas, dictionary & thesaurus, timelines, and more. It includes images and illustrations, videos
and audio clips, media tours, and access to online magazine articles and Web links.

Title-6
EKATA=UNITY
Director
Kidar Sharma
&KLOGUHQ¶V)LOP6RFLHW\
India. 1980
Other details:
Call no.300.018
One video disc: 34 minutes

Acc. No.201026
Sound; black & White,
4 ¾ inches
Summary: Emphasizes the importance of National Unity in the eyes of children
Story by Mahendra Nath
Performers: Prithviraj Kapoor; Sohran Modi; Gold Stein; Prem Nath.

SECTION-B: SHORT NOTES:

5x1=5 marks

a) Give GMD to any FOUR of the following: 4x1/2=2 marks
(1) A letter by Orville Wright to Senator Hiram Bingham
(2) Ramachandra holding a bow and arrow/Oil Painting
(3) Merriam-:HEVWHU¶V&ROOHJLDWH'LFWLRQDU\ FRPSXWHURSWLFDOGLVFV
(4) Sound of Music in Rajasthan (1 audio cassette)
(5) Amukta Malyada (written on palm leaves)
(6) LC subject Headings List (one microfiche)
b) Write Main entry description to any FOUR of the following: 4x1/2=2 marks
(7) 1 cassette; 90 minutes. Sound 40 rpm
(8) 16 mm color film in 2 reels of 10 minutes duration
(9) One colored map of 80x57 cm; folded 21x10 cm
(10) 35 mm colored filmstrip of 70 frames
(11) 2 digital sound disks 4 ¾ inches
(12) Video cassette: 59 minutes; sound & color ½ inch
c) Give Main entry heading to any TWO of the following: 2x1/2=1 marks
(13) The Oxford Atlas, prepared by Oxford University Press
(14) Geetha Sandesham, an oil painting by Ravi Varma

(15) Annamayya Keerthanaly, by Tallapack Annamacharya (palm leaf manuscript)
(16) University Library Buildings,a video cassette produced by BRAOU,
Hyderabad, 2015

2015

కబరుి- 08 :

గ్రంధాలయసూచికరణపరయోగ్ం

అభ్యాసం- 1 : ముదధరతపటనస్ామాగ్ర(బ్యుకు- 1)
సెక్షన్± ఎ
గ్మన్నక:

1) ఈకిందధవాటిలోఏవేన్ననాలుగ్ంటికిసూచిపదుదలురాయండి
2) ఆచూకిపదుదలత్ోసహ్అన్నిపదుదలుఒకేచోటరాయుము
3) విష్యపదుదలకొరకుసియరుిలిసుోఉపయోగ్ంచుము

ఆధ్ున్నకస్ాహతావిమరెసూతరం

1)

కొలకలూరఇనాక్
జయాతిగ్రంధ్మాల
అనంతపూర్
200
ఇతర వివరాలు
పరచయ సంఖ్ా

పుటలు :186,

: 894.827 ENO

పరవేశ సంఖ్ా: 136871

X

సెైజు: 24 సెం. మీ.

2)

మహ్కవులకునీరాజనం
సంపాదకులు:

విపారవతీశం
ఆర్ఏకాంబ్రాచారుాలు
ఆంధ్రపదాకవితపరచురణలు
హైదరాబ్యద్

20
ఇతర వివరాలు
పరచయ సంఖ్ా

: 894.8271 MAH

పుటలు :78,

12ముందుపుటలు

పరవేశ సంఖ్ా: 139948

సెైజు: 24 సెం. మీ.

౩)

బ్రఎస్సీభ్ౌతికశాసత ీం
రచయతలు:

సీవిష్ు
ణ వరిన్రరడిు
పిబ్యలభ్యసోర్
ఎంశీరన్నవాసరావు
ఆర్కనాిరావు
త్లుగ్ు అకాడమి
హైదరాబ్యద్

2009
ఇతర వివరాలు:
పరచయ సంఖ్ా

పుటలు :475,

: 530 VIS

పరవేశ సంఖ్ా: 144375

VIII

సెైజు: 24 సెం. మీ.

4)

భినిసందరాభలు
ఓలాీ
సేవచాపరచురణలు
హైదరాబ్యద్
2011
ఇతర వివరాలు
పరచయ సంఖ్ా

:894.8273 VOL

పుటలు :170,

పరవేశ సంఖ్ా: 103805
రచయత అసలు పేరు

పక పురలలితకుమార. కలం పేరు త్ో పరసిదధద గ్ాంచారు.

xi

సెైజు: 18 సెం. మీ.

5)
రేపటివిదాఒకవిధానవిచారణ
విదామంతిరతవశాఖ్
భ్యరతపరభుతవం
195
ఇతర వివరాలు
పరచయ సంఖ్ా

పుటలు

:370 vid

పరవేశ సంఖ్ా: G608

:122, x
సెైజు: 24 సెం. మీ.

6)

మహళావిజయం
త్లుగ్ుమహళావికాసమాస పతిరక
సంపుటి

 సంచిక 1

డిసెంబ్ర్

201

రామకృష్ణ మఠం
హైదరాబ్యద్
ఇతర వివరాలు
పరచయ సంఖ్ా

:305.405

పరవేశ సంఖ్ా: 112336
సంపాదకులు: శీరమతివాసిరరడకసి
ిు
రతిం
గ్రంధాలయంలో అన్ని సంపుటములు కలవు.
పరవేశ సంఖ్ా మీరే ల కో కటో ండి.

పుటలు

:, x
సెైజు: 28x21 సెం. మీ.

SECTION-B: SHORT NOTES:
(a) Give subject Headings to any Four of the following according to Sears List: 4x1/2=2 marks
(1) పరాావరణజాగ్ృతి
(2) గ్ణితబ్ో ధ్నాపదద తులు
(3) భ్యరతరాజాాంగ్ం
(4) డా| బ్ర. ఆర్. అంబ్ేదోర్జీవితచరతర
(5) భ్యరతదేశస్ావతంత్ోరదామచరతర
(6) భ్యరతీయతతవశాసత ీము

(b) Render the Main entry heading for any Four of the following: 4x1/2=2 marks
(7) భరతృహరసుభ్యషిత్ాలు
(8) ఇంగ్ీుష్±త్లుగ్ున్నఘంటువు/ సంపాదకులుపిశ౦కరనారాయణ
(9) నేటికుష్ుోవావసథ పెైదధగ్ంబ్రకవులుజావలాముఖి రచయత్ాఅసలుపేరువీరవలిు రాఘవాచారుాలు
(10) విజాానసరవసవము: సంపాదకులు- గ్ాడిచరు హరసరోవతత మరావుతదధతరులు
(11) వకానఫరరన్ిఇండియన్సెైనుికాంగ్రరస్ఫెబ్ృఅరయూన్నవరిటీఅఫ్జమూా
(12) వపంచవరిపరణాళిక/ పాున్నంగ్కమీష్న్, భ్యరతదేశపరభుతవం

(c) Answer any Two of the following: 2x1/2=1 marks.
(13) యూన్నట్కారుుఅనగ్ాఏమి?
(14) ఆచూకిపదుదఅనగ్ాఏమి?
(15) సమాంతరగ్రంధ్నామంఅనగ్ాఏమి?
(16) పుసత కంత్ోసి.డిఉనిపుాడుదాన్నన్నపదుదలోఎలానమోదుచేస్త ారు?

కబరుి- 08 :

గ్రంధాలయసూచికరణపరయోగ్ం

అభ్యాసం- 2 : పుసత కేతరపటనస్ామాగ్ర(బ్యుకు- 2)
సెక్షన్± ఎ
గ్మన్నక:

1) ఈకిందధవాటిలోఏవేన్ననాలుగ్ంటికిసూచిపదుదలురాయండి
2) ఆచూకిపదుదలత్ోసహ్అన్నిపదుదలుఒకేచోటరాయుము
3) విష్యపదుదలకొరకుసియరుిలిసుోఉపయోగ్ంచుము

1)
ఆంధ్ర పరదేశ్మాపురాజకీయమరయుభ్ౌతిక

భ్యరత్గ్ారఫిక్ి
చండీగ్ర్

ఇతర వివరాలు:
పరచయ సంఖ్ా: .
పరవేశ సంఖ్ా
సేోల్

సెైజు[సెంమీ

AND

కారోోగ్రఫేర్వినోద్శరా

: M-2011

1:1,15,000, 1 సెంమీ 11.5 కిమీ

సరేవఅఫ్ఇండియామాపులఆధారంగ్ా
తయారుచేయబ్డిందధ

ఆనంద భైరవి

2)

పాడినవారు
Dr ఎం బ్యలమురళి కృష్ణ
గ్ారమఫక న్ కంపెనీ అఫ్ ఇండియా
కలకత్ాత2006
ఇతర వివరాలు:
పరచయ సంఖ్ా: 910.02

xxx

ఒక స్ౌండ్ డిస్ో . డిజిటల్, సీోరయో.

43/4 ఇం

పరవేశ సంఖ్ా

ఆనంద భ్ైరవి రాగ్ం లోన్న కృతులు

: M-2011

Contents: ఆనంద భ్ైరవి రాగ్ం; మానస గ్ురుగ్ుహ; హమాచల తనయ; నీకే త్లియక; మంచి రోజు ఇదధ;
3)

రుకిాణికళాాణము
పరతిపాదటీకాత్ాతారాములునూరగ్ురులింగ్శాసిత ీ
వావిలాల రామస్ావమి అండ్ సన్ి
చేనుిపుర,

19

ఇతర వివరాలు:
సంపాదకులు వేటూర పరభ్యకర శాసితీ
ఒక మెైకరబ ఫిలుా రీలు
సిరీస్

35 మీ.మీ.

: (SAMP ఎరీు 20థ్ -సెంచరీ ఇండియన్ బ్ుక్ి పారజరక్ో ; ఐటెం 45841).

పరచయ సంఖ్ా:894.3
పరవేశ సంఖ్ా

N49

: 8956

4)

నానికుపేరమత్ో
డైరరక్షన్

సుకుమార్
న్నరాాత

బ్రవిఎస్ఎన్పరస్ాద్
శీరవెంకటేశవరసినీచితర
హైదరాబ్యద్

2016
ఇతర వివర్ాలు:

త్ారాగ్ణం : ఎంటిఆర్జూన్నయర్రాకుల్పీరత్సింగ్రాజేందరపరస్ాద్జగ్పతిబ్యబ్ు

సంగ్ీతం±దేవిశీరపరస్ాద్
ఒక వీడియో డిసుో ; శబ్ద ము, రంగ్ు చలనచితరం.

పరచయ సంఖ్ా:912.3

43/4 ఇం.

పరవేశ సంఖ్ా

నడిచే సమయంన్న
స్ారాంశం : తండిరకొడుకుమధ్ాఉనిపేరమఅనురాగ్ాలగ్ురంచినఇతివృతత ం

: 2765

N49

5) మేఘ సందేశము
త్లుగ్ు అనువాదం:
మాన్నకొండ సతానారాయణ
ఇతర వివరాలు:
పరచయ సంఖ్ా: 892.54
పరవేశ సంఖ్ా

పుటలు 131

IND

పరమాణం 17

: 12987

x 21.5 సెం.మీ.

ఈ త్ాళపతర వారతపరతిన్న కాళిదాసు కి.ర పూ. ఒకటవ శత్ాబ్ద ం లో సంసోృతంలో రచించాడు. దీన్న ఒకొోకో పురాలో 8-16 పంకుతలు
ఉనాియ.

6)
'సూ
ో డియో
రల్టజ్మ±
ఆటరడస్ోకాలిఫక రియా, 1999
ఇతర వివరాలు:

రరండుఆపిోకల్డిసుోలు

పరచయ సంఖ్ా: 032.1

4 3/4 ఇం . + 1 బ్ుకరుట్ 37 పేజీలు ; 19 సెం. మీ.

పరవేశ సంఖ్ా

సిసోం అవసరాలు : ,%0పిసిమెైకబరపారసెసర్0+]

విండయ స్17కలర్69*$గ్ారఫిక్ి

: CF-234

సిఫారుిచేయబ్డిందధ 0%రామ్

SECTION-B: SHORT NOTES :
సెక్షన్-బీ
1) Give GMD to any FOUR of the following:

4x1/2=2 marks

(1) యోగ్దరెనము/ మికబరఫీష్
(2) కరాణటకసంగ్ీతం(రరండుశబ్ద కాాసెటు ు)
(3)గ్ోుబ్ు
(4)ఆముకతమాలాద(త్ాళపతరగ్రంధ్ము)
(5)భదారదధరరాముడు( ఫేరముచేసన
ి చితరము)
(6)గ్రంధాలయభవనములు వీడియోపాటము

Write Main entry description to any FOUR of the following:

4x1/2=2 marks

(7) 60 న్న" గ్ారమఫక నురకారుు; ౩౩1 /౩అర.పి.ఎం
(8)ఫిలుారీళళు54 న్న"లు, శబ్ద ం, త్లుపు-నలుపున్నడివి1 అంగ్ుళం
(9)౩వీడీయోకాాసెటు ు, స్క నీయూమాటిక్; 157 న్న. ౩/4 అంగ్ు. దీన్నత్ోపాటుఅనుబ్ంధ్ంగ్ా 15 పేజీలసో డీ

గ్రైడు

ఇవవబ్డిందధ.
(10)ఒకమెైకరబఫిలుారీలు; 35 మి.మి.
(11)128 మాాపులుకలిగ్నఅటయుసు
(12)ఒకఫిలుాసిోప్ట
ా . 71 ఫేరములు. ఒకశబ్ద కాసేట్అనుబ్ంధ్ంగ్ాఇవవబ్డిందధ.
Give Main entry heading to any TWO of the following:
(13) గ్ీతసందేశం/ రవివరాగ్ీసినఆయల్పేఇన్నో ంగ్
(14)ఆకాిారుుఅటయుసు/ ఆకాిారుుయూన్నవెరిటీపెస్
ర 
(15)అనిమయాకీరతనలు/ త్ాళుపాకఅనిమాచరా( త్ాలపతరగ్రంధ్ం)
(16)పాటశాలగ్రంధాలయాలు/ వీడియోకాసేటో ు, అంబ్ేదోర్ఓపెన్యూన్నవెరిటీత్ాయారుచేసన
ి దధ.

2x1/2=1 marks

