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ુસ્તક વભીક્ષા એટર ેળુું?

વભીક્ષા : કોઈણ રખાણ , ફનાલ, લસ્ત ુ કે ઘટનાનુું 
વભીક્ષાત્મક ભૂલમાુંકન 

ુસ્તક વભીક્ષા એ એક ુસ્તકનુું વલશ્લેણ છે જભેાું તેનુું  

વલમલસ્ત ુ ,ખાવવમતો , નફાઇઓ અને વુંદબો વાભેર 
છે.

ુસ્તક વભીક્ષા એ એક  પ્રવિમા છે જનેા   દ્વાયા વભીક્ષક  
ુસ્તકની ળૈરી, વાભગ્રી અને ભૂલમ દ્વાયા વલશ્લેણ કયીન ે

વલલેચન કય ેછે.

કોઈણ પ્રકાયના  રેખ કે ુસ્તકની વભીક્ષા થઇ ળકે
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ુસ્તક વભીક્ષા ળા ભાટે ? 

ુસ્તક વભીક્ષા વુંબવલત લાચકો ભાટે ભાગગદવળગકા છે. વુંવક્ષપ્તભાું 

કઈ  વભીક્ષા રેખકની ખાવવમતો અને ભુખ્મ ભુદ્દાઓન ે  ત ે 

વાયાુંળ  સ્લરૂે  યજૂ કય ેછે. વભીક્ષક ોતાના  અવબપ્રામ દ્વાયા 

રેખક ોતાની લાત / ભુદ્દાઓ અુંગે લાચકોન ે વભજાલલાભાું 

વપ થામ છે કે નશી ું તે ણ યજૂ કય ેછે .

વભીક્ષાનુું ભુખ્મ અને ભશત્લનુું તત્લ વલલયણ કે ચચાગ (ટીકા 

ટીપ્ણી)

તભે રખેકના વલચાયો વાથ ેવુંભત કે અવભુંત થઇ ળકો અને 

ુસ્તક ઉદાશયણરૂ છે કે તેભાું જ્ઞાન , યજૂઆત કે વલચાયની 

દ્રષ્ટીએ કોઈ ખાભી છે ત ેઅુંગે તભાયો સ્ષ્ટ અવબપ્રામ આી 
ળકો 
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ુસ્તકના પ્રકાય 

ુસ્તકના ઘણી ફધી દ્રષ્ટીએ ઘણા પ્રકાય ડી ળકે . યુંતુ વભીક્ષા ભાટે 

ુસ્તકના વલમ લસ્તુને આધાય ેભુખ્મ ફે વલબાગભાું લશેંચી ળકામ .

1. Fiction(કથા વાવશત્મ સ્લરુ)

    (રેખકની કલના ય આધાવયત  રઘુ કથાઓ, નલરકથાઓ, દુંતકથાઓ, 

રોક કથાઓ અને યીકથાઓ ફધી કાલવનક વાવશત્મ ગણામ )

2.Non Fiction (વફન કથા વાવશત્મ સ્લરુ)

  (નોનવપક્ળન વલબાગભાું  આત્મકથા ,જીલનચવયત્ર, વ્મલવામ, યવોઈ,

આયોગ્મ અને ભાલજત,ાતુ પ્રાણી,શસ્તકરા, ઘય વજાલટ, બાાઓ,

પ્રલાવ લણગન, વ્મવિત્લ વલકાવ , ધભગ, કરા અન ેવુંગીત, ઇવતશાવ,વત્મ 

ફનાલો આધાવયત  અયાધ, વલજ્ઞાન , લાવણજ્ય  અને યભજૂ લગેય ે ને 

રગતા સુ્તકો )

Dr. Bhavik Shah 



ુસ્તક વભીક્ષા રખતા શેરા......

ુસ્તકની વુંદગી ખૂફ ભશત્લની 

ખૂફ કાજીૂલગક ુસ્તક લાુંચો.

તભે જ ેઅનબુલો છો એ નોુંધો.

ુસ્તક વભીક્ષા રખલાની કોઈ ચોક્કવ અને વનવિત 

ધ્ધવત નથી

 યુંત ુ  રખાણ રખતા શેરા કામગ ય વભીક્ષાત્મક 

વલચાયણા થલી  જરૂયી છે
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ુસ્તક વભીક્ષા રખતા શેરા......

  વભીક્ષાત્મક વલચાયણા ભાટે નીચેના પ્રશ્નો તભન ેભદદરૂ થઇ ળકળે.

1) ુસ્તકનો ભુખ્મ વલચાય : ભુખ્મ વલચાય ળુું છે? વાુંપ્રત વભાજની 

વલચાયવયણી કે અન્મ કોઈ ફાફત તભ ેજાણતા શોલ તેની વાથ ે

વામ્મતા ધયાલે છે કે વલરુધ્ધ વલચાયવયણી ધયાલે છે? કઈ ફાફતો 

ુસ્તકને વયૂણગતા આે છે?

2) ુસ્તકનો વલમ કે ભુદ્દો ળુું છે: ળુું વલમ લસ્તુ મોગ્મ પ્રભાણભાું 

આલયી રેલામુું છે?ળુું રેખકે વલમના ફધા ાવાઓ વુંતુવરત યીત ે

આલયી રીધા છે?કમો અવબગભ અનાલેર છે?(સ્થાવનક , 

વલશ્લેશ્નાત્મક , કા િવભક કે લણગનાત્મક )

3) રેખકે ોતાની દરીરો યજૂ કયલા ળેનો આધાય રીધો છે: ોતના 

ભુદ્દા યજુ કયલા કમા ુયાલા  રીધેર છે?તભ ેતેની વાથ ેવુંભત છો કે 

નવશ ?તભ ે લાુંચેર કોઈ અન્મ ુસ્તક કે રેખ વાથ ે ુસ્તક વાથે 

વલયોધી વલચાયવાયણી ધયાલે છે?
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ુસ્તક વભીક્ષા રખતા શેરા......

4) રેખકે ોતાની દરીરોનુું ભાખુું કેલી યીતે વ્મિ કયરેુું છે: 

વલવલધ બાગોને વાુંકીન ેએક આખો વલચાય ઉબો કયી ળક્યા 

છે? ળુું ત ેદરીરો અથગૂણગ છે?ળુું આ વભજ વાથ ેતભ ેવુંભત 

છો? ળા ભાટે / ળા ભાટે નવશ?

5) તભને આ સુ્તક વલમ વભજલાભાું કેલી યીત ેઉમોગી ફન્મુું
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ુસ્તક વભીક્ષાનુું ભાખુું 
 A - Introduction (પ્રસ્તાલના/ વયચમ)

 રેખકનુું નાભ , ુસ્તકનુું નાભ , પ્રકાળક , રેખકનુું નાભ 

 ાનાુંની વુંખ્મા , વકભત , ISBN નુંફય જલેા  ફાહ્ય રક્ષણો 

(ખૂફ  ટૂુંકભાું ) 

 રેખકનો અવત વુંવક્ષપ્ત  વયચમ  અન ેજ ેત ેક્ષતે્રભાું પ્રદાન 

 ુસ્તક તભ ેળા ભાટે વુંદ કમુું ?

 ભુખ્મ થીભ / વલમ (અવત ટૂુંકભાું – 4-5 રીટીભાું )

 વુંબવલત લાચક ગણ (Targeted Readers)
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ુસ્તક વભીક્ષાનુું ભાખુું
B  - Summary of Content (વલમલસ્તુનો વાયાુંળ)

 વલમ લસ્તનુે ભાત્ર ટૂુંકભાું યજુ કયલાનુું નથી યુંત ુ...

 રેખકના ભુખ્મ વલચાય કે શેતુને પ્રવતવનવધત્લ આી ળકે  તેલી 

યીત ેયજૂ કયલુું .

 ુસ્તક અુંગનેુું તભારુું  લણગન લાુંચનાયન ે રેખકના વલચાયો  
અને  શેતઓુની વભજ આી ળકે તે યીત ેયજૂ થલુું જરૂયી 

 Fiction(કથા વાવશત્મ સ્લરુ) ભાટે પ્રોટ /ભધ્મલતી વલચાય -

ાત્ર વયચમ – રખેન ળૈરી  - 

 Non Fiction (વફન કથા વાવશત્મ સ્લરુ)ભાટે મ લસ્ત ુ ,

રેખકે ુસ્તકભાું યજૂ કયરે ભુદ્દા અને  તેની   ગોઠલણ  તેભજ 

આધાય રૂ  ફાફતો ,  તેની ભાલજત ,   

 ુસ્તકના  ફૌવિક , વુંલવેગક અન ેવૌન્દમગ રક્ષી ગણુ
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ુસ્તક વભીક્ષાનુું ભાખુું

C - ુસ્તકનુું વલશ્લેણ અન ેભૂલમાુંકન 

 ુસ્તક વભીક્ષાનો વૌથી રાુંફો અન ેભશત્લનો  બાગ 

 પકયા સ્લરૂે અને એક વભમ ેએક જ ફાફત  યજૂ થલી જોઈએ.

 રેખકનો શેતુ ળુું  છે? 

 વલચાય વુંકરન ( યજૂઆતની ધ્ધવત- ચોકવાઈ  - મોગ્મતા )  

 ળુું રેખક ોતાની લાત/ વલચાય મોગ્મ યીતે યજૂ કયી ળક્યા છે કે 

કેભ??

 ળુું રેખકે વલમના ફધા ાવાઓ વુંતુવરત યીતે આલયી રીધા છે?

 તભ ેતેભના વલચાયો વાથે વુંભત છો કે કેભ ? ( ભધ્મલતી વલચાય કે 

ાત્રોની વાભાવજક / ભાનવવક ૃષ્ઠબૂવભ / વલકાવ )   
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 ળુું રખેકનો શેતુ વવિ થમો છે

 ળુું ખ્મારો વાયી યીત ેવ્માખ્માવમત કયલાભાું આવ્મા  છે? 

 ળુું બાા સ્ષ્ટ અન ેરોકબોગ્મ છે? 

 ળુું વલચાયો વલકવવત થમા છે? 

 કમા ક્ષેત્રોન ેઆલયી રેલાભાું આવ્મા છે, આલયી રેલાભાું આવ્માું 

નથી? 

 ભાવશતી કેટરી વચોટ છે?

 અન્મ  રખેકોના  આજ  વલમ લસ્તુ ય આધાવયત 

ુસ્તક/રેખ/વલચાયવયણી વાથ ેવયખાભણી  

 રેખકના અન્મ ુસ્તક વાથ ેવયખાભણી 
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ુસ્તક વભીક્ષાનુું ભાખુું

D- Conclusion (સમાપન)

 ુસ્તકની તભાયા ય ડેરી અવયો

 વાુંપ્રત વભમ વાથ ેઅનુફુંધ ધયાલ ેછે ? 

 ુસ્તક અુંગનેો તભાયો આખયી અવબપ્રામ  (અશી ું કોઈ નલી 

લાત કે વલચાય ના આલલો  જોઈએ તભેજ  ુસ્તકની વાયી અને 

નફી ફાફતો લચ્ચે વુંતુરન શોલુું જોઈએ) 

 અન્મ લાચકોને લાુંચલા ભાટે બરાભણ કયળો? (જો શા તો ળા 

ભાટે ? જો ના તો ળા ભાટે ?)
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આના પ્રશ્નો આલકામગ 

આબાય 
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