एलआयसी-गेटवे ललटफे स्टच्या कें द्रस्थानी यावर्षी तरुण

“भारतीय सालित्यातील तरुण ्ती”


२२ भार्षाांमधील ६० सालिलत्यक सिभागी िोणार



साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हवजेत्या ४० हवजेत्याांचा सिभाग

एलआयसी गेटवे ललटफे स्ट, भारतीय भार्षाांतील सालित्यातील अग्रणी सालित्य सांमेलन, आपल्या ५
व्या पवाात यावर्षी तरुण सालिलत्यकाांच्या ्तीचा सोिळा १-२ माचा २०१९ रोजी एनसीपीए, मांबई
येथे साजरा करणार आिे.
दोन ददवसीय ललटफे स्टमध्ये १२ सत्ाांमधून दे्ातील २२ भारतीय भार्षाांतील जवळपास ६०
सालिलत्यक एकत् येऊन भारतीय प्रादेल्क सालित्यातील कल यावर आपली मते माांडतील.
अललकडच्या वर्षाांत कें द्र सालित्य अकादमी यवा परस्कार लवजेत्या ४० लवजेत्याांचा सिभाग
यावर्षीच्या ललटफे स्टमधील आकर्षाण असेल.
गेटवे ललटफे स्ट (जीएलएफ), भारतातील सालित्य आलण सालिलत्यकाांना राष्ट्रीय स्तराचे व्यासपीठ
देणारा पलिला आलण सवाात मोठा ललटफे स्ट मांबईलस्थत जनसांपका सल्लागार सांस्था पश्न ४
कम्यलनके ्न आलण मल्याळम भालर्षक लतमािी काक्का याांच्या सांयत लवद्यमाने आयोलजत करण्यात
येते.
तरुण सालिलत्यकाांच्या कामलगरीचा सोिळा साजरा करण्याचा आलण सन्मान करण्याची गरज आिे,
असे प्रलतपादन मिोत्सवाचे सांचालक आलण मल्याळम लतमािी काक्काचे सांपादक मोिन काकां दन याांनी
के ले. प्रादेल्क भार्षाांसाठी प्रलतलनधत्व करण्यास ललटफे स्ट िे ्लत्ाली व्यासपीठ असल्याचे आग्रिी
मत त्याांनी माांडले.
लवलभन्न सालित्य प्रवािातील तरुण सालिलत्यकाांचे य् साजरे करण्यासाठी यावर्षीच्या ललटफे स्टची
सांकल्पनािी “भारतीय सालित्यातील तरुण ्ती” अ्ीच ठरलवण्यात आली आिे. या
सालिलत्यकाांतील अनेकाांनी आपल्या सालित्य लनर्ममतीतून आपले नाणे खणखणीत वाजवून दाखवले
असून जागलतक पातळीवरिी नव्या वाटा चोखाळत आिेत. मरणोन्मख असलेल्या पारां पररक
व्यवस्थेला आव्िान देत ते य्स्वी िोत आिेत, असेिी मत काकां दन याांनी नोंदलवले.
५व्या पवाातील ललटफे स्टचे वैल्ष्ट्य म्िणजे कें द्र सालित्य अकादमी यवा परस्कार लवजेते/नामाांदकत
४० सालिलत्यकाांची उपलस्थती असेल. ललटफे स्टमध्ये पद्मश्री लवजेते आलण सालित्य अकादमीचे अध्यक्ष
चांद्र्ेखर कां बार याांच्यासि पॉल झचाररआ, पेरुमल मरुगन, रां लजत िोस्कोटे, मनू लपल्लाई, एस.
िरर्, िेमांत ददवटे, रामू रामनाथन, एजे थॉमस, सांलगता श्रीलनवासन, लोपा, सूयाा गोपी, अनालमका
िस्कर आलण ्ोभा डे आदी वते असतील.

ललटफे स्टचे सल्लागार अदूर गोपालकृ ष्ट्णन, प्रलतभा रे, सलिदानांदन, लसताां्ू य्िांद्र, सबोध सरकार,
सलचन के तकर, लक्ष्मण गायकवाड आलण एस. प्रसन्नरां जन त्याांचा दृलिकोन लचत्पट, नाटक आलण
काव्य यावरील सत्ाांमध्ये माांडतील.
“आपल्या भार्षेत लवचार करणे आलण व्यत िोणे सालित्य नैसर्मगकता येण्यासाठी आलण अलधकालधक
वाचकाांपयांत पोिोचण्यासाठी मित्त्वाचे असते. प्रादेल्क सालित्याच्या अलधकालधक प्रसारासाठी
भार्षेतील सूक्ष्म अथाछटा माांडणे गरजेचे आिे,” असे मत ओपन मालसकाचे सांपादक आलण ललटफे स्टच्या
सल्लागार सलमतीतील सदस्य एस. प्रसन्नरां जन, याांनी व्यत के ले.
गेल्या चार पवाांमध्ये, गेटवे ललटफे स्टने प्रादेल्क भार्षाांच्या मित्त्वावर जोर देत अलधकालधक
वाचकाांपयांत पोिोचण्याबरोबरच साांस्कृ लतक दरी भरुन काढण्यासाठी भार्षाांतरावरिी भर देत आिे.
अनेक इांग्रजी प्रका्काांनी प्रादेल्क भार्षाांतील लभन्न सांस्कृ ती असलेल्या वाचकाांपयांत
पोिोचलवण्यासाठी तयार िोत आिेत.
लवलभन्न सांस्कृ ती आलण नागरी सभ्यताांमधील दरी कमी करण्यात भार्षाांतराची कळीची भूलमका असते.
भार्षेची प्राचीनतासध्दा भार्षाांतरात मित्त्वाची भूलमका बजावते. चाांगली भार्षाांतररत सालित्यकृ ती
नादरचना आलण सालित्याचा गाभा वाचकाांपयांत पोिोचवते, असे प्रलतपादन ललटफे स्टचे कायाकारी
सांचालक एम. सबरीनाथ याांनी के ले.
आयष्ट्याकडे वेगवेगळ्या दृलिकोनातून पािण्याबरोबरच सालित्य जगाकडे लवलवध अांगाने पािण्याची
दृिीिी देते, असे ललटफे स्टचे कायाकारी सांचालक जोसेफ अलेकझाांडर म्िणाले.
द गेटवे ललटफे स्ट लवलवध प्रादे्क सालित्य प्रवािाांना मोठे व्यासपीठ देते. २२ प्रादेल्क भार्षाांतील
सालिलत्यक यावर्षीच्या ललटफे स्टमध्ये सिभागी िोणार आिेत.
अलधक मालितीसाठी :

https://gatewaylitfest.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_LitFest

