चौथा गेटवे लिटफ़े स्ट २२ ते २४ फे ब्रुवारीदरम्यान
 "भारतीय सालित्यातीि मलििा शक्ती" लि मध्यवती संकल्पना

 िेलिकांचे सवाात मोठे स्नेिसंमि
े न - २० भाषांतीि ५० िेिकांचा सिभाग
मुंबई: भारतीय भाषांतीि आघाडीच्या िेिकांचे सवाात मोठे व्यासपीठ असिेिा चौथा गेटवे लिटफ़े स्ट
२२ ते २४ फे ब्रुवारी २०१८ रोजी येथीि एनसीपीए येथे आयोलजत करण्यात आिा आिे. भारतीय
सालित्यातीि मलििा शक्ती लि यावषीच्या लिटफे स्टची मध्यवती संकल्पना आिे. भाषांतीि
िेिनासाठी सवाात प्रलतष्ठेचा समजिा जाणारा िा मिोत्सव मलििा िेिकांचे सवाात मोठे स्नेि संमेिन
ठरणार आिे. या मिोत्सवात २० भाषांतीि ५० आघाडीच्या तसेच नवोददत िेलिका आलण सालित्य
तसेच लचत्रपट क्षेत्रातीि आघाडीची २० नाव सिभागी िोणार आिेत.
प्रादेलशक भाषांतीि िेिनािा व्यासपीठ लमळवून देणारा अशा प्रकारचा िा पलििाच मिोत्सव आिे,
मुंबई लस्थत मल्याळम प्रकाशन संस्था काक्का आलण कम्युलनके शन कन्सल्टन्सी पॅशन ४ कम्युलनके शन या
संस्थांच्या वतीने या मिोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.
आसामी, अलिराणी, बंगािी, भोजपुरी, इंग्रजी, गुजराती, हिदी, िासी, कालममरी, कोंकणी, कोसिी,
मल्याळम, मराठी, मलणपुरी, मैलथिी, ओलडया, पंजाबी, हसधी, तेिगू, कन्नड आलण तालमळ या
भाषांतीि ख्यातनाम िेिक तीन ददवस चािणाऱ्या या सालित्य मिोत्सवात सिभागी िोणार आिेत.
गेल्या तीन मिोत्सवांत जवळपास सवा भारतीय भाषांतीि २०० हुन अलधक नामांदकत
िेिकांनी भारतीय सालित्यातीि बदित्या प्रवािांवर चचाा करून त्यावर आपिी मते मांडिी. प्रत्येक
वषाागलणक या मिोत्सवाचा लवस्तार आलण प्रलतष्ठा वाढत असल्याचे या मिोत्सवाचे संचािक मोिन
काक्कांदन यांनी सांलगतिे.
मध्यवती संकल्पनेिा अनुसरून, सालित्य अकादमीने २०१७ सािी युवा पुरस्काराने गौरलविेल्या सात
तरुण िेलिकांचे लवशेष सत्र यावषीच्या मिोत्सवात ठे वण्यात आिे आिे. इंग्रजीतीि नव्या मलििा
िेलिका, आत्मचररत्रात्मक तसेच धाडसी िेिन करणाऱ्या िेलिका, दुिालक्षत लवभाग आलण अनुवाद
यावरीि सत्रे लि यावषीच्या मिोत्सवाची वैलशष्ट्ये असणार आिेत.

"प्रत्येक भारतीय भाषेत सशक्त प्रस्थालपत आलण नवोददत िेलिकांची िूप नामाविी आिे. आपल्या
गुणवत्तेच्या जोरावर त्या त्यांच्या लवभागात िोकलप्रय आिेत. मात्र इंग्रजीतीि िेलिकांचे जसे कौतुक
के िे जाते, दिि घेतिी जाते त्या तुिनेत प्रादेलशक िेलिकांचे काम आलण गुणवत्ता यांची राष्ट्रीय
पातळीवर दिि घेतिी जात नािी. प्रादेलशक िेलिकांना राष्ट्रीय प्रकाशझोतात आणण्याचा िा प्रयत्न
आिे" असे, कायाकारी संचािक जोसेफ अिेकझांडर यांनी सांलगतिे.
"प्रादेलशक िेलिकांना राष्ट्रीय स्तरावर समान संधी देण्यासाठी आलण लवलभन्न भाषांतंगात चचेिा
प्रोत्सािन देण्यासाठी िा मिोत्सव सुरु करण्यात आिा आिे. भारतात भालषक लवलवधता आिे, पण
सालित्याचा धागा समान आिे. या मिोत्सवात राष्ट्रीय एकात्मता आलण भाषांचा राष्ट्रीय उत्सव साजरा
के िा जातो", अशी मालिती कायाकारी संचािक एम सबरीनाथ यांनी ददिी.
ज्ञानपीठ पुरस्कार लवजेत्या प्रलतभा रे (ओलडया), लचत्रपटकमी अपणाा सेन (बंगािी), अंजु मालिजा
(इंग्रजी), देलवका जे (मल्याळम), इंद ू मेनन (मल्याळम), कनका िा (कन्नड), कार्ततका व्िी. के . (तालमळ),
मलिका अमर शेि (मराठी), नंददनी सुंदर (इंग्रजी), लनरुपमा दत्त (पंजाबी), पॅरिलसया मुिीम
(मेघािय), प्रज्ञा पवार (मराठी), प्रो. चिुपल्िी स्वरुपा राणी (तेिगू), तरन्नुम ररयाझ (उदू)ा ,
सुजा सुसान (मल्याळम), तेमसुिा आओ (ईशान्य), पद्मश्री (असामी) या िेलिका या वषीच्या
मिोत्सवात सिभागी िोणार आिेत.
ख्यातनाम लचत्रपटकमी अडू र गोपािकृ ष्ट्णन, बंगािी िेिक सुबोध सरकार, ज्येष्ठ गुजराती कवी
सीतांशू यशचंद्र, मराठी िेिक िक्ष्मण गायकवाड, मल्याळम कवी के . सतीशचंदन, गुजराती िेिक
सलचन के तकर, आटा कयुरेटर बोस कृ ष्ट्णम्माचारी, उमा डा कु न्िा, ज्येष्ठ पत्रकार सी. गौरीदासन नायर
आलण लनयतकालिक संपादक एस प्रसन्नराजन िे या मिोत्सवाचे सल्िागार आिेत.
पुस्तक प्रदशान, काव्य वाचन, संवाद यांचा अंतभााव या मिोत्सवात करण्यात आिा आिे. अनुवादातीि
बदिते प्रवाि, वाचनाच्या बदित्या सवयी, भाषेची उत््ांती, नायक्षेत्रात मलििांचा मलििांचा
सिभाग या लवलवध लवषयांवर या मिोत्सवात चचाा िोणार आिे.
मागीि मिोत्सव २५ आलण २६ फे ब्रुवारी २०१७ रोजी झािा िोता. "भारतीय सालित्याचा
समकािीन चेिरा" लि मागीि मिोत्सवाची मध्यवती संकल्पना िोती. बंगािी, मराठी, तालमळ,
पंजाबी आलण मल्याळम या लनवडक भाषांवर लवस्तृत चचाा झािी िोती.

