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राष्ट्रीय चचाासत्रातून उलगडणार ‘मिथकाांचे मिश्व’
मिद्यापीठाच्या िराठी मिभागातर्फे १४ ते १६ र्फेब्रुिारी दरम्यान आयोजन
पुणे दै नंददन जगण्यात आढळणाऱ्या मात्र अभ्यासपासून दू र रादिले ल्या ‘दमथक’ या संकल्पनेवर
राष्ट्रीय चचाा सत्राच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्याचे काम सादवत्रीबाई फुले पु णे दवद्यापीठाच्या मराठी
दवभागाकडून केले जाणार आिे . यासाठी ‘मराठी सादित्यातील दमथकसृष्ट्ी’ या चचाा सत्राचे आयोजन
१४ ते १६ फेब्रुवारी २०१९ या काळात दवद्यापीठातील संत नामदे व सभागृिात करण्यात आले आिे .
या चचाा सत्राचे उद् घाटन ज्येष्ठ सादित्यत्यक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यां च्या िस्ते िोणार आिे .
लोकसादित्याच्या अभ्यासक डॉ. तारा भवाळकर या बीजभाषण करणार आिे त. कुलगुरू डॉ.
दनतीन करमळकर व दवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पररषदे चे सदस्य श्री. राजेश पां डे िे या वे ळी
उपत्यस्थत असतील.
मानवी जीवनदवश्व िे अनेक दमथकां नी भरलेले आिे . सादित्यातिी त्याचे प्रदतदबं ब पािायला
दमळते. दमथकां ना वस्तुदनष्ठ आधार नसतो, असे कारण दे त दमथके अभ्यासाबािे र ठे वण्यात आली.
मात्र, माणसाच्या मनातील इदतिासकालीन अनुभवां ची प्रचीती म्हणून या दमथकां कडे पािणे गरजेचे
आिे . त्यावर दवस्तृत चचाा िोणेिी आवश्यक आिे . या उद्दे शाने या चचाा सत्राचे आयोजन करण्यात
आले आिे , अशी मादिती दवद्यापीठाच्या मराठी दवभागाचे प्रमु ख डॉ. तु काराम रोंगटे यां नी ददली.
या चचाा सत्रात मराठी कादं बरीदवश्व, कथावाङ्मय, आधुदनक-उत्तराधु दनक कदवता, नाट्यसृष्ट्ी,
भारतीय दचत्रपट, आददवासी कला-सादित्य अशी दवदवध स्वतंत्र सत्रे असतील. त्यात नाट्यअभ्यासक
राजीव नाईक, चं. प्र. दे शपां डे, ज्येष्ठ सादित्यक डॉ. मनोिर जाधव, डॉ. िररश्चं द्र थोरात, समीक्षक डॉ.
प्रभाकर दे साई, लोकसादित्य अभ्यासक डॉ. दवश्वनाथ दशंदे, दचत्रपटाचे अभ्यासक डॉ. समर नखाते ,
डॉ. अदनल सपकाळ, प्रभाकर कोलते , डॉ. मंगेश काळे िे िी सिभागी िोणार आिे त.
समारोप सत्रात ज्ये ष्ठ अदभनेते, ददग्दशाक अमोल पालेकर मागादशान करणार आिे त. प्रकुलगु रु डॉ.एन.एस.उमराणी, प्राचाया ए.पी.कुलकणी िे उपत्यस्थत रािणार आिे त. चचाा सत्र
सवाां साठी दवनामू ल्य खु ले आिे . त्यात रदसकां नी सिभागी व्हावे , असे आवािन संयोजक डॉ.
दवद्यागौरी दटळक यां नी केले आिे .

