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पुणे , म . टा . �ितिनधी
सािहि�यकां�या परदेशवारीव�न वादंग िनमा�ण झाला असतानाच , आता घरबस�या वैि�क सािह�याची सफर
करणे श�य होणार आहे ! मायबोली मराठी भाषा आिण सािह�य�ेम	ना समृ
 सािह�यपरंपरेची सफर घडिवणारे
बुकगंगा िव� सािह�य संमेलन यंदा ५ ते १५ स�ट�बर या कालावधीत होत आहे .
www.VishwaSahityaSammelan.org ही वेबसाइट हे या संमेलनाचे थळ असून चोवीस तास ऑनलाइन
चालणारे संमेलन असे �याचे वैिश�� असणार आहे . जगभरातील सािहि�यक , लेखक , कवी , �लॉगर , वाचक ,
�काशक , िव�ाथ� आिण मीडीया अशा सवा �नाच �याम�ये सहभागी होता येणार आहे .
आधुिनक तं��ाना�या मदतीने भारतीय सािह�याचा �चार व �सार कर�या�या हेतूने या संमेलनाचे आयोजन
कर�यात आले आहे . थळ िनि�तीचा वाद , मानापमान , सरकारी अनुदान , �वासखच � व भ�े , ठरािवक
लोकांचा सहभाग , वारेमार खच � , काय �क�या�वरील ताण अशा नकारा�मक गो�ी आिण घटना टाळ�यासाठी
आग�या प
तीने ऑनलाइन आयोजन के�याचे संयोजक मंदार जोगळेकर यांनी प�कार प�रषदेत सांिगतले .
मायिव�चे धनंजय दातार , �य�े सािहि�यक शंकर सारडा , िनवेदक सुधीर गाडगीळ आदी यावेळी उपिथत
होते .
संमेलना�या अ�य�ांचे पया �य सुचवून अ�य�ांची आिण पुरकारांसाठी यो य �या !"#ची िनवड ही ऑनलाइन
प
तीनेच होणार आहे . या संमेलना�या !ासपीठावरील चचा �स�ात मराठी भाषेचे पुढील ५० वषा�तील थान ,
मायमराठीसाठी मी काय करतो , वाचन संकृती कमी होतेय का , मराठी भाषेचे राजकारण आिण समाजकारण
असे िवषय आहेत . या िनिम�ाने जगभरातील मराठी लेखकांची आिण पुतकांची तसेच अनुवादीत पुतकांची
यादी बनिवणे , जगभरात मराठी सािह�य �कािशत करणा$या संथा व �काशकांची सूची बनिवणे , मराठी
�लॉगस �ची मािहती गोळा करणे आदी कामेही केली जाणार आहेत . सोह�यात %द�या जाणा$या आवडता लेखक
, पुतक , किवता , �काशक , �लॉगर आिण वाचक या पुरकारांचे व�प ��येक& दहा हजार एक 'पये असणार
आहे . पुरकार िवतरण सोह�याचे िनयोजन कर�याबाबत िवचार सु� आहे . ऑनलाइन (हो)टग व संमेलनाचे
तपशील �कािशत केले जाणार अस�याचेही जोगळेकर *हणाले . या संमेलनामुळे जगभरातील मराठी�ेम	ना
वेगळे !ासपीठ खुले झाले आहे .
फेसबुक�या मा�यमाचा वापर
फेसबुक�या मा�यमातून या संमेलनातला सहभाग अिधक सोपा होणार आहे . फेसबुक अकाऊंटव'न तु*हाला
फ" बुकगंगा डॉट कॉमचे पेज लाईक अथवा जॉईन करायचे आहे . ते केले क& तु*ही या संमेलनात�या
घडामोड	म�ये सहभागी होऊन या पेजवर तुमची मते आिण िवचार पोट क' शकणार आहात .


