சர்வதேச சிறுவர் புே்ேகக் கண்காட்சி- இலக்கிய மாநாடு மற் றும் கலல விழா- 2021
2021 யூன் 19 முதல் 24 வரை – க ொழும் பு க ொது நூல
முதல் பி. . 7 மணி வரை

வளொ த்தில் தினமும் மு. . 10 மணி

இரண்டாவது சிறுவர் மற் றும் இலைஞர்களுக்கான இலக்கிய மாநாடும் சர்வதேச
பயிற் சிப் பட்டலறயும்

2021 யூன் 18,19,20 – ஜேை்மன்

லொச்சொை மத்திய நிரலயத்தில்

சிறுவர் மற் றும் இலைஞர்களுக்கான இலக்கிய விருது வழங் கல் விழா
2021 யூன் 14- ஜேை்மன்

லொச்சொை மத்திய நிரலயத்தில்

சர்வதேச சிறுவர் புே்ேகக் கண்காட்சி- இலக்கிய மாநாடு மற் றும் கலல விழா
2021
இலங் ர யின் வொசி ்பு ்
லொச்சொைத்திற் கு புதிய
ைிமொணத்ரத வழங் கும்
வர யில் முதன் முரறயொ
சை்வஜதச சிறுவை் மற் றும் இரளஞை் ளு ் ொன
புத்த
்
ண் ொட்சிகயொன் ரற நடொத்தும் மு மொ
ஏற் ொடு ள் நடந்ஜதறிய
வண்ணம்
உள் ளன.அைிதொகி ்
க ொண்டிரு ்கும்
சிறுவை் ளின்
வொசி ்பு ்
ழ ் த்ரத மீண்டும் நிரலநிறுத்தி அரத ் ைவலொ ்கும் மு மொ சிறுவை் மற் றும்
இரளஞை் ளு ் ொன
உள் நொட்டு
மற் றும்
சை்வஜதச
நூல் ரள
அறிமு
் டுத்துவஜத இ ் புத்த
்
ண் ொட்சி, இல ்கிய மொநொடு மற் றும்
லொச்சொை விழொவின் மூலம் எதிை் ் ொை் ்
் டுகின் றது.
இ ் ண் ொட்சிஜயொடு ஒருங் கிரணந்த விதமொ
யிற் சி ் ட்டரற ள் ,சம் ஜமளனங் ள் , லந்துரையொடல் ள் ,நொட ம் ,நடனம் ,ஓ--வியம் மற் றும் இரச ஜ ொன் ற ல் ஜவறு லொச்சொை நி ழ் சசி
்
ரள நடொத்துவதற் கு
எதிை் ் ொை் ்
் டுகின் றது.குறித்த யிற் சி ் ட்டரற மற் றும் மொநொட்டிற் க ன
சிறுவை் மற் றும் இரளஞை் ளின் இல ்கிய ் ரட ்புத்துரறயில் ஈடு ட்டுள் ள
எழுத்தொளை் ள் , ஓவியை் ள் , தி ் ொசிைியை் ள் மற் றும் அது ற் றி அ ் ரற
ொட்டும் ந ை் ரள ஈடு டுத்துவதற் கு உத்ஜதசி ்
் டுகின் றது .அஜதசமயம்
சை்வஜதச லொச்சொை ரமயங் ளின் உதவியுடன் சிறுவை் ளு ் ொன ல் ஜவறு ட்ட
கசயற் ொடு ரளயும் நடொத்துவதற் கு ைிந்துரை ்
் ட்டுள் ளது.
இ ் புத்த
் ண் ொட்சியொனது ஜ ொஜலொ ்னொ,ஷங் ஹொய் மற் றும் ஷொேொ ஜ ொன் ற
சை்வஜதச புத்த
் ண் ொட்சி ளின் தை நிரல ளு ்கு சமனொனதொய் இரு ்கின் ற
அஜதசமயம் சிறுவை் ள் தொம் சமூ
அங் கீ ொைம் க றுவரத உணைச்கசய் தல்
மற் றும் அவை் ரள கமன் ஜமலும் முரன ்புள் ள வொச ை் ளொய் மொற் றுவஜத இதன்
பிைதொன ஜநொ ் மொ இருந்து க ொண்டிரு ்கின் றது.
சை்வஜதச சிறுவை் புத்த

்

ண் ொட்சி, மொநொடு மற் றும்

லொச்சொை விழொ.
கசயற் ொட்டு அலுவல ம் – 302, ஹலகவல
வீதி,க லவத்த

த்தைமுல் ல

இப் புே்ேகக் கண்காட்சி, மாநாடு மற் றும் கலல விழா ஆகியன பின்வரும்
அம் சங் கலை உை் ைடக்குகின்றன.

சிறுவர் மற் றும் இலைஞர்களுக்கான சர்வதேச புே்ேகக் கண்காட்சி
யிற் சி நூல் ள் ,வினொ விரட ் புத்த ங் ள் ஜ ொன் றரவ இல் லொமல் கவறுமஜன
ைசரனரயயும் வொசி ் தற் ொன அவொரவயும் அதி ைி ் தற் குண்டொன உள் நொட்டு
மற் றும் கவளிநொட்டு நூல் ரள மொத்திைம்
ொட்சி ் டுத்துவதும் விற் ரன
கசய் வதுஜம
இ ் ண் ொட்சியின்
தரலயொய
ஜநொ ் மொ
இரு ்கின் றது.அஜதசமயம் பிள் ரள ளு ்கு அவை் ள்
விரும் பிய நூல் ரள
இலகுவொ த்
கதைிவுகசய் ய ்கூடிய
சூழரல
ஏற் டுத்தி ்
க ொடு ் வும்
அவசியமொய்
இரு ்கின் றது.அஜதஜ ொன் று
முழு
ண் ொட்சி ்
கூடமும்
கவவ் ஜவறு ட்ட விசித்திை ஆரட ரள அணிந்த கமொடலிங் ரலஞை் ள் மற் றும்
பிள் ரள ரள குதூ ல ் டுத்துவதற் ொ ஜவ
ொடு டும்
ரத கூறு வை் ரள ்
க ொண்டிரு ்கும் .இதுவரை
நி ழ் த்த ் ட்ட
வழரமயொன
புத்த
்
ண் ொட்சி ளிலிருந்து விலகி முன் ஜனொ ்கி ந ைத் துணியும் ஒரு முயற் சியொ இது
இருந்துக ொண்டிரு ்கின் றது.
சிறுவர் மற் றும் இலைஞர்களுக்கான இலக்கிய மாநாடு
2019ம் ஆண்டில் IBBY இலங் ர மத்திய நிரலயத்தினொல் ஏற் ொடு கசய் ய ் ட்ட
முதலொவது
மொநொடொனது
ைிணொம
வளை்ச்சி
ண்டு
சிறுவை்
மற் றும்
இரளஞை் ளு ் ொன இல ்கியம் கதொடை்பு ட்ட எழுத்தொளை் ள் , நிை்மொண ்
ரலஞை் ள் ,
தி ் ொசிைியை் ள் மற் றும் கவளியீட்டொளை் ளின் அறிவொனது
ஜதசிய,
சை்வஜதச
நிபுணை் ளுடன்
ஜநைடி
மற் றும்
ஜநைடியற் ற
ஊட
வரலயரம ்ர
்
யன் டுத்தி
மூன் று
தினங் ளொ
நரடக றும் .இம்
மொநொட்டு ் ொன
தை ்பினை் ள்
விண்ண ் ம்
ஜ ொைலின்
மூலம்
கதைிவுகசய் ய ் டும் .
நூறு நூல் கை் திட்டம் , சிறுவர் மற் றும் இலைஞர்களுக்கான இலக்கிய விருது
வழங் கல் விழா
டந்த 10 வருட
ொல ் குதியில் கவளியிட ் ட்ட சிறந்த தைத்திலொன சிறுவை்
மற் றும் இரளஞை் ளு ் ொன 100 நூல் ரளத் கதைிவு கசய் து க ௌைவ ் டுத்தவும்
விஜசட
விருது ள்
மற் றும்
ண ் ைிசு ளு ் ொ
(சிறந் ே
சிறுவர்
நூல் ,இலைஞர்களுக்கான சிறந் ே இலக்கிய நூல் , சிறந் ே ஓவிய நூல் ) மூன் று
நூல் ள் வீதம் கதைிவு கசய் யவும் , குறி ்பிட்ட அந்நூல் ரள சை்வஜதச ைீதியொ
விளம் ை ் டுத்தவும் ,
சை்வஜதச
விவைத்
திைட்டு ்
ர ஜயகடொன் ரறத்
கதொகு ் தற் கும் ைிந்துரை ்
் ட்டுள் ளது.இ ் ணிரயச் சைியொனதும் ஏற் று ்- க ொள் ள ் ட்ட
தைநிரல ளு ்கு
அரமயவும்
நிரறஜவற் ற
கீழ் வரும்
அரம ்பு ் ளின் ங் ளி ்பு கிரட ்
் க றும் .
•
•
•
•

ல் வி அரமச்சின்
ல் வி கவளியீட்டு ஆஜலொசரனச் சர
மற் றும் நூல்
அபிவிருத்தி சர
க ொழும் பு க ொது நூல ம்
ஜதசிய நூல ம் மற் றும் த வல் விஞ் ஞொனங் ள் நிறுவனம் ,க ொழும் பு ்
ல் ரல ் ழ ம்
ரூம் டு ைீட் நிறுவனம்
சை்வஜதச சிறுவை் புத்த

்

ண் ொட்சி, மொநொடு

மற் றும்

லொச்சொை விழொ

கசயற் ொட்டு அலுவல ம் – 302, ஹலகவல
வீதி,க லவத்த

த்தைமுல் ல

கலல விழா
புத்த
் ண் ொட்சியுடன் ஒருங் கிரணந்ததொய் ல் ஜவறு ட்ட ரல மற் றும்
லொச்சொை நடவடி ்ர
ள் ல ஏற் ொடு கசய் வதற் கு
உத்ஜதசி ்
் ட்டுள் ளது.அரவ ளில் முதன் ரமயொனரவ ளொவன:
•

•
•
•
•
•
•

சை்வஜதச லொச்சொை நிறுவனங் ளின் அனுசைரணயுடன் நொள் பூைொவும்
கவளி ்புறங் ளில் நரடக றும் கவவ் ஜவறு ட்ட சிறுவை் ள் மற் றும்
இரளஞை் ளு ் ொன கசயற் ொடு ள்
சிறுவை் மற் றும் இரளஞை் ளு ் ொன சை்வஜதச திரை ் ட விழொ
நொட அைங் ஜ ற் றம்
இரச ் ச்ஜசைி
ஓவிய ் ண் ொட்சி மற் றும் அதனுடன் கதொடை்பு ட்ட கசயற் ொடு ள்
சிறுவை் ள் , இரளஞை் ள் மற் றும் க ற் ஜறொை் ளு ் ொன விைிவுரை ள் /
லந்துரையொடல் ள்
சிறுவை் மற் றும் இரளய எழுத்தொளை் ள் , ஓவிய ் ரலஞை் ள் மற் றும்
கவளியீட்டொளை் ளுடனொன சந்தி ்பு ் ள்

பணிப் பாைர் புே்ேகக் கண்காட்சி, எம் .சபீர்
நூல் கவளியீட்டுத் துரறயில் 22 வருடங் ளொ
ணிபுைியும் நொன் எந்ஜநைமும்
சிந்தித்தது இத்துரறயில் எவ் வொறு புதிய ைிமொணகமொன் ரற
ண்கடடு ் லொம் என் ஜதயொகும் .நொன் எவ் ஜவரளயும் முயற் சி கசய் தது நொம்
கவளியிடும் நூல் ள் சமூ த்து ்கு மறுமலை்ச்சிரயயும் விழி ்புணை்ச்சிரயயும்
ஏற் டுத்த ஜவண்டும் என் ஜதயொகும் .இற் ரற ்கு ல வருடங் ளு ்கு முன் னை்
ஜமற் குறி ்பிட்ட நூல் கவளியீட்டுத் துரறயில் சை்வஜதச ைீதியொன
அனு வங் ரள ் க றும் ஜவரள நொன் புைிய முற் ட்டது என் னகவன் றொல்
உல ளொவிய மட்டத்தில் மி வும் வளை்ச்சி ண்டுள் ள நூல் கவளியீட்டுத்
துரறரய நம் நொட்ரட ் ஜ ொன் ற சிறியகதொரு நொட்டில் எவ் வண்ணம் விருத்தி
கசய் யலொம் என் ஜதயொகும் .அவ் வொறு சிந்தித்த ஜவரள இந்நொட்டு சிறுவை்
மற் றும் இரளஞை் சமூ ங் ளு ்கிரடயில் வொசி ்பு ் ழ ் ம்
ஊ ்குவி ்
் ட்டு விருத்தி கசய் ய ் டுஜமயொனொல் அது ஒரு சிறந்த
ஆைம் மொய் அரமயும் என என ்குத் ஜதொன் றியது.அதன் டி இற் ரற ்கு
இைண்டு வருடங் ளு ்கு முன் னை் நூல் கவளியீட்டுத் கதொழிற் றுரறயில்
ஈடு ட்டிருந்த சுமொை் 15ஜ ை் ரள ் க ொண்ட குழுகவொன் று ஒன் றிரணந்து
எதிை் ொல புத்த த் கதொழிற் றுரற மற் றும் வொச ை் ளு ் ொ
ஜமற் க ொள் ள ்கூடிய தரலயீடு ள் ற் றிய கவவ் ஜவறு ட்ட
லந்துரையொடல் ள் , விவொதங் ள் , திட்டங் ள் மற் றும் அறிவூட்டல் ள்
ஜமற் க ொள் ள ் ட்டன.அதில் முதன் ரமயொன ஒரு ைிந்துரை என் னகவனில்
வொசி ்ர ஊ ் மளித்து விருத்திகசய் யொத ட்சத்தில் இல ்கிய
மறுமலை்ச்சிரய ஏற் டுத்த முடியொகதன் ஜதயொகும் .அதற் கு மொற் றீடொ
ஜவண்டி ஒரு முயற் சியொ சை்வஜதச அளவிலொன சிறுவை் மற் றும்

இரளஞை் ளு ் ொன புத்த
் ண் ொட்சிகயொன் று முதன் முரறயொ
கசய் ய ் டஜவண்டும் என் ற ைிந்துரையொனது அங் கீ ைி ்
் ட்டது.அ ்
ைிந்துரையொனது தற் ஜ ொது கமன் ஜமலும் விசொலமொகி விருத்தியரடந்து ொைிய
ஜதசிய ணியொ
ைிணமி ்
் ஜ ொகின் றது.ஆதலொல் நொம் முயற் சி கசய் வது
எழுத்தொளை்,வொச ை் மற் றும் கவளியீட்டொளை் ரள வலுவூட்டி புத்த ம்
வொசி ்கும் புதிய லொச்சொைத்ரத
ட்டிகயழு ்புவதற் ஜ யொகும் .அரனவைினதும் ச ்தியும் ரதைியமும் எம ்கு
கிரட ்கும் என நம் புகின் ஜறொம் .அதன் மூலம் எங் ளு ்கு புதிதொய் புத்த ம்
வொசி ்கும் லொச்சொைத்ரத ஏற் டுத்த முடியுமொய் இரு ்கும் .
சை்வஜதச சிறுவை் புத்த
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IBBY இலங் லக நிறுவனே்தின் ேலலவர்,திதனஷ் குலதுங் க.
இரளஞை் ளு ் ொன சை்வஜதச நூல் ள் சர யின் ( IBBY) ஜநொ ் ம் என் னகவனில்
நூல் ரளயும் சிறுவை் ரளயும் ஒன் றிரண ் ஜதயொகும் .சிறுவை் ளினதும்
இரளஞை் ளினதும் ர யில் வொசி ் தற் கு நூல் ரள ் க ொண்டு ஜசை் ் து
அவை் ளின் ல் வி மற் றும் ஒழு ் ஜமம் ொட்டில் இன் றியரமயொத விடயமொ
்
ொண ் டுகின் றது .கவளியுலர
் ற் றிய மி வும் ைந்து ட்ட
புைிந்துணை்ரவ இரளஞை் ளிரடஜய க ொண்டுவருவதன் மூலம் சை்வஜதச
ைீதியொன புைிதரலயும் நட்புறரவயும் வளை் ் தனூடொ சமொதொனத்தின்
ணிரயச் கசய் யும் ஆற் றலும் புத்த ங் ளு ்கு இரு ்கின் றது என் ரத நொம்
ஆணித்தைமொ நம் புகின் ஜறொம் .
IBBY ஜதசிய கிரளயொனது தன் அங் த்துவ கூட்டரமரவ ் க ொண்டு தனது
பிைதிநிதித்துவத்ரத நியொய ் டுத்தல் அவசியமொகும் .ஜமலும்
முன் மொதிைியொன முரறயில் சிறுவை் இல ்கியம் கதொடை்பு ட்ட அரனத்து
பிைிவினை் ரளயும் பிைதிநிதித்துவ ் டுத்தல் அவசியமொகும் .அவ் வொறொன
பிைிவினை் ளொவன: இல ்கிய நூல் ள் ற் றி ் க ொறு ்புள் ள அைச மற் றும் அைச
சொை் ற் ற நிறுவனங் ள் ,கவளியீட்டொளை் ள் ,நூலொசிைியை் ள் ,ஓவிய ்
ரலஞை் ள் , நூல ை் ள் , புத்த வியொ ொைி ள் ,ஆசிைியை் ள் ,ஆய் வொளை் ள் ,
புத்த ஜமம் டுத்துநை் ள் மற் றும் புத்த ஜமம் டுத்தலில் ஈடு ட்டுள் ள அைச
அலுவலை் ள் ஆகிஜயொை் ளொவை்.சில நொடு ளில் IBBY அரம ்பின் ஜதசிய
கிரளயொனது சிறுவை் நூல் ரள ஜமம் டுத்தும் ணியில் குறித்த நொடு ளின்
ஒஜைகயொரு அதி ொைபூை்வமொன ஜமம் டுத்துநைொ இரு ்கின் றது.ஜவறு
நொடு ளில் இ ்கிரளயொனது ல் ஜவறு ட்ட நிறுவனங் ஜளொடு இரணந்து
ஜதசிய மட்டத்தில் கசயற் டுகின் றது.இந்த இல ்கிய மொநொடு, ண் ொட்சி
மற் றும் விருது வழங் ல் விழொ ஜ ொன் றவற் று ் ொன ஏற் ொட்டு ைீதியொன

ங் ளி ்பு மற் றும் முன் னிரல வகித்தல் ஜ ொன் றரவ ள் மூலம் IBBY
நிறுவனத்தின் ஜமற் குறி ்பிட்ட குறி ்ஜ ொரள அரடந்தது ஜ ொன் றதொகும் .
வொசி ்பின் மூலம் ைந்த அறிரவயும் விமை்சன ைீதியொன ஞொனத்ரதயும்
க ற் று ்க ொள் வதனொல் ல் வி நடவடி ்ர யில் சிறந்த க றுஜ ற் ரற
இலகுவொ
் க ற முடியும் என் ரத சில க ற் ஜறொை் ள் விளங் ொத டியொல்
ரத ் புத்த ங் ள் மற் றும் இரளஞை் ளு ் ொன நொவல் ள் ஜ ொன் றவற் ரற
வொசி ் தற் குத் தூண்டொமல் கவறுமஜன ொட ் புத்த ங் ரள மொத்திைம்
வொசி ் தற் கு பிள் ரள ளு ்கு க ற் ஜறொை் இடமளி ்கின் றனை்.
எனினும் அவ் வொறு லதை ் ட்ட நூல் ரள வொசி ்கும் சிறுவன் சமூ ம் ,
சூழல் , லொச்சொைம் மற் றும் ஜதசிய உைிரம ள் ற் றிய அறிரவ
வளை்த்து ்க ொண்டும் அடி ் ரட விழுமியங் ரள சுதொ ைித்து ் க ொண்டும்
சமூ த்து ்கு ஒரு அை்த்தபூை்வமொன ந ைொ
ைிணமி ்கின் றொன் .இன் கனொரு
விதத்தில் கூறுஜவொகமனின் வொசி ்பு ஒரு மனிதரன முழு
மனிதனொ ்குகின் றது.இவ் வொறொன ருத்து ் ரளயும் அறிரவயும்
சமூ த்து ்கு அடி ் டி நிரனவு டுத்துவதொனது நம் மரனவைினதும்
விஜசடமொ ஊட ங் ளினதும் ஜதசிய ைீதியொன மு ்கியமொன டரமயும்
க ொறு ்பும் என நொம் நம் புகின் ஜறொம் .
சை்வஜதச சிறுவை் புத்த
மற் றும்
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