‘मराठी बालसािह य’ प रसंवाद
आयोजक – भाषा, वा य आिण सं कृती अ यास संकुल, वा. रा. ती. मराठवाडा िव ापीठ,
नांदेड आिण सािह य अकादेमी.
िदनाक
ं १९ जल
ु ै २०१९
थळ – भाषा वा य आिण सं कृती अ यास सक
ं ुल
सािह य अकादमी आिण भाषा, वा य व सं कृ ती अ यास संकुल, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ
नांदडे यां या संयु िव माने ‘मराठी बालसािह य’ या िवषयावर िदनांक शु वार, १९ जल
ु ै २०१९ रोजी प रसंवादाचे
आयोजन कर यात आले होते. मराठी बालसािह याची वाटचाल, स ि थती, योगिशलता, भिव यकालीन िदशा
आिण क ा य मा यमांनी िनमाण के लेले बालकांपढु ील िविवध अशा िविवध मदु ् ांची चचा प रसंवादात हावी
अशी अपे ा होती.

िदनांक १९ जल
ु ै २०१९ रोजी सकाळी १० वाजता वा. रा. ती. मराठवाडा िव ापीठात ‘मराठी
बालसािह य’ प रसंवादाचे उ ाटन सु िस बालसािहि यक आिण नाटककार सूयकांत सराफ यां या ह ते झाले.
अ य थानी िव ापीठाचे कुलगु डॉ. उ व भोसले हे होते. सु िस कवी आबा महाजन यानं ी यावेळी बीजभाषण
के ले. वागताचे भाषण सािह य अकादमीचे ादेिशक सिचव कृ णा िकंबहने यांनी के ले. तर संकुलाचे संचालक डॉ.
िदलीप च हाण यांनी आभार मानले.
सािह य अकादमीचे ादेिशक सिचव कृ णा िकंबहने आप या वागतपर भाषणात यांनी उ ाटन समारंभात
सािह य अकादमी या वतीने सवाचे वागत के ले व प रसंवादा या आयोजनाचा हेतू सांिगतला. सािह य
अकादमी या वतीने बालसािह यासाठी वतं बालसािह य परु कार सु के ला असनु या वष तो सलीम मु ला

यां या ‘जंगल खिज याचा शोध’ या सािह यकृ तीला जािहर झा याचे सांिगतले. सािह य अकादमी या वतीने सु
असले या िविवध योजनाच
ं ीही यानं ी मािहती िदली. सारमा यमे बालकाचं ी िवचार ि या कंु ठीत करत असनू ,
बालकां यातील एकलक डेपणा वाढला अस याचेही ते हणाले. बालकां या क ा य मतेचे बिलदान वाचनात
िदले जात नाही, वाचनामळ
ु े बालकां या ानि यांचा पुण वापर होतो आिण िवचार काय वण होतात असे िकंबहने
हणाले. सािह य अकादेमी या वतीने प रसवं ादा या िनिम ाने िव ापीठा या मु य इमारतीम ये दोन िदवस थं
दशन व िव चे आयोजन कर यात आ याची मािहतीही यांनी िदली.

सयू कातं सराफ यानं ी आप या उ ाटनपर भाषणात अशा कारची आयोजने मोठ्या सं येने झाली पािहजेत
अशी अपे ा य के ली. बालसािहि यकांचे ल बालवाचकांकडे कमी आिण परु कारांकडे जा त अस याची
खतं ही यांनी बोलनू दाखवली. मल
ु ं एकलक डी झाली आहेत, काळा या पढु े जाऊन बालकांचा िवचार हायला

हवा. मल
ु ांना बोलतं करा, यांना वेळ ा आिण ामु याने िकशोरवयीन मल
ु ांसाठी िलहा असा स ला सराफ यांनी
यावेळी िदला.
बीजभाषणात आबा महाजन यांनी ‘अशा योगांमळ
ु े बालसािह य दु यम सािह य हटलं जाणार नाही’ अशा
आशावादाने सु वात के ली. मल
ु ांची सदसदिववेकबु ी जागृत क न देणारे सािह य गरजेचे अस याचे महाजन
हणाले. रा यात बालभवन असावे, बोलीभाषेतून लेखनाकडे बालसािहि यकानं ी वळावे, वै ािनक ि कोन
जव यावर भर ावा, बालसािह याचे समी क िनमाण हावेत अशा काही अपे ा यांनी य के या.
अ य ीय समारोप करताना कुलगु डॉ उ व भोसले यानं ी बालसािह य िवषयक प रसवं ादा या
आयोजनासाठी संकुलाचे अिभनंदन के ले. बालक, पालक, िश क आिण समाजाला बदल या समाज यव थेत
उपयोगी पडेल अशा सािह याची िनिमती झाली पािहजे असे कुलगु हणाले.

उ ाटन समारोहाचे सू संचालन डॉ. पृ वीराज तौर यांनी के ले तर आभार डॉ िदलीप च हाण यांनी मानले.
यावेळी डॉ. पृ वीराज तौर यांनी अनवु ादीत के ले या ‘देशोदेिश या कथा’ या पॉके ट बक
ु चे काशन मा यवरां या
ह ते झाले.
उ ाटन स ानंतर चहाचा म यंतर झाला, यानंतर डॉ. के शव सखाराम देशमुख यां या अ य तेखाली िनबंध
स ाचे आयोजन कर यात आले. हे स सायक
ं ाळी पाच वाजेपयत चालले. या स ाम ये एकनाथ आ हाड (मबंु ई),
पृ वीराज तौर (नांदडे ), िनवेिदता मदाने (नवी िद ली) यांनी आपले शोधिनबंध सादर के ले. सािह य
अकादमीचा बालसािह य पुर कार ा लेखक सलीम मु ला आिण सभु ाष िवभतु े (आजरा) यां या िनबंधाचे
िवनायक येवले आिण पी. िव ल यांनी वाचन के ले.

‘ सारमा यमे आिण बालसािह य’ या िवषयावर एकनाथ आ हाड यांनी मांडणी के ली. क पनाि यता,
अतािककता हे बालसािह याचे ाण असतात असे सांगनू मराठीतील मह वा या मल
ु ां या मािसकां या योगदानावर
यांनी काश टाकला.

सभु ाष िवभतु े यांचा शोधिनबंध ;भिव यातील बालसािह य’ हा होता. लघु मकथा, पो टर, गितशील
िच मा यम, उ म अनुवाद, सल
ु भीकरण, सार मा यमे, वाचन मू ये, भाषा िवकसन, मू यरचना, बालकांनी के लेले
लेखन अशा िविवध मदु ् ाच
ं ा उहापोह िवभतु े यानं ी के ला.
सलीम मु ला यां या िनबंधात ‘िनसगभान आिण बालसािह य’ या िवषयावर मांडणी कर यात अली होती.
िनसगाशी िनगडीत बालसािह याची आव यकता यांनी य के ली.
िनवेिदता मदाने यांनी ‘ सारमा यमांचा बालसािह यावर भाव’ या िवषयावरील िनबंध सादर के ला. वाचन
सं कृ तीवर भर दे याची आव यकता यांनी बोलनू दाखवली.
पृ वीराज तौर यानं ी ‘मराठी बालसािह याचे सश
ं ोधन’ या िवषयावर िनबधं सादर के ला. बालसािह याची
स ि थती आिण भिव यातील िदशा यांचा उ लेख यांनी के ला.
डॉ. के शव देशमख
ु यांनी अ य ीय समारोप करताना बालसािह यातनू सं कार आिण न या िवचारांची
जवण हावी अशी अपे ा य के ली.
िनबंध वाचनानंतर येक िनबंधावर सिव तर चचा झाली. या प रसंवादाला नांदडे प रसरातील
बालसािहि यक, सश
ं ोधक, अ यासक आिण िव ाथ मोठ्या सं येने उपि थत होते.

