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ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರ ಂಥಾಲಯದ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ  ಹಾಗೂ ಬಳಗ್ದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ 

ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ - ಒಂದು ಸಂಕಿ್ಷಪ್ತ  ವರದಿ 

 

 

ಬಳಗದ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಸಂಚಾರಿ ಗರ ಂಥಾಲಯವು ದಿನಂಕ 25 ಏಪ್ರರ ಲ್ 2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 

ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಸಿಿತ್ವ ಕೆ್ಕ  ಬಂತು. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಂದ ನಡೆಯುತಿ್  ಬಂದಿರುವ ಅವಿರತ್ 

ಪರಿಶ್ರ ಮಕೆ್ಕ  ಈ ದಿನ ಮುನ್ನು ಡಿ ಬರೆಯಿತು. 

ಹೆಚ್ಚು ತಿಿರುವ ಕೊರೋನ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ಆನ್ಲ ೈನ್ ಮಾಧ್ಯ ಮದಲ್ಲಲ  

ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿತಿು . ಕನು ಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಿರಿಯ ನಟರು, ರಂಗಕರ್ಮಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು 

ಆಗಿರುವ ಶ್ರ ೋಯುತ್ ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಸಂಚಾರಿ ಗರ ಂಥಾಲಯವನ್ನು  ಲೋಕಾಪಯಣೆಗೊಳಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಮಾತ್ನಡಿದ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಓದಿನ  ಅಭಿರುಚಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಯ ಕಿಿತ್ವ ವನ್ನು  

ರೂಪ್ರಸಬಲ್ಲಲ ದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದರು. ಓದಿನ ಹವಾಯ ಸ ಯಾವ 

ರಿೋತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು  ತಿದದ ಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು  ನ್ರೆದ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾ ಗುವಂತೆ 

ವಿವರಿಸಿದರು. “ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳೆೆಯದು ಮತಿು  ಕ್ಕಟಾ ದುದ  ಎಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಸಿಕೊಡುವುದೇ 

ನಿಜವಾದ ಶ್ಕ್ಷಣ. ಅಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಉತಿ್ಮ ಪುಸಿಕಗಳನ್ನು  ಓದುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ  ಲಭಿಸುತಿ್ದೆ. 

ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ರ್ರಾಟೆಯಲ್ಲಲ  ಓದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿಿರುವುದು ಸುಳೆಲಲ . ಈ 

ನಿಟಿಾ ನಲ್ಲಲ  ಬಳಗದುದ  ಇದಂದು ಅತುಯ ತಿ್ಮ ಪರ ಯತ್ು ” ಎಂದು ಶ್ಲಲ ಘಿಸಿದರು.  

ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು ಆದ ಶ್ರ ೋಯುತ್ ರಾಘವಂದರ  

ಪಾಟಿೋಲರು ಮಾತ್ನಡುತಿಾ , ವಯ ಕಿಿತ್ವ ದ ಮಜಲ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಓದಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  

ಸವಿಸಿಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.  ಓದಿಸಲ್ಲ ಪ್ರ ೋರೇಪ್ರಸುವ ನಿಟಿಾ ನಲ್ಲಲ  ಆರಂಭಿಸಲಪ ಡುತಿಿರುವ ಈ 

ಸಂಚಾರಿ ಗರ ಂಥಾಲಯವು ಬಿಎಂ ಕನು ಡಿಗರ ಬಳಗದ ಒಂದು ಅತುಯ ತಿ್ಮ ಪರ ಯತ್ು  ಹಾಗೂ ಈ 

ಪರ ಯತ್ು ಕೆ್ಕ  ಯಶ್ಸುು  ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.  

ಮತಿ್ೋವಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗರ್ಮಸಿದದ  ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ ರು ಆಗಿರುವ ಬಿರ ಗೇಡ್ ಮೆಡೋಸ್ 

ನಿವಾಸಿ ಶ್ರ ೋ ಎ ಅರ್ ಉಪಾಧ್ಯ  ಅವರು ಬಳಗದ ವೆಬ್ು ೈಟು  ಪಾರ ತ್ಯ ಕಿಿ ಕ್ಕ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ 
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ಅನವರಣಗೊಳಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ರನ್ನು  ಹಾರೈಸುತಿಾ , ಬಳಗದ  ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ 

ಯಾವತಿ್ತ  ತ್ಮಮ  ಸಹಕಾರ ಇರುವುದೆಂಬುದನ್ನು  ಉಚ್ು ರಿಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ನ್ರೆದಿದದ  ಕ್ಕಲವು ಸಭಿಕರು ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  

ವಯ ಕಿಪಡಿಸಿದರು.  ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಗರ ಂಥಾಲಯದ 

ಪರ ಯೋಜನವನ್ನು  ಪಡೆಯಲ್ಲದ್ದದ ರೆ  ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಂದ ವಯ ಕಿವಾಯಿತು. 

ಬಳಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ರಾದ ಶ್ರ ೋಯುತ್ ಮಂಜುನಥ ನಯಕರವರು ತ್ಮಮ  ಅನಿಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಸಭಿಕರಲ್ಲಲ  ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅತಿಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಲ  ಒಂದಂದು ಗಿಡವನ್ನು  ಮುಂದಂದು 

ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ನ್ಡುವುದ್ದಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿಗಳಗೆ ಗೌರವ ಸಮಪ್ರಯಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಬಳಗದ ಪದ್ದಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾಚ್ನಲಯ ಮತಿು  ಸುದಿದ ಪತ್ರ  ಸರ್ಮತಿಯ 

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದದ ರು. 

ಬಳಗದ ಕಾಯಯದಶ್ಯಯಾದ ಶ್ರ ೋ ನಗೇಂದರ  ಹೆಗಡೆಯವರು ಸಾವ ಗತಿಸಿ, ಬಳಗದ ಹಾಗೂ 

ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಕಿರು ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟಾ ರು. ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ.ರುದೆರ ೋಶ್ ಅವರು 

ಕಾಯಯಕರ ಮವನ್ನು  ನಡೆಸಿಕೊಟಾ ರು. ಶ್ರ ೋಮತಿ ವಿಜೇತಾ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು. 

 


