‘ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಲ್’ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
‘ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ’
(ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ)

"ಚಿಂತನ"

ವಿಷಯ: “ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯದ ನೆಲೆಗಳು”

ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ - ಆನ್ಲೈನ್ (24-6-2022)
ಎರಡನೆಯ ದಿನ - ಆಫ್ ಲೈನ್ (25-6-2022)
ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತ
ಇ-ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ :
https://forms.gle/DESest1AZmTV7M7KA

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು

ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸಾಲೇಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ (ಎಂಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರೆ.ಫಾ.ಪೀಟರ್ ಮೇರಿ
ಮರ್ಮಿಯರ್ ರವರು 'ಹೃದಯದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೃದಯ' ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಎಂಟನೇ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಎಂಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ ಪೋಷಕ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರ
ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶುವಿಹಾರದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ೧೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್
ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗರಿಯಾದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸಾಲೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಎಫ್
ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಔದ್ಯೋಗಿಕ
ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ
ನಿರತವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್. ಎಫ್. ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ನುರಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತಂಡದ ನೆರವಿನಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ
ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖೇನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದು.
ರಂಗ ಮುಖೇನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ
ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯದ ನೆಲೆಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಓದಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು.

ವಿಷಯ: “ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯದ ನೆಲೆಗಳು”

ಉಪ ವಿಷಯಗಳು:
ಪ್ರಕೃತಿ

ಹೋರಾಟದ ನೆಲೆಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತೊಳಲಾಟ

ದಾಂಪತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠತೆ

ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ

ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆ

ಸಮಾನತೆ

ದೇಶಪ್ರೇಮ

ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ

ಮಾನವೀಯತೆ

ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ
ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿ
ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತನ

ಶೋಷಣೆ,

'ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಆಶಯದ ನೆಲೆಗಳು' ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ/ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಲೇಖನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ,
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡ ‘ಪಿಪಿಟಿ’ ಯೊಂದಿಗೆ ಲೇಖನ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಲೇಖನ ಆಹ್ವಾನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಯುಜಿಸಿ ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉಳಿದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೇಖನವು ಒಂದು ಇಂಚು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ೧೪ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್
ನ ೧.೫ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ೧೦೦೦ ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು
ಲೇಖನದ ಸಾರಲೇಖ (ABSTRACT) ೨೫೦ ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು:
1

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸಾರಲೇಖ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

25-5-2022

2

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೇಖನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

10-6-2022

3

ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಿಪಿಟಿ ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

21-6-2022

kannadasangha@sfscollege.in ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಲೇಖನದ ಸಾರಲೇಖ
( Abstract) ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೇಖನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು.

ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ
ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು
ರೆ.ಫಾ.ಡಾ. ರಾಯ್ ಪಿ.ಕೆ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ರೆ.ಫಾ.ಜಿಜೋ ಜೋಸ್
ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಸಂಚಾಲಕರು
ಡಾ. ಶಾಂತರಾಜು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪ್ರೊ. ವೀಣಾ ಎನ್
ಸಂಯೋಜಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ರಂಜೇರೆ
ಪ್ರೊ. ಕರಿಬಸವನ ಗೌಡ
ಪ್ರೊ. ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಆರ್.
ಪ್ರೊ. ಕುಮಾರ. ಸಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟಕರು
ಪ್ರಿಯಾ
4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಬಿಎ
ಸಜನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - ಬಿಬಿಎ

ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ: ಉಚಿತ
ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ : 150

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
8618508302
9916589828

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:
ಕೊರೋನ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗೆ
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುವುದು.

