
ජූලි

ශ්ර ීලංකාවේ වකෞතුකාගාරවල සහ එකතු-පදනම් කරගත් 
සංස්කෘතික ආයතනවල වෘත්තිකයන් සඳහා

වකෞතුකාගාර තීවර වැඩසටහන් මාලාවක්

ශී්ර ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය ශී්ර ලංකා) යනු සාමානය 
ජනතාව පාසල් කමන් ම සංචාරකයන්කේ ද පරකයෝජනය හා රසවින්දනය සඳහා නූතන 
සහ සමකාලීන කලා කෘති පරදර්ශනය පර්කේෂණය රැස්කිරීම සහ සංරක්ෂණය 
කවනුකවන් කැප වූ කපාදු කකෞතුකාගාරයක් පිහිටුවීම අරමුණු කරගත් අධ්යාපනය 
කපරටුකරගත් මුලපිරීමි. කකෞතුකාගාරකේ සියලුම අංශවල කටයුතු සඳහා කුසලතා 
සහ දැනුම රැගත් වෘත්ීයමය වශකයන් සුදුසුකම් ලත් කණ්ඩායමක් වැඩිදියුණු ිරීම 

ශී්ර ලංකාහි පරධ්ාන පරමුඛතා අතර කේ.

කමම අභිකයෝගයට මුහුණදීම සඳහා  දී ශී්ර ලංකා විසින් ශී්ර ලංකාකේ 
කනදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලකේ අනුගරහය ඔස්කකස්ක අධ්යයනයක් සිදු කරන ලද 
අතර එය ශී්ර ලංකාකේ කකෞතුකාගාර අංශකේ වෘත්ීය සංවර්ධ්න භූ දර්ශනය කදස 
බලන ලදි. නරඹන්නන්කේ අත්දැකීකම් කකාටසක් කලස කකෞතුකාගාර සිය 
කරරක්ෂකයන් හා අන්තර්ියිාකවහි කයකදන කහෝ සම්බන්ධ්වන ආකාරය පිළිබඳ අඩුපාඩු 
ිහිපයක් එම අධ්යයනකයන් කපන්වා දී ඇත. පරදර්ශන සැලසුම් කපාදු වැඩසටහන් සහ 
සමාජ මාධ්ය නරඹන්නන්කේ අත්දැකීමට දායකවන බවට පර්කේෂණකයන් හඳුනාගත් 
නමුත් ඒවා කකෞතුකාගාර මගින් ආකයෝජනය කකකරන කහෝ වැදගත් යැයි හඳුනාගන්නා 
ක්කේතර කනාකේ. කමම අධ්යයනකයන් විකේෂකයන් ම තරැණ වෘත්තිකයන් අතර ඇති 
කුසලතාවන්කේ හිඩැස්ක කමන් ම වෘත්ීය කකෞතුකාගාර විකේෂඥතාකේ ඌනතාව 
කකකරහි ද අවධ්ානය කයාමු විය. මීළඟ පියවරක් කලස ශී්ර ලංකා විසින් ශී්ර 
ලංකාකේ කකෞතුකාගාරවල සහ එකතු-පදනම් කරගත් සංස්කකෘතික ආයතනවල 
වෘත්තිකයන් සඳහා කකෞතුකාගාර ීවර වැඩසටහන් 
මාලාවක් සංවිධ්ානය කරයි. කමම වැඩසටහන ඔස්කකස්ක ක්කේතරකේ අඩු වශකයන් 
ගකේෂණය වූ ක්කේතරවල දැනුම කබදාගැනීම සහ වෘත්ීය සංවර්ධ්නය උත්කරරරණය 
ිරීම අරමුණු කරයි.



කනදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලකේ අඛණ්ඩ අනුගරාහක සහකයෝගයට ස්කූතිවන්ත 
වන්නට ශී්ර ලංකා සිය පරථම වැඩසටහකනහි දී පරාථමික හවුල්කරැවන් 
කදකදකනකු වශකයන් කනදර්ලන්තකේ සංස්කකෘතික උරැම නිකයෝජිතායතනය (

සහ රයින්කවෝර්ට් ඇකැඩමිය 
( හා සමග අත්වැල් බැඳගනු ඇත. ඒ කරරක්ෂක 
සහභාගීත්වය කකකරහි අවධ්ානය කයාමු කරමිනි. හි සැලසුම සහ කබදාහැරීම 
සඳහා පරධ්ාන වූ කනදර්ලන්තය පදනම් කරගත් ජාතයන්තර හවුල්කරැවන් සමග 
කටයුතු කර ඇති කමම ආයතන ද්වවිත්වය කකෞතුකාගාර පුහුණුව පිළිබඳ අත්දැකීම් 
සම්භාරයක් සහ ජාතයන්තර පරමිීන් ද කගන එයි. එබැවින් ඔස්කකස්ක ශ්ර ීලංකාකේ 
සහ කනදර්ලන්තකේ වෘත්ීයමය වශකයන් නියැලී සිටින අධ්යාපන සංවිධ්ාන අතර 
හරස්ක-සංස්කකෘතික දැනුම කමන් ම විකේෂඥ දැනුම ද හුවමාරැ කර ගැනීම ද 
ශක්තිමත් කරනු ඇත.එහි දී අවධ්ානය කයාමුවන්කන් ඒක-පාර්ික සංවාදයකට කනාව 
අකනයෝනය හුවමාරැවකට ය.

කමම වැඩසටහන පිළිබඳව අදහස්ක දක්වමින් ශී්ර ලංකාකේ කනදර්ලන්ත රාජධ්ානිකේ 
තානාපති ටානයා කගාන්ේිජ්ර සඳහන් කකේ කමවැනි කපරළිකාර මුලපිරීමක් සඳහා 

ශී්ර ලංකා සමග හවුල්වීමට ලැබීම පිළිබඳව තානාපති කාර්යාලය ආඩම්බර 
වන අතර සතුටට පත්වන බවයි. ශී්ර ලංකාව ඉතිහාසය සහ උරැමය කමන් ම නූතන 
හා සමකාලීන කලාව ඔස්කකස්ක ද කපාකහාසත් සංස්කකෘතියකට හිමිකම් ියයි.
වැඩසටහන විසින් කමම ද්වවිතවය එක්කාසු කරමින් ශී්ර ලාංික සහ ලන්කද්වසි 
වෘත්තිකයන් සම්බන්ධ් කර ගනු ඇත. කමය හුවමාරැ කරගැනීමට ඉකගනගැනීමට කම
න් ම කපළඹවීමක් ඇතිවීමට ද තුඩුකදන සුවිකේෂී අවස්කථාවක් වනු ඇත. ශ්ර ීලාංකක්ය 
කකෞතුකාගාර වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්කේ සංස්කකෘතිය ආරක්ෂා ිරීමට සහ පරවර්ධ්නය 
ිරීමට කමන් ම වර්තමාන සහ අනාගත පරම්පරා තවදුරටත් සම්බන්ධ් කරගැනීමට 
ද ඇති හැියාව ශක්තිමත් කරගැනීමට කමම වයාපෘතිය උපකාරී වනු ඇත.

ජාතයන්තර උරැම සහකයෝගිතා වැඩසටහකන් කමකහවරවන්කන් වෘත්තිකයන් සම්බන්ධ් 
ිරීම ඉකගනීම සහ දැනුම වර්ධ්නය ිරීම තුළින් තමාට කපාදු අභිකයෝගවලට විසඳුම් 
කසායන කලෝකය පුරා වයාරත වූ උරැම පරජාවක් නිර්මාණය ිරීමයි. එකතු පරධ්ානී 
කයාලන්ඩා එකසන්ඩාම් සඳහන් කකේ තුළින් දිගුකාලීන සහකයෝගීතාවයක 
ආරම්භය වනු ඇතැයි අපි බලාකපාකරාත්තු කවමුයි ියා ය.
කනදර්ලන්තකේ ඇම්ස්කටර්ඩෑම් කලා විේවවිදයාලකේ සංස්කකෘතික උරැමය පිළිබඳ පීඨය 
පදනම් කරගත් රයින්කවෝර්ට් ඇකැඩමිය ජාතයන්තර කකෞතුකාගාර සහ උරැම 
අධ්යයන ක්කේතරකේ කස්කවය කරන කලාව කදවන පැරණිතම විේව විදයාලය කේ. 
රයින්කවෝර්ටට ඇකැඩමිකයහි කජයේඨ කථිකාචාර්ය සහ ජාතයන්තර වැඩසටහන් 
කළමනාකරැ වන රෑබන් ස්කමි් සඳහන් කකේ ශී්ර ලංකා කණ්ඩායමට අකර 
කාලය සඳහා කකෞතුකාගාරයක් පවත්වාකගන යන්කන් කකකස්කද යන්න පිළිබඳව විශාල 



විකේෂඥ දැනුමක් ඇත. ඔවුන්කේ කැපවීම දැනුම සහ ශක්තිය විිේටයි. කමම පුහුණු 
වැඩසටහන ද ඉතා සාර්ථක වන බව මට විේවාසයි ියායි.

පරථම කකෞතුකාගාර ීවර වැඩසටහන  ඔක්කතෝම්බර් මාසකේ ශී්ර ලංකාකේ 
කකාළඹ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. ශී්ර ලංකාහි පරධ්ාන අභිරක්ෂක 
ශාර්මිණී කපකර්යිරා පැවසූකේ කකෞතුකාගාරයක් කලස අපකේ පළමු වසර ිහිපය අප 
ගතකර ඇත්කත් අප ස්කථානගත වී සිටින සමාජවලට අදාළවන්කන් කකකස්ක දැයි ියා 
ඉකගනුමටත් කසායාබැලීමටත් ය. එම නිසා ඒ උගත් කද්ව සංස්කකෘතික අංශකේ වූ අන් 
අය සමග කබදාගැනීමට කම් ලැබී ඇති අවස්කථාව කාකලෝචිතයි. ඉන් දිවයින පුරා තවත් 
විහිදී ගිය කකෞතුකාගාර අතර හුවමාරැ කමන් ම කනාකයක් ජාල ද දිිමත් කරන්නට 
පුළුවනි. කකෞතුකාගාර පිළිබඳ නව සංවාද ඇති කරමින් කකෞතුකාගාර ක්කේතරය 
වෘත්ීය විකල්පයක් කලස ිසිදා කනාතැකූ තරැණ වෘත්තිකයන් සඳහා වෘත්ීය 
මාර්ග සලසන කමම වැඩසටහනට සහාය වීම පිළිබඳව ශී්ර ලංකාහි අපි 
කනදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයට අතිශයින් කෘතඥ කවමු.

අභිරක්ෂණය කළ පරදර්ශන හා අධ්යාපන වැඩසටහන් ඉදිරපත්කරන ශී්ර ලංකා 
සිය වර්ගකේ පරථම ත්තරභාෂික කපාදුජන පරකේශය සහිත අවකාශයයි. වැඩි විස්කතර 
සඳහා කවත පිවිකසන්න නැතිනම්

පිටුව කහෝ ඉන්ස්කටාගරෑමයට පිවිසී
නව කතාරතුරැ දැනගන්න. කකෞතුකාගාර ීවර

/ වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්කතර දැනගැනීමට කවත 
ලියන්න.

http://www.mmca-srilanka.org/
http://www.facebook.com/mmcasrilanka
http://www.instagram.com/mmcasrilanka/
mailto:info@mmca-srilanka.org

