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PRESS RELEASE
वििेकानंद महाविद्यालयात तीन ददिसीय 'वििेकानंद व्याख्यानमालेस' सुरुिात
आज येथील वििेकानंद महाविद्यालयात तीन ददिसीय 'वििेकानंद व्याख्यानमालेस'
सुरुिात झाली. "समकालीन प्रसार माध्यमे: मुल्ये, आव्हाने आणि भवितव्य" या विषयािर
पदहले पुष्प लेखक, अभ्यासक तसेच माध्यमांच्या गोंगाटात ि अिनतीच्या काळात खंबीर
भूममका घेऊन पत्रकाररतेचे निीन मानदं ड मनमााि करिारे ज्येष्ठ पत्रकार मा. श्री. मगरीश कुबेर
यांच्या हस्ते गुंफण्यात आले. कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचाया प्रो. श्याम
मशरसाठ होते तर वििेकानंद मशक्षि संस्थेचे अध्यक्ष मा. श्री. अक्षय भाऊ मशसोदे तसेच समचि
मा. श्रीमंतरािजी मशसोदे यांची कायाक्रमाला विशेष उपणस्थती होती.
कायाक्रमाचे प्रास्ताविक करताना महाविद्यालयाचे प्राचाया प्रा श्याम मशरसाठ म्हिाले की,
मशक्षक ि मशक्षि संस्था सिा घटकांपयंत पोचत्या झाल्या पादहजेत. संक्रमिाच्या काळात
समाजाला प्रेरिा ि प्रबोधन पुरिण्याची जबाबदारी ओळखून महाविद्यालयाने या
व्याख्यानमालेचे आयोजन सुरू केले आहे .
आपल्या व्याख्यानाची सुरुिात करताना मगरीश कुबेर म्हिाले की ितामानपत्र दकंिा
पत्रकार तटस्थ दकंिा मनपक्ष असू नये कारि ते णजिंतपिाचे लक्षि नाही. भूममका घेिे, ती
मांडने, पोचििे, त्यािर चचाा घडििे ि भूममकेला ददशा दे िे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे .
ज्याप्रमािे सत्य अंमतम ि एकमेि असू शकत नाही तद्वतच ही अनेक सत्य पत्रकाराने
शोधाियाचे असतात ि िाचकांसमोर आिाियाची असतात. ही सत्ते पत्रकाराने अनुभिायची
असतात, त्यािर अभ्यास ि विश्लेषि कराियाचे असते.
कुबेर म्हिाले की, आज माध्यमांचे मनोरं जमनकरन होत आहे कारि लोकांना गंभीर
जािून घेण्यात रस नाही असे म्हिून माध्यमे प्रश्न आथिा विषयाच्या खोलात जािे टाळतात.
व्यक्ींच्या दक्रया ि प्रमतदक्रयांिर लोंबकळत राहिारी पत्रकाररता आज िाढत आहे हे त्यांनी
खेदाने नमूद केले. जॉजा ऑरिेल यांचा संदभा दे त बातमीची व्याख्या सांगताना ते म्हिाले की
जे दाबले जाते ती बातमी आणि जे सांमगतले जाते ती जादहरात असते. पत्रकारांनी पारं पाररक
फाइि डब्लल्यूच्या (५w)समोर जाऊन त्यामध्ये आिखी दोन डब्लल्यू अथाात व्हाय नाऊ ि व्हॉट

नेक्सस्ट या बाबीसाठी आिश्यक असिारी क्षमता मनमााि करिे आिश्यक आहे . जोपयंत प्रश्न
विचारण्याची प्रदक्रया असेल तोपयंत माध्यमे असतील आणि म्हिून माध्यमांची जबाबदारी
अत्यंत व्यापक असल्याचे त्यांनी सांमगतले.
व्याख्यानानंतर उपणस्थतांच्या अनेक प्रश्नांना कुबेर यांनी सोदाहरि ि समपाक उत्तरे
ददली. कायाक्रमाला शहरातील नागररकांनी मोठी गदी केली होती.

