Newsletter | පුවත් හසුන|பெய்திமடல்
Colombo Public Library Writers-Readers Forum (CPLWRF)
15, Marcus Fernando Mawatha, Colombo 00700; +94 011-269-5156 or +94-71-838-6793
CPLWRF@gmail.com cpl.lending@gmail.com www.LendingLibraryofColomboPublicLibrary.facebook.com

Volume 2, Issue 2

December 2020

About Us | අප ගැන | எங்கபை ைற்றி

EXECUTIVE COMITTEE-2020

ක ොළඹ මහජන පුස්ත ාලකේ කේඛ -පාඨ සංසදය (CPLWRF)
යනු ‘බස්නාහිර පළාත් සභා මහජන පුස්ත ාල පාඨ සමාජ’
ව්යව්ස්ාානුූලලව් හා ක ොළඹ මහජන පුස්ත ාලය නනුබ්ධවව්
පුස්ත ාලකේ හා එහි පාඨ යන්කේ සංව්ර්වනය සඳහා
පව්ත්ව්ාකෙන යන සංසදයකි. සෑම ව්සර ම ජනව්ාරි මාසකේ
පැව්ැත්කව්න සංසදකේ ව්ාර්ෂි සමුළුව් ව්ලංගු සාමාජි
ාඩ් පතක්
ඇති සියලු සාමාජි යන් විව්ෘතයි.
CPLWRF is a forum established according to the guidelines
for ‘Readers Societies of the Western Provincial Council
Public Libraries’ for developing the Colombo Public Library
and its reader community. The annual general meeting of
the forum which is held every January is open to all duespaying members of the Forum.
மேல்ோகாண சபை, ககாழும்பு கைாது நூலக வாசகர் ஒன்றியம் என்றால்
என்ன என்ைபைப் ைார்ப்மைாம். இவ்கவான்றியம் இந்நூலக விைிகளுக்கும்,
நிைந்ைபனகளுக்கும் அபேய, இந்நூலகத்ைிபன அைிவிருத்ைி கசய்யவும்,
வாசகர்கபை

முன்மனற்றுவைற்கும்

முன்கனடுக்க

ஏற்ைடுத்ைப்ைட்ட

இவ்வான்றியம்

ஆனது

மைபவயான

ஒரு

ஒவ்கவாரு

மவபலகபை

அபேப்ைாகும்.
வருடமும்

அத்துடன்

ஜனவரி

ோைம்

President
Vice President
Secretary
Treasurer
Committee

Mrs. Nandani Gunasekara
Mr.K.L.Priyankara
Mrs. Lalitha Karunarathne
Mrs. Nishani Medawala
Mr.Nadesan Pushparaj
Mrs. Manjula Ranathunga
Mr. Harsha Samaraweera
Dr. Indrani Rathnayake
Mr.Mohommed Iqbal
Mr. Anuradha Jayathissa
Mr. K.D.H.Siripala
Mr. Arjuna Karunanayake

ADVISORS
Chief Librarian
Deputy Librarian
Librarian 1

Mrs. Varuni Gangabadaarachchi
Mrs. Chintha Ailapperuma
Mrs. Thamara Jayasena

ක ොවිඩ් 19 අභිකයෝගය හමුකේ ක ොළඹ මහජන
පුස්ත ාලකේ භූමි ාව

கூட்டப்ைட்டும் என்ைது இவ்கவான்றிய அங்கத்ைவர்களுக்கு ஒரு ைிறந்ை
அறிவிப்ைாகும்.

අදම සාමාජි ත්වය ලබා ගන්න
ක ොළඹ මහජන පුස්ත ාලය සඳහා ව්ලංගු සාමාජි පතක් ඇති
ඕනෑම නයදුම් රුව්කු රුපියේ 30/ඇතුේවීකම් ොස්තුව් හා
රුපියේ 120/- ව්ාර්ෂි සාමාජි මුදල ප්රවාන පුස්ත ාලකේ විමීමම්
වුන් රකයන් කෙව්ා කේඛ -පාඨ සංසදකේ සාමාජි
ාඩ්
පතක් ලබා ෙත හැ . සාමාජි
ඔබ පුස්ත ාලකේ හා
පාඨ යන්කේ ප්රෙතිය සඳහා සක්රියව් සහභාගී වීම හා සංසංදය
විසින් පව්ත්ව්න සියලුම
යුතු සඳහා කනොමිකේ කහෝ සහන
මුදල
සහභාගී විම හැකිය (පිටු නං 2 ද බලන්න).
BECOME A MEMBER TODAY
Applicants with an up to date membership at the CMC public
library is eligible to become a member of CPLWRF. Pay Rs: 30/- as
initiation fee plus Rs: 120/- as the annual fee and receive a
membership card today. A membership of the Forum allows you
to actively participate in developing the library and its reader
community as well get free or subsidized access to all CPLWRF
events please see p.2 also)

இன்றே பெற்றுக்பகொள்ளும் அங்கத்துவம்
ககாழும்பு

கைாதுநூலகம்

கைாடர்ைாக,

இந்நூலக

வாசகர்

வட்ட

ஒன்றியத்ைில் அங்கத்துவம் கைற விரும்பும் நூலக அங்கத்ைவர்கள்,
நுபைவுக் கட்டணோக ரூ.30/- ம், வாசகர் வட்ட ஒன்றிய அங்கத்துவ
கட்டணோக ரூ.120/-ம் கசலுத்ைி உடனடியாக வருட அங்கத்துவத்பைப்
கைற்றுக்

ககாள்ைலாம்.

மேலும்

இவ்

அங்கத்ைவர்கள்,

நூலகம்

சம்ைந்ைோகமவா அல்லது வாசகர் வட்ட ஒன்றியம் சம்ைந்ைோகமவா
முன்கனடுக்கப்ைடும் நூலக அைிவிருத்ைி கைாடர்ைான மவபலகளுக்கு
இலவசோகமவா

அல்லது

ைங்கைிப்ைிபன வைங்கலாம்.

ைண

உைவி

கசய்மைா

ைங்கைது

ව්ර්තමානකේ ක ොවිඩ් 19 ව්සංෙත තත්ත්ව්ය හමුකේ පුස්ත ාල
කසේව්ාව්න් පව්ත්ව්ාකෙන යාම විශාල නභිකයෝෙයක්ව් පව්තී. කමම
තත්ත්ව්ය හමුකේ පුස්ත ාලව්ල කභෞති ව්ශකයන් පාඨ යින්
මුහුණ මුහුණලා කසේව්ා සැපයීකම් නව්ස්ාාව් නහුරා ඇත. කම්
කහේතුකව්න් පුස්ත ාලව් පාඨ යා නඛණ්ඩව් සිය කසේව්ා සැපයීම
නව් මංකපත් කසොයා යෑම සිදුව් ඇත. නකනක් නතින් ව්සංෙත
තත්ත්ව්ය හමුකේ නිව්ස ම ක ොටු වී සිටින ජනයා සිය විකේ
ාලය
ව්ඩාත් ඵලදායී නන්දමින් ෙත කිරීම නව්ශය කතොරතුරු සම්පත් ළො
රමින් නඛන්ඩ සන්නිකේදනයක් කෙොඩනො ෙැනීම ද පුස්ත ාල
යුතු ළ යුතුකේ. කම් නනුව් මහජන පුස්ත ාලව්ල සිය කසේව්ාව්න්
මාර්ෙෙත ප්රකේශ ඔස්කසේ පපකයෝජ යා ළාා රවීම සිදුව් ඇත.
ක ොළඹ මහජන පුස්ත ාලය කම් පකදසා සුවිකශේෂී ාර්යභාරයක් ඉටු
රනු ලබයි. විකශේෂකයන්ම Facebook, WhatsApp යන මාවයය
ඔස්කසේ ක ොවිඩ් තත්ව්ය හමුකේ පු්ධෙල ආරක්ෂාව් සපුරාෙත යුතු
ආ ාරය, පුස්ත ාල පරිහරණකේදී පාඨ යින් ක කසේ
යුතු ළ
යුතුද යන දෑ පිළිබඳව් පමණක් කනොව් විකනෝදාස්ව්ාදය පකදසා
මාර්ෙෙත තරා සංවිවානය කිරීමද සිදු රන ලදී. මී නමතරව් Zoom
නව් ාශය ඔස්කසේ විවිව මාතෘ ා ය කත් වි්ධව්ත්
ති ාව්ත්
සංවිවානය රන්න කයදුණි.

සංවිධානය

ළ වැඩසටහන්

කනොවැම්බර් 27 - නව් නිපැයුම් නිර්මාණ රණය නත්ව්ැලක්
සපයන “Makerspace” ව්ැඩස හන සංවිවානය කිරීම.

ළමා පුස්ත ාලය
ඔක්කතෝම්බර් 31 - මාර්ෙෙත දැනුම මිනුම තරායක්
පැව්ැත්වීම. ඒ නනුව් සාමානය දැනීම ප්රශ්නාව්ියයක්
WhatsApp, Facebook හරහා ඉදිරිපත් ර පිළිතුරු කෙන්ව්ා
ෙැනීම.
කනොවැම්බර් 06 - Zoom තාක්ෂණය ඔස්කසේ ඉව්තලන ද්රව්යය
පපකයෝගී රෙනිමින් ළමා නත් ම් නිර්මාණයක් ස ස්
කිරීම.

කදසැම්බර් 01- බු්ධධිමත් දරුව්ා කත්රීම.(WhatsApp,
Facebook හරහා දිනපතා ෙණිතමය ෙැ ලු ඉදිරිපත්
රමින් ජයග්රාහ යා කත්රීම.)
කනොවැම්බර් 13 - Zoom නව් ාශය ඔස්කසේ ඉලක් ම්
ආශ්රකයන් ිත්ර ඇඳීකම් ව්ැඩස හනක් පැව්ැත්වීම.
කනොවැම්බර් 20 - Zoom නව් ාශය ඔස්කසේ ැප්කපටිකපොල
චරිතාපදානය පිළිබඳ විචාරාත්ම හා රසවින්දනාත්ම හා
ව්ැඩස හනක් ඉදිරිපත් කිරීම.

2

බැහැරකදන පුස්ත ාලය
කදසැම්බර් 02 – “ක ොවිඩ් 19 අභිකයෝගය හමුකේ ජීවිතය දිනන්න”
කේශ

ඔක්කතෝම්බර් 29 - 2020 ව්සකර් ස්ව්ර්ණ පුස්ත

සම්මාන නව්සන්
ව් ය සඳහා නිර්ක්ධශිත ෘති 05 නතරින් තමන් ව්ඩාත් ැමති එක්
ෘතියක් පිළිබඳ විචාරයක් ඉදිරිපත් කිරීකම් ව්ැඩස හනක්
සංවිවානය කිරීම.

මානව හැකියා විකශේෂඥ පුහුණු රු සනත් ගමකේ මහතා

ජීවිතය දිනාෙන්න නම් ඔබ සහ ඔකේ සිත බලෙැන්විය යුතු බව්ත් ඒ
සඳහා ඔබකේ "කමොළය" කව්නස් ළ යුතු බව්ත් සනත් ෙමකේ මහතා සිය
ක්ධශනකයන් නව්වාරණය කළේය.
"කමොළය" කව්නස් රන්න නම් නනුෙමනය
කමහිදී කපන්ව්ා කදනු ලැබිණි.

.

නෙය කිරීම ප න් ෙන්න. යම්කිසි ක්රියාව්ක් , පප ාරයක්,
සිතුවිේලක් ආදී ඕනෑම කදයක් තමන් රන ලද කදයක් තමන්
විසින්ම නෙය රන්න. එවි දු කව්නුව් “සතුටු” සිතුවිිය ව්ියන්
කමොළකේ ක්රියා ාරීත්ව්ය කව්නස් කේ.

2.

ආදරය කදන්න. සෑම වි ම නන් නය කසකනහස දැක්වීකමන්
තෘප්තිමත්භාව්ය
පත්ව්න්කන් ඔබමය. කමොළය
එය
විකශේෂකයන්ම බලපායි.

3.

ක්රියාලී ව ව්න්න. ඒ සඳහා රීඩාව්, ඇවිදීම, නැටීම, ොයනා කිරීම ,
භාව්නාව් ව්ැනි ඕනෑම කදයක් කිරීකමන් කමොළකේ කව්නස්වීම්
සිදුකේ

4.

ඔබ සිත සතු පත්ව්න ක්ධ රන්න. සෑමවි ම සිත සතුටු රන
ක්රියාව්න්හි නිරතව්න්න.

පිටුව් හරහා පාඨ යින් පරිලීලනය නව්ස්ාාව් සලසා දීම.
පිටුව් හරහා පාඨ යින් පරිලීලනය නව්ස්තාව් සලසා දීම.

කනොවැම්බර් 11 - “ හුකද ලාව තුළ පවුල මුහුණ කදන අභිකයෝග”

ක ොවිඩ් කරෝෙය

බැනීම කහෝ ඉන් සිදුව්න නපහසුතා ව්ැනික්ධ ෙැනම
සිතීකමන් ව්ළකින්න. “සෘණ ක්ධව්ේ සිතීකමන් සෘණ ප්රතිඵලම ලැකේ”
යනුකව්න් ඔහු පැහැදිිය කළේය.

යන මාතෘ ාව් පිළිබඳව් සා ච්ඡාව්ක් Zoom නව් ාශය ඔස්කසේ
පැව්ැත්වීම.
කේශ කයෝ

රුණු 4ක් ඔහු

1.

ඔක්කතෝම්බර් 30, 31 - e-ග්රන්ා 10ක් බැහැරකදන නංශකේ ක ේස්බුක්
කනොවැම්බර් 02, 04 - e-ග්රන්ා 2ක් බැහැරකදන නංශකේ ක ේස්බුක්

ළ යුතු

සමාජ විදයාඥ නන්ද ග ණසණකසේ ර
වවදය ුරකර්
ඉංජිකන්රු ලාල් මුතුවන්න

“තමා පුළුව්න්” යැයි සිතන්න. නනු ම්පාව් නව්ශය කනොකේ.කලෝ ය
නර යැයි කනොසිතා කම් කමොකහොත සතුටින් සිටින්න. එවි කමොළකේ
ක්රියා ාරීත්ව්ය සතුටුදාය වී සියේල යහපත් බව් පත්කේ යැයි ඔහු ඉතා
ව්යක්ත කලස විස්තර කළේය.

ශ්රී ලාංකි සමාජය තුළ පරම්පරා කද ක් කහෝ තුනක් එ
ජීව්ත්ව්න
පවුල නභයන්තරකේ එකිකන
කව්නස් ඇෙයීම් හර ප්ධවතීන් හා
සංස් ෘති කව්නස් ම් නිසා දව්කසේ පැය 24ම නිව්ස තුළ ඒ රාලී වී
සිටින පවුේ සාමාජි යින් මුහුණ කදන මානසි ෙැ ලු පිළිබඳව්
නන්දනී ගුණකසේ ර මහත්මිය සා ච්ඡා කේය. කම්ව්ා විසඳුම්
කසවීකම්දී පළමුව් නව්කබෝව රෙත යුත්කත් ෙැ ලු ව්ල කහේතුව්ම,
කම් පරම්පරා තුන සංස් ෘති හැකියාව්න් හඳුනාෙැනීම බව්යි.

(

(සනත් ෙමකේ මහතාකේ ක්ධශනය ඇසුරින් නන්දනී
ගුණකසේ ර මහත්මිය විසින් ස ස්

ඉංජිකන්රු ලාේ මුතුව්න්න මහතා විසින් විස්තර රනු ලැබුකේ
හුකද ලාව් තුළ කබොකහෝවි රැකියාව් සඳහා නිව්සින් බැහැරව්
කිකලෝමී ර ෙණනාව්ක් දුර මා කෙවූ ජීවිත නිව්ස තුළ ව්ර්ෙ නඩි
ෙණන
ක ොටුවූ බව්යි. ඒ තුළින් තමා නලුතින් ලැබුණු පැය
ෙණන කමකතක් නත තබා කනොතිබුණු ක්ධව්ේ සඳහා ැපවීම ඉඩ
ලැබුණු බැවින් හුකද ලාව් තුළ නභිකයෝෙය ජයෙත හැකි බව්යි.
වව්දය කුකර් විසින් "හුකද ලාව්" ආශිර්ව්ාදයක් කසේ සල ා නිව්කසේ
එකිකන ා මුණ ෙැකසන්න නව්ස්ාාව්ක් සැලසුනා යැයි සිතා
යුතු
රන කලස සා ච්ඡා කළේය. ක ොවිඩ් යනු පරිසරය නසමතුියත වීම
නිසා පරිසරය විසින්ම නප ඉෙැන්වූ පාඩමක් බව්ත්, පරිසරය සුව්පත්
කනො ළකහොත් මී ත් ව්ඩා ව්ැඩි භයාන ව්යව්සනයන් මිනිසා
කෙොදුරු විය හැකි බව් තව්දුර ත් ප්ර ාශ කළේය.

3

රන ලදී.)

ශාඛා පුස්ත ාලවල සිදු රන ලද විකශේෂිත
වැඩසටහන්

මට්ටක්ුරලිය ශාඛා පුස්ත ාලය


කබල්මන්ට් ශාඛා පුස්ත ාලය




කමව්ර න.කපො.ස.(සා.කපළ) විභාෙය කපනී සිටින ශිෂය
ශිෂයාව්න් ඉතිහාසය විෂය කනොමිලකේ ඉෙැන්වීම සඳහා
මාර්ෙෙතව් පන්ති පැව්ැත්වීම
යුතු සංවිවානය රන ලදී.
කමම පන්ති මාලාව් සාමානය කපළ විභාෙය ආරම්භ ව්න
තුරුම පැව්ැත්වීම
යුතු රන නතර ක්ධශන කමකහයවීම
සිදු ව්න්කන් නර්ජුන මකහන්ද්ර මහතාකේ දාය ත්ව්කයනි.

මාර්ෙෙත කත්රවිිය තරායක් සංවිවානය කිරීම.
ජනප්රිය පාසේව්ල පසුය ය විභාෙ ප්රශ්න ප්ර WhatsApp,
Facebook හරහා ප්රචාරණය කිරීම.

 පුංිත දරුව්න්කේ මානසි
ආතතිය දුරු
නරමුණින් වීඩිකයෝ ව්ැඩස හනක් සැ ීමම.

කහන්රි කේද්රිස් පුස්ත ාලය


ර වකම්

සුචරිත පුස්ත ාලය

ක ොකරෝනා පව්දුරින් ආරක්ෂා වීම යන මාතෘ ාව් ය කත්
කපෝස් ර් නිර්මාණය කිරීම WhatsApp හා Facebook
ඔස්කසේ පාඨ යන් දැනුව්ත් කිරීම



සුචරිත ශාඛා පුස්ත ාලකේ ළමා සාමාජි ාව්ක් ව්න
එස්. විනියා දියණිය විසින් ඉතා ආ ර්ශණීය කලස
ඉදිරිපත් ළ තාන්දරයක් ප්රචාරණය කිරීම



පබළු කයොදාෙනිමින් සිදු රන

නත් ම් නිර්මාණ

වීඩිකයෝව්ක් ඉදිරිපත් කිරීම.



 කහල ඔසු පිළිබද ියපි එ තුව්ක් කුඩා කපොත් පිංචක්
කලස ස ස් කිරීම..
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සාමානය කපළ ආදර්ශ ප්රශ්න ප්ර හා පිළිතුරු සහිත
වීඩිකයෝව්ක් මාර්ෙෙතව් ප්රචාරණය කිරීම

කිරුළපන ශාඛා පුස්ත ාලය


පුංිත දරුව්න් face mask එ ක් පිළිකයළ රෙන්නා
ආ ාරය පිළිබඳ වීඩිකයෝ ව්ැඩස හනක් ඉදිරිපත් කිරීම.

එලියට් ශාඛා පුස්ත ාලය




සෑම නකයකු ම නිව්කසේදීම කයෝෙට් පිළිකයළ රෙත හැකි
ආ ාරය පිළිබඳ වීඩිකයෝ ව්ැඩස හනක් ඉදිරිපත් කිරීම.

මී නමතරව් සියලුම ශාඛා පුස්ත ාල මඟින් ක ස
ේ ්බුක් පිටුව් හරහා
මාර්ෙෙතව් ිත්ර තරායක් පැව්ැත්වීම සිදු ළ නතර ඒ ඔස්කසේ
ජයග්රාහ යින් කත්රීම සිදු රන ලදී.

ක ොවිඩ් සමකේ ජනජීවිතයට උප ාර කිරීම

පහතින් දැක්කව්න්කන් එක් එක් පුස්ත ාල සඳහා ළමයින්
නිර්මාණය ර එවූ ිත්ර කිහිපයකි.

ක ොවිඩ් ව්සංෙතය හමුකේ මහජන පුස්ත ාලකේ පවි්රතා
යුතුව්ල කයකදන කසේව් කසේවි ාව්න් වියිය ආහාර ලබාදීම
කමන්ම, ක ොළඹ නෙරකේ පීඩා විදින ජනතාව් සඳහා ක ොළඹ
මහනෙර සභාව් මඟින් ලබා කදන වියිය සලා කබදාදීම සඳහා
දාය ත්ව්ය ලබා දීම හැකිවිය.
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2019 වසකර් කහොඳම පාඨ යින් සහ වැඩි
වශකයන් සංසරණය වූ කපොත්
මේව්ර වී කෙ එනදා
ආදරකයන් ව්ැලද ෙන්න
කතෝඩු කද ක් පළදව්න්න

දුකේ කියා මා නමතන
කදමාපියන් ම ක ොයින් ද

නෑ සියඳ , මිතුරු

ැලත්

නම්මා තාත්තා කසේරම
නිව්ාසකේ නයම තමයි

කරෝහේ ක ොරිකඩෝකේ දමා
නම්මා මකේ පැනය හින්ලු
භාර ාර නිව්ාකස

දැම්කමත්

මම ඒ හින් දලු

දහතුන් නවුරු්ධදක්ම ය හින්
වුරුත් නෑ ආකේ ඉතින්
දරුව්න් නැති කිසිම ක කනක්
ආකේ නැහැකන් මාව් ෙන්න

නැති වුනා කිසිම පිනක්
මකෙ නම නම්
"ව්ාසනා"ලු
ලියතා රුණාරත්න
කේඛ -පාඨ සංසදය
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New Arrivals
Non-Fictions

Fictions

Translations
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