JPMNEWS.com
joychenputhukulam.com
ജ ോയിച്ചൻപു തുക്കുളം.ജ ോം
ഫോദര്്ജ ോ ട ര്്ജ ോസഫ്്ജ .്പോലക്കല്,്അജേരിക്കൻ്്ലലബ്രറി്ഓഫ്്ജ ോണ്ഗ്രസില്
്
്
അംഗീ രിക്കപ്ജപടുന്നു് -്ജ ോരസണ്,്ന്യൂജയോര്ക്ക്്

ന്യൂജയോര്ക്ക്; മെയ് ജേയ്് 21,് 2018.് പ്രസിദ്ധേോയ് ജെഞ്ചേിൻ്് എ് .ജെോട്ട് ിൻ്് പ്രഭോഷണ് പരമ്പരയില്,്
ഭോരതത്തിജല് ലൈസ
ത വ് ദര്ശന്ജത്തയു ം് സു റിയോന്ി്
ീര്ത്തന്ളെയജളയു ം,് പലോപന്ജത്തയു ം്
പരിചയപ്ജപടുത്തുവോനം് അവ് അജേരിക്കയു ജട് ഔജദയോഗി ് ലലബ്രറി് ജരഖ ളയു ജട് ഭോഗേോക്കോനം്
ഫോദര്്ജ ോ ട ര്്ജ ോസഫ്്ജ ്.്പോലക്കല്്ക്ഷണിക്കപ്ജപട്ടു്.ജേയ്്31,്2018്വയോഴോച്ച്ഉച്ചക്ക്്12്േണിക്ക്്
വോഷിംഗ
ട ണ്്
ി.് സി് യിലു ള്ള് ലവറ്റ്ഓള്് പവലിജയോണ്് (് ജ ജഫഴ്്സണ്് െില് ിങ്,് 101്
ഇൻ് ിജപൻ് ൻ്സ്് അവന്യൂവ് വച്ചു് ന്ടത്തപ്ജപടുന സ് സംഗീതോവിഷ
ണ രണ് ചടളെയിജലക്ക്് രവജരയു ം്
സവോഗതം്ജചയ്യുന സതോയി്സംഘോട ര്്അറിയിച്ചു.്പ്രജവശന്ം്സൗ ന്യേോണ്,്ജേഖലയില്്തോേസിക്കുന സ്
േലയോളി ള്ക്ക്് ി് അഭിേോന്് ന്ിേിഷജത്ത് ജന്രില്്
ോണോനള്ള് സു വര്ണ
ണ ് അവസരേോണ്.്
തദവസരത്തില്് ഫോദര്് പോലക്കലിന്്ജറ് ീവിത് വീക്ഷണളെയജളയു ം് അദ്ജദഹത്തിന്്ജറ് അക്ഷീണ്
പരിശ്രേത്തില്് ന്ടത്തപ്ജപടുന സ് അറേോയഭോഷോ് പദ്ധതിജയപ്പറ്റിയു ം് ഉള്ള് വിവരളെയള്് ലലബ്രറി് ഓഫ്്
ജ ോണ്ഗ്രസിന്്ജറ് ഔജദയോഗി ് ജശഖരളെയളുജട് ഭോഗേോയിത്തീ. ം.് ഇ്യയിജല് ലൈസ
ത വസഭോ്
സംഗീതശോസ
ര ്സേിതിയു ജട്പരംഭ നം്അദ്ധയക്ഷനം്പയ്ഫോദര്്പോലക്കലിന്്ജറ്ന്ീണ്ട്വര്ഷളെയളുജട്
ഠിന്് സംഗീതചരയയു ജട് അവിസ
മ രണീയേോയ് ഒ. ് േു ഹൂര്ത്തേോണ്് ഇവിജടഅരജളെയറ്റപ്ജപടുന സത്.്
ഇജതോജടോപ്പം,്ഭോരതത്തിജല്ജ്്്ജര സ
ത വ. ജട്ചരിത്രവു ം്ന്ിജയോഗവു ം,്ഇ്യയിജല്സു റിയോന്ി്ചരിത്രവു ം്
കൂടി്
അജേരിക്കൻ്്
പഠന്്
പരിജ്ഞോന്ശോഖയു ജട്
ഭോഗേോയിത്തീ. ം.്

2013്ഇല്്വോഷിംഗ
ട ണ്് ി.്സി്യിലു ള്ള്ന്ോഷണല്്െസലിക്കയില്്വച്ചു്ന്ടത്തപ്ജപട്ട്പരോധന്യില്്
ഇ്യയു ജട്പല്മോവില്്ജതോട്ടുജ ോണ്ടു ്ഫോദര്്പോലക്കല്്പലപിച്ച്സു റിയോന്ി്ശ്ജലോ ളെയള്്ന്ിരവധി്
ജവദി ളില്് ഇന്നും്ചര്ച്ച്ജചയ്യപ്ജപട്ടുജ ോണ്ടിരിക്കുന്നു.്അടുത്തിജട് ന്യൂജ ഴ്്സിയില്്വച്ച്് ന്ടത്തപ്ജപട്ട്
പൗജരോഹിതയ് ശിശ്രൂഷയിജല് സിറിയ ്് ഭ ൻ്് 'ഖോദിശോ് പലോഹോ,് െോര്് േോറിയ..'് രജറ്
ശ്രദ്ധിക്കപ്ജപട്ടി. ന്നു.് ജൂലല് 11് ന് ഓ ്്സ്്ജഫോര് ്് യൂണിജവഴ്്സിറ്റിയു ജട് ഓറിയന്റല്് ഇൻ്സ
റ ിറ്റിയൂട്ട്് '്
സീജറോ്േലെോര്്സഭയു ജട്സു റിയോന്ി് ീര്ത്തന്്ശോഖജയ്പ്പറ്റി്പ്രഭോഷണത്തിന്്് അച്ചജന്്ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.്
പലപ്പുഴ ില്ലയിജല് പള്ളിപ്പുറം് സവജദശിയോയ,് സീജറോ് േലെോര്് സഭയില്പ്ജപട്ട് സി.എം.
്
ലവദീ ൻ്,്സംഗീത്ജലോ ത്തു്പ. ം് ടന്നു്ജന്ോക്കോത്ത്ഒ. ്ജേഖലയിലോണ്്തന്്ജറ്തപസ
സ ു ്തുടളെയിയത്.്
ജ രളത്തിജല് സിറിയൻ്് ജത്തോലിക്കോ് സേു ദോയത്തിജല് ഗു. സഥോന്ിജയന്നു് വിലയി. ത്തുന സ് പോലക്കല്്
ജതോേ്േല
പ ോൻ്ജറ്തലേു റയില്്ന്ിന്നു്തജന സയോണ്് ജ ോസഫ്് പോലക്കല്്അച്ചൻ്്സംഗീത്പോരമ്പരയവു േോയി്
ടന്നു്വന സത്.് ല്ദോയ്ലററ്റിലു ള്ള് ിഴക്കൻ്്സുറിയോന്ിയു ജട്തന്തോയ്പ്രോചീന്്ലശലിയിലോണ്്സംഗീത്
പഠന്ം്
പരംഭിച്ചത്.്
ന്യൂജയോര്ക്കിജല്ഹണ്ടര്്ജ ോജള ില്്ന്ിന്നും്പണ്്സംഗീതത്തില്്േോസ
റ ര്്െി. ദം്എടുത്തത്,്അര്ജണോസ്്
പോതിരിയു ജട് പു ത്തൻ്പോന്ോ് പോരോയണത്തിജല് സംഗീതലശലി ള്് വിശ ലന്ം് ജചയ
ു ജ ോണ്ടോയി. ന്നു.്
അതി് പ്രോചീന്േോയ് ോല്ദിയൻ്് സംഗീത് ശോഖയു ജട് ജന്ര്ത്ത് തലളെയജള് അല്േോവില്് പവഹിച്ച്
പവിഷ
ക ോരത്തിന്ോണ്് അദ്ജദഹത്തിന്്് ജ ോ ട ജററ്റ്് ലഭിച്ചത്.് ഹിന്ദി,് സംസ
ൃ തം,് േലയോളം,് ഇംഗ്ലീഷ്,്
അരലേ ്് തുടളെയിയ് വിവിധ് ഭോഷ ളില്് ന്ോല്പ്പതിജലജറ് പല്െളെയള്് അച്ചന്്ജറതോയു ണ്ട്.് കൂടോജത്
ന്ിരവധി്എല്്.പി,്ഗ്രോേജഫോണ്്ജറജക്കോര് ു ളും്ന്ിലവിലു ണ്ട്.ഹിന്ദു സഥോന്ിയു ം് ര്ണോടി ്് സംഗീതവു ം്
കൂജട് ജചര്ന സ്് പജ ് സംഗീതത്തിന്്ജറ് ജേഖലയില്് സവ്േോയ് ഒ. ് ലശലി് സമ്പോദിക്കുവോൻ്് അച്ചന്
ഴിഞ്ഞു .
അജേരിക്കയു ജട് ലലബ്രറി് ഓഫ്് ജ ോണ്ഗ്രസ്,് ഓണ്ലലൻ്് വിഭോഗത്തിലു ം് അല്ലോജതയു ം് ജലോ ത്തില്്
ഇത്രയു ം്ബൃഹ്ത്തും്വിപു ലവു േോയ്ലലബ്രറി്ന്ിലവില്ല.്218്വര്ഷളെയളിജല്ചരിത്രം്ന്ിറഞ്ഞു ന്ില്ക്കുന സ്
ി് സംവിധോന്ത്തില്് ശെ
ദ ജരഖ ള്,് ചിത്രളെയള്,് പത്രളെയള്,് ഭൂപടളെയള്,് ല ജയഴുത്തുപ്രതി ള്്
ഒജക്കയോയി് യൂ് .എസ്.് ജ ോണ്ഗ്രസിന്്ജറ് പ്രധോന്് ഗജവഷ ് ജ ്രവുംവു ം് അജേരിക്കൻ്് പ ര്പ്പവശ്
വിഭോഗത്തിന്്ജറ് ജ ്രവുംവു ം് പണ്.് അജേരിക്കൻ്് ലലബ്രറി് ഓഫ്് ജ ോണ്ഗ്രസില്് ഫോദര്് പോലക്കലിന്്ജറ്
സംഗീതം് ഔദയഗി േോയി് ജരഖപ്ജപടുത്തുജമ്പോള്് ഭോരതത്തിന്്ജറ് ഒ. ് പ്രിയപു ത്രൻ്് സംഗീതസോനവില്്
പടവു ള്്ചവിട്ടി് യറുന സത്്േലയോളി ള്ക്ക്്അഭിേോന്്ന്ിേിഷേോവു ം്എന സതില്്തര്ക്കേില്ല.

