
             த ொல்லியல்  மொணவர்களுக்கொன  பயிலரங்கு  

இந்தியாவின் காடந்த கால வரலாற்று நிகழ்வுகளை நிரல்பட ததைிவாக 
எடுத்து இயம்பும் ஒரு துளையாக ததால்லியில் துளை உள்ைது.  தற்கால 
கல்வியியல் சூழலில், வரலாற்று மாணவர்களுக்கு ததால்லியல் ஒரு 
பாடமாக கற்பிக்கப்படுகிைது. இந்தியாவில் ததால்லியல் மாணவர்கள், 

ஆராய்ச்சி தளலப்புகள் ததர்வு தசய்வதற்கு எண்ணற்ை வாய்ப்புகள் உள்ைன. 
ஆனால் தபாரும்பாலும்  ஒரு முளையான வரலாற்ைிளன எழுதுவதற்கு  

தத்துவ அைிவியல் (Epistemological) மற்றும் ஆய்வுமுளைளமகள் (methodological) 
அவசிமானதாக உள்ைன. இந்த சிக்கல்கைில் சிலவற்ளை  கருத்தில் தகாண்டு   

தபங்களூரில் உள்ை தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டடிஸ் (The 

National Institute of Advanced Studies (NIAS), Bangalore) 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 23 ஆம் 

தததி அன்று ததால்லியல் மாணவர்களுக்காக  பயிலரங்கு ஒன்ைிளன ஏற்பாடு 

தசய்திருக்கிைது.,  இப்பயிலரங்கில் வரலாற்ைிளன  ததால்லியல் 
அணுகுமுளையில் அவ்வாறு ஆய்வது என்பது ததாடர்பாக பயிற்றுவிக்கப்பட 
உள்ைது.. 

2018 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 1 ஆம் த  ியன்று அன்று நடைப்தபறவுள்ள இந்  

பயிலரங்கில் கலந்து தகொள்ள விரும்பம் உள்ள முதுகடல,ஆய்வியல் 
நிடறஞர் மற்றும் த ொைக்க நிடல முடனவர் பட்ை ஆய்வொளர்கள்., 
பயிலரங்கில் கலந்து தகொள்வ ற்கொன  அவசியம் த ொைர்பொகவும்  மற்றும் 
 ங்களது  ற்தபொட ய ஆய்வு த ொைர்பொகவும்  500-வொர்த்ட க்கு மிகமல் 
ஆய்வு சுருக்கம் ஒன்றிடன கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வு முடறடமகளின் 
படி வடரந்து சமர்பிக்க அடைக்கப்படுகிறொர்கள்..  

தங்கைது  தற்தபாளதய  அல்லது   எதிர்கால ஆராய்ச்சிளய எவ்வாறு  ஆய்வு  
தசய்ய  தவண்டும் என்பளத குைிப்பிட தவண்டும். இதில் ஆய்வுப் பகுதிளயயும், 

(Research Area) தாங்கள் பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ை ஆய்வுமுளைளமகள், 

(Methodology) என்ன தகள்விகளை (Hypothesis) எதிர்தகாண்டுள்ைரீ்  என்பளதயும் 

குைிப்பிட தவண்டும், தமலும் தாங்கள் ஏற்கனதவ தமற்தகாண்டுள்ை 

ஆய்வுக்குரிய விடயத்தில் தசய்யப்பட்டுள்ை பணியின் ஒரு பகுதியாகவும் 
இவ்வாய்வு சுருக்கம்  இருக்கலாம்.  



 

. 

தங்கைது ஆய்வு சுருக்கம்  ஒரு குழுவினால் பரிசீலளன தசய்யப்படும், 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட  ஆய்வாைர்கள் ஒரு நாள் வாசிப்பு மற்றும்  தபராசிரியர்  

மிஸ்தகல் (ஸ்டான்ஃதபார்டு யுனிவர்சிட்டி, யுஎஸ்ஏ) (Prof Lynn Meskell, (Stanford 

University, USA) , முளனவர்.  ஸ்மிரிதி ஹரிச்சரன் (NIAS, தபங்களூரு) ( Dr Smriti 

Haricharan (NIAS, Bangalore),   மற்றும் முளனவர். தஹமந்த கதாம்பி (சுதந்திர 

ஆராய்ச்சியாைர், மானுடவியல் புராணவியல்). Dr. Hemanth Kadambi (Independent 

Researcher, Anthropological Archaeology). இவர்களுடன் தங்ைது ஆய்வு ததாடர்பாக  

கலந்துளரயாட வாய்ப்பு உள்ைது. இப்பயிலரங்கு   மாணவர்கள் மற்றும்  
ததாடக்க நிளல ஆராய்ச்சியாைர்கள்  கற்று தகாள்வதற்கு எற்ப  

ததால்லியளல ஆய்வுகளை முளைப்படுத்தும்  தநாக்கில்  தகள்விகள்  சிந்தித்து 
வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. பயிலரங்கு ததாடங்கவதற்கு முன்னதாக 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஆய்வாைர்கள் தங்கைது ஆய்வு சுருக்கத்திளன 15 
நிமிடங்களுக்கு குளையாமல் வாசிப்பதற்கு ஏற்ப தயார் தசய்து தகாள்ை 
தவண்டும். 

எதிர்கால ஆராய்ச்சி,  இலக்குகள், தகள்விகள் அல்லது நலன்களை  தாங்கள் 
இன்னும் முடிவு தசய்யவில்ளல எனில், ததால்லியல் ஆராய்ச்சியாைர்கைாக  
தாங்கைது பலம் (அைிந்தளவ) அல்லது பலவனீங்களைக் (அைியாதளவ) 
கருத்தில் தகாண்டு தாங்கள் ஆர்வமாகக் தகாண்டுள்ை பாடத்தில் ஒன்று 
அல்லது இரண்டு  உக்திகளை தகாண்டு வகுப்புகள் எடுக்கப்படும் 

தங்களுக்கு இந்த மாநாடு ததாடர்பாக ஏததனும் சந்ததகங்கள் அல்லது 
விைக்கங்கள் ததளவப்பட்டால் இந்த  (disseminatingarchaeology@gmail.com) 
மின்அஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதவும்..  
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