!"ఫ$%చ'( అ+,-. సమ!ా2న ప5పంచ భ8ష%-:;-:ల= (Futurisms), ?@ౖజD CEక కలGనల= (Science fiction) మHIయK
భ8ష%తM
N ఆలPచనల QRౖన పESేసN ునV ఒక అంతHాXYయ పHIZ[ధ+: బృందం. ప5సN ుత !ాలంలP మనక= ఎదురవdతMనV
గfహ సంబంh.త స?ాళjk ఏ?@ౖmే వd+:Vn, అ8: ?ాm:వరణ మqరrGల= !ావచుs, tాం!uvక మqరrGల= !ావచుs, మHIయK
జ+:wx సంబంh.త మqరrGల= yదలzౖన ?ాట|E ప5tN ా8ంచ}:E!~ •€మK ?@ౖజD CEక కలGన (Science fiction), ఊ‚జEత
ఆలPచన (Speculative thinking), మHIయK భ8ష%తM
N అƒHాస%తE (Futures literacy) ఉపn…ItN ామK.
అ-. మqనవజCv భ8ష%తM
N !ావచుs, ఇతర జCతMల భ8ష%తM
N !ావచుs, tాం!uvకత ల‡-: ఈ భ‰గfహం Šక‹ భ8ష%తM
N
!ావచుs, ఈ భ8ష%తM
N E చక‹…ా అరŒ ం Sేసు!•+,ందుక= Žల=…ా అసల= భ8ష%తM
N గKHIం• ప5పంచ ?ా%పN ం…ా ప5జల= ఏ
8ధం…ా ఆలP•సుN+:VH• ?ాట|m‘ క’“ి మనం EమగVమ?ా;ల+, అంZాEV !"ఫ$%చ'( 8శ;“ిtN – ం-.. గfహసంబంh.త
మqరrGలE ప5tN ా8ంచడంలP tాŒEక !ాలGEక=ల!~ (Local imaginaries) మHIయK ప5పంచ !ాలGEక=ల!~ (Global
imaginaries) మధ% సంబంh:లను ˜– 5 త(™šంచడ•€ మqŠక‹ లƒ%ం. “ిŒరm:;E!~ సంబంh.ం•న సమస%లను గKHIం•
ప5tN ా8ంచడం ?@ౖపd •€మK ఒక అ-.;Yయ•›œన ఊ‚జEత దృ•ిž!"ణ:EV ఉపn…ItN ామK. మKఖ%ం…ా అటž డ గK ల‡-:
అటž డ గK వHా¡ల దృ•ిž!"ణం నుం}¢, నŽకరణ!~ ప5m:%మqVయ కలGనలE, భ8ష%తM
N Šక‹ tాంప5-:యకం !ాE
కలGనలE, మHIయK పHా%వరణ +:%యqE!~ సంబంh.ం•న ప5శVల Šక‹ ప5m:%మqVయ కలGనలE •€మK
అ+,;•ిtN ామK.
ప5పంచ ?ా%పN ం…ా 88ధ వHా¡ల=, పHIZ[ధ+: బృం-:ల= మHIయK యంత5ం…ాల మధ%న !ార%కలq˜ాలE Eర;™šసN ూ
!"ఫ$%చ'( ఓt–¥ నగరంలP !uం-¦క
5 ృత•›œం-.. “Rౖ-§ :ంvక పHIZ[ధన, tాం!uvక పHIZ[ధన, 8h:+:ల పHIZ[ధన, మHIయK
క¨©తªక పHIZ[ధనలm‘ స‚ 88ధ ర!ాల పHIZ[ధనలP¥ ఇ-. ˜ాల= పంచుక=ంట«ం-.. కలG+: …ాథల= (Fiction), “ిEమqల=
మHIయK Ž}¢n …u-( yదలzౖన టx5®(¯}¢య° క¨©తªక ర±పకలGనలE క²}: ఇ-. EHాªణం SేసN ుం-. ల‡-: ?ాట|E
˜– 5 త(™šసN ుం-..

!"ఫ$%చ'( *క, ప./0న 2ా.జ5క76ల6:

1. !"ఫ$%చ'(: 2ా:;<= ట? 2ా@బBC DE.జంG(. ఐH•˜ా య‰Eయ® Šక‹ ‚HIజ® 2020 HI“R's అం´ ఇ+µV?,ష®
!ార%కfమం -:;Hా మం¶రr !~fంద పESే“· ఐH•˜ా పHIZ[ధ+: మండ’ నుం}¢ ఈ ˜ా5జ¸కž= Eధులను “ీ;కHIం•ం-..
2. ;IౖజL KMక !ాలNMకత (Science Fictionality). ఎº.ఆ'.ఐ.Qి.ఆ'.ఓ-?@ౖ.ఆ'.ట|. !~fంద పESే“· +:H¼;జ® పHIZ[ధ+: మండ’
నుం}¢ ఈ ˜ా5జ¸కž= Eధులను “·కHIం•ం-..
ఓt–¥ 8శ;8-:%లయంలPE కలs' సž }½¾ అం´ ఓHI¿Àంట° లqం…u;జ¾ 8wxగం ఈ ˜ా5జ¸కž=ల!~ ఆvథ%Át–N ం-..
బÂ h.సత; చట«ž˜ాh:%య …ారr !"ఫ$%చ'( Šక‹ ప5h:న పHIZ[ధక=}¢…ా బxధ%తల= Eర;™šసN ు+:Vరr. ఆయన …ారr
?@ౖజD CEక కలGన 8wxగంలP పHIZ[ధక=E…ా, అను?ాదక=E…ా, మHIయK సం˜ాదక=E…ా బxధ%తల= Eర;™šసN ు+:Vరr.
ప5h:నం…ా ?@ౖజD CEక కలGన!~ సంబంh.ం•న ఆరr పdసN !ాలక= క²}: ఆయన …ారr రచ¿త ల‡-: సం˜ాదక=డ .
అంmే!ాక=ం}:, సž }½¾ ఇ® …•¥బ° జÃ+:5 Äిƒ® (H•ట|¥ ´X ) పdసN !ాల ZÆణ
f Ç Šక‹ సహ-వ%వtాŒపక=డ మHIయK సహసం˜ాదక=డ . ఆయన …ారr ఓt–¥ 8శ;8-:%లయంలPE ప5పంచ tాంస‹ృvక అధ%య+:ల 8wxగంలP స‚యక
ఆS:రr%ల=…ా క²}: బxధ%తల= Eర;™šసN ు+:Vరr.
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