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అమరావతి, ఆగస్ట్ 31 : 2020లో న్యూయార్కలో జరిగే అంతరాాతీయ ప్రదర్శన కోసం
ప్రపంచంలోని ప్రసిదధ మ్యూజియాలలో ఉనన అమరావతి, ఆంధ్ర దేశపు బౌదధ విశేషాలను సేకరించే పని
చురుగ్గా సాగుతంది. ఒకనాడు బౌదధమతానిన అక్కకనజేరుుక్కని ఆదరించిన ఆంధ్రదేశపు చారిత్రక
విశేషాలను ప్రపంచవ్యూపతంగ్గ అనిన మ్యూజియాల నుంచి సేకరిస్తతనానరు. ఎంత చారిత్రక ప్రాధానూం
కలిగిన విలువైన ఈ వస్తతవులను అతూంత భద్రంగ్గ సేకరించి న్యూయార్క తర్లిస్తతనానమని, ప్రదర్శనల
అనంతర్ం అంతే స్తర్క్షితంగ్గ వ్యటిని వ్యటి సాానాలక్క తిరిగి పంపుతామని న్యూయార్క మెట్రోపాలిటన్
మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్్ (మెట్) సౌత్, సౌత్ఈస్ట్ ఏషియన్ ఆర్్ క్యూరేటర్ జాన్గయ్ తెలియజేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ సలహాదారు డాక్ర్ పర్కాల ప్రభాకర్క్క గురువ్యర్ం టెలిఫోన్ దావరా ఆయన ఈ
వివరాలు అందించారు.
న్యూయార్కత పాటు ఐరోపా దేశాలలో జర్గబోయే అంతరాాతీయ బౌదధ విశేషాల ప్రదర్శనలో
‘అమరావతి’, ‘ఆంధ్రదేశం’ అంశాలపై ప్రతేూక గ్గూలరీని ఏరాాటు చేయడానికి మెట్ క్యూరేటర్ జాన్గయ్
ఇటీవల ఏపీకి వచిు డాక్ర్ పర్కాల ప్రభాకర్ను, ఇతర్ ప్రభుతవ ముఖ్యూలను కలిసి చరిుంచి వెళ్లారు.
నవంబరులో మరోమారు అమరావతి సందరిశంచి ముఖ్ూమంత్రి సహా, ప్రముఖ్యలక్క ప్రదర్శనక్క
రావ్యలిసందిగ్గ ఆహావనాలు అందిసాతమని జాన్గయ్ తెలిపారు. అమరావతి, ఆంధ్రదేశపు బౌదధ
విశేషాలను ఒకక ఏపీ నుంచే కాక్కండా లండన్, చెననయ్, కలకతాత, ముంబయ్, న్యూఢిల్లాలోని ప్రసిదధ
మ్యూజియాల నుంచి సేకరిస్తతనానమని చెపాారు.
‘మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్్’ ఏర్ాడి 150 వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగ్గ ఈ
ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తతనానరు. ప్రపంచవ్యూపతంగ్గ అనిన మ్యూజియాలలో ఉనన అమరావతి, ఆంధ్రదేశానికి
సంబంధంచిన బౌదధ సంబంధత విశేషాలు, కళ్లఖ్ండాలు, చారిత్రక వస్తతవులను సేకరించి ఈ
అంతరాాతీయ ప్రదర్శనలో ఉంచుతారు. ఈ ప్రదర్శనలత ఆంధ్రదేశానికి మరోమారు అంతరాాతీయ
ఖ్యూతి రానుననదని భావిస్తతనానరు. కొతత రాజధాని నగర్ం అమరావతికి ప్రపంచవ్యూపతంగ్గ గురితంపు వచిు
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అంతరాాతీయ బౌదధ పరాూటక నగర్ంగ్గ విలసిలుాతందని క్యూరేటర్ జాన్గయ్ అంటునానరు. 9 మాసాల
పాటు జర్గనునన ఈ ప్రదర్శన మొదట న్యూయార్క నగర్ంలో జర్గనుననదని, ఐరోపాలో ఎకకడ
నిర్వహించేది తవర్లో నిర్ణయిసాతమని ఆయన చెపాారు. ఇకకడి బౌదధ విశేషాలను అంతరాాతీయ
ప్రదర్శనలోా ఉంచేందుక్క సహకరిస్తతనన రా్ట్ర  ప్రభుతవంత మెట్ ఒక అవగ్గహన క్కదురుుక్కంటంది. ఈ
అవగ్గహన ప్రకార్ం చారిత్రక విశేషాలు, పురాతన శాసనాలు, ప్రాచీన వ్యర్సతావనిన పరిర్క్షించడానికి
తీస్తకోవ్యలిసన చర్ూలపై ఏపీ ప్రభుతవ పురావస్తత శాఖ్ అధకారులు, ఉద్యూగులక్క అవసర్మైన నైపుణ్ూ
శిక్షణ్ అందిసాతరు. న్యూయార్క మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఈ శిక్షణ్ ఇస్తతంది.
ప్రపంచవ్యూపతంగ్గ వునన మ్యూజియాలనినంటిత ఇలా అవగ్గహన ఒపాందాలు చేస్తక్కని పర్సార్
సహకార్ పదధతిలో వస్తతవులు సేకరించి రానునన కాలంలో అనేక ప్రదర్శనలు నిర్వహిసాతమని క్యూరేటర్
జాన్గయ్ చెపాారు. మన ప్రాచీన సంపదను తర్తరాల పాటు నిలిపందుక్క జరుపుతనన ఈ కృషిలో
న్యూయార్క మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం నిరావహక్కలక్క అవసర్మైన సహాయ సహకారాలు
అందించడానికి రా్ట్ర  ప్రభుతవం సిదధంగ్గ ఉంటుందని ప్రభుతవ సలహాదారు డాక్ర్ పర్కాల ప్రభాకర్
చెపాారు.

