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Books and Book Festivals gives Experience of 

Real Reading to People: Adv. Sebastian Paul 
 

Books and Book Festivals enables the experience of real reading to people. 

Book Libraries and Book Festivals have important role to bring authors and 

books to the readers. Through this, the environment of mental transformation 

and social revolution will happen, and the libraries are light houses of 

campuses, he added.  

 

 
ലൈബ്രറികള ും പുസ്തകകോല്സവങ്ങള ും 

വങോയനയുടെ വങസന്ത കോൈും അനുഭവങകവങദ്യമോക്കുന്നു:  
ക ോ. ടസരോസ്റ്റ്യന് കപോള് 

 



ലൈബ്രറികള ും പുസ്തകകോല്സവങ്ങളള ും വങോനയനുടെ വങസന്ത കോൈും മയുഷ്യര്ക്ക് 
അയഭവങകവങദ്യ മോകുന്നു എന്ന് ബ്പശസ്ത മോധ്യമ ബ്പവങര്ക്തകയോന അഡ്വ. കഡ്ോ. 
ടസരോസ്റ്റ്യന് കപോള് അഭിബ്പോനടെട്ട . 

 

 
 
ബ്രന്ഥകോരന്മോടരനുും പുസ്തക്ങളകളനുും വങോനയകോരികൈക് എതികുന്നതില് 
ലൈബ്രറി കള്കുും പുസ്തകകോല്സവങ്ങളള്കുും പങ്ക പവളര് വങളടര വങൈുതോട ന്നുും, 
അതിൈൂടെ മയ:പരിവങര്ക്തയതിയുും സോമൂ യ വങിവവതവങവങതിയുമുങ്ക സോ യരയും 
സുംജോതമോകുടമന്നുും, ലൈബ്രറികള് കോുംപസ്സ കള ടെ ടവങളിച്ചമോട ന്നുും അകേ ും 
കൂെികച്ചര്ക്തു.

 



 
 
അഡ്വ. ടക. രോജന്, എുംഎല്എ അധ്യ്ഷതത വങ ിച്ച . ജയോധ്ിപതയതിന്ടറ 
സുംര്ഷത തിയുും സോുംസ്കോരിക പന്നമയതിയുും സോമൂ യ പരിഷ്കര തിയുും 
യൈല പുസ്തക്ങളള ും ശക്തമോന വങോനയനുും അയിവങോരയമോണ്, ടക. രോജന് 
അഭിബ്പോനടെട്ട .  
 

 
 
ക ോ. ബ്പസോദ് റോവങുവങുും ക ോ. സി. എസ്. ക ോപകുമോറുും കൂെി രചിച്ച  “കോൈോവങസ്ഥ 
മോറ്റും” എന്ന പുസ്തകും ഭരണ സമിതി അും ും ക ോ. ക ോസ് ക ോസഫ് ബ്പകോശനും ടചയ്തു. 
മുന് ലൈകബ്രറിയന് അബ്ദ ള് റസോക് പുസ്തകും ഏറ്റ  വങോ്ങി. 
 

 
 
വങിവങിധ കകോകള ുകളിടൈ നൈല വങോയനക്കോരോയി ടതരടെെുക്കടെട്ട അദ്ധ്യോപകക്കുും 
വങിദ്യോഥികള്ക്കുമുഅവാ അവങോ ുകള് ക്ുംപ്കബ്െോള െി. എസ്. മ ീദ് വങിതരണും ടചയ്തു. 



 
 
 നറല് ടകൌണ്സില് അും ്ങളോയ വങി.എസ്. സതയശീൈന്, ക ോ. ആ. കൃഷ്ണകുമോ, 
ലൈകബ്രറിയന് ക ോ. എ. റ്റി. ബ്രോന്സിസ്,  ീന്മോരോയ ക ോ ടക. വങിദ്യോസോ രന്, ക ോ. 
ക ോജ് കതോമസ്, ക ോ. കമോളി ക ോസഫ്, ക ോ. പി. ഇന്ദിരോകദ്വങി, ടെഡ് മിസ്ബ്െസ് െി.ട . 
കമ ി, സച്ച  സക്കറിയ ക ോണ്, വങിവങിധ കകോകള ുകളിടൈ വങിദ്യോഥി ബ്പസി ട് ് മോരോയ 
എും. എ. ആതിര, ടക.സി.   അനിരുദ്, വങി. ട . കരോെിണി, അനീസ് അെമ്മദ്, അതുൈയ  ി. 
നോയ എന്നിവങ ബ്പസും ിച്ച . ക ോ. വങി. എസ്. സവപ്ന നന്ദി ബ്പകോശിെിച്ച . 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
വങിദ്യോഥികള്, അദ്ധ്യോപക, കഷക, സ്കൂള കള്, കകോകള ുകള്, ലൈബ്രറികള്, 
ടപോതു ന്ങള് എന്നിവങക്കു വങിൈ കിലിവങില് പുസ്തക്ങള് വങോ്ങോനുും 



ലൈബ്രറികള്ക്ക് കവങട് ി പുസ്തക്ങള് വങിൈയിരുത്തി നൈലത് നികേശിക്കോനുും 
പുസ്തകകോല്സവങും ഉപകരിച്ച . 
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Adv. K. Rajan, MLA presided. He opined that good books and strong reading 

habits are essential for the protection of democracy and cultural refinement.  

 

Dr. Jose Joseph, Member, KAU Executive Committee released the book, 

Climate Change & Plantations in the Humid Tropics” Authored by Dr. 

Prasada Rao & Dr. C.S. Gopakumar. Former KAU Librarian Abdul Razak 

received the book.  



 
Comptroller, T.S. Majeed, distributed the awards to the Best Library Users of 

various colleges and School of KAU.  

 

KAU General Council members, V.S. Sathyaseelan and Dr. R. Krishnakumar, 

University Librarian, Dr. A.T. Francis, Deans of various colleges, Dr. K. 

Vidyasagaran, Dr. George Thomas, Dr. Molly Joseph, Dr. P. Indira Devi, T.J. 

Magie, Head Mistress, KAU High School, Sachu Sakaria John, Students 

Union Presidents, M.A. Aathira, K.C. Anirudh, V.J. Rohini, A. Anees 

Ahammed and Athulya D. Nair spoke. Dr. V.S. Swapna delivered vote of 

thanks. 



 


