
National Book Festival 2015 & Book Release in KAU 

Books and Reading are Guides to Development: Dr. Jose Joseph 
 

 
 

Books and Reading are guiding force to social development, Dr. Jose Joseph, writer and Member, 

KAU Executive Committee opined, while inaugurating the three Days National Book Festival 

organised by the in the Kerala Agricultural University’s (KAU) Central Library and College of 

Horticulture at Main Campus, Vellanikkara, Thrissur.  Availability of good books and people 

with strong reading habit are essential to safeguard democracy, cultural progress and social 

reformation, he continued. 
 

Dr. T. N. Jagadeesh kumar, Director of Students Welfare and KAU General Council Member 

presided. 
 

Dr. Jiju P. Alex released the book, “Digital Library: Development and Services” edited by Dr. 

A.T. Francis (KAU) and Dr. Susan Mathew (CUSAT) and published by  Daya-Astral Publishers, 

New Delhi.  Former KAU Librarians Abdul Razak and K.P. Sathian introduced the book and 

received the book respectively. 
 

General Council members Varghese Ollukaran and V.S. Sathianseelan, college Deans Dr. K. 

Vidyasagaran, Dr. Koshy Abraham, Dr. A. Sukumaran and Dr. E.K. Kurien, KAU High School 

Head Mistress T.J. Magie, University Librarian Dr. A.T. Francis, Convener N.B. Nisha, Students 

Union Presidents of colleges P. Arunjith, Adarsh C. Soori, Jobin Kuriakose and Anandu S. Hari 

felicitated.   
 

Faculty members of four colleges Dr. Dijee Bastian, Binu N. Kamalolbhavan, M. Jacob Thomas, 

and Soumya C.S. and students M.P. Aruna Sai, Togi Antony, V.C. Sishith and Alan Mariam 

Thomas have been honoured as best users of the College Libraries. 



 

 
Thousands of printed as well as electronic books from leading national and international 

publishers in all subjects like agriculture, science and technology, education, health, literature, 

linguistics, entertainment, cinema, etc. have been displayed. E-book readers, digital reading 

gadgets and instruments were also available at discounted rate. Hundreds of students, teachers, 

farmers, public, school, college, university and library authorities etc. visited the festival. 

 

പുസ്തകങ്ങള ും വായനയുും വികസനത്തിനുള്ള വഴി കാട്ടികള്: ഡ ാ. ഡ ാസ് ഡ ാസഫ് 
പുസ്തകങ്ങള ും വായനയുും ഏതതാരു സമൂഹത്തിന്റേയുും വികസനത്തിനുള്ള യഥാര്ത്ഥ 
വഴികാട്ടികളാതെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനുും കാര്ത്ഷിക രറവഷകനുമായ റ ാ. റ ാസ് റ ാസഫ് 
അഭിഗ്പായതെട്ട . റകരള കാര്ത്ഷിക സര്ത്വ്വകാായാായുതേ റകഗ്ര ലൈ ്ാഗ്യേിയി  തുേങ്ങിയ 
ഗ്തിദിന റദയീയ പുസ്തറകാ സവും ല ഘാേനും ത്തുതു സുംസാരികുകുകയായിരുന്നു 
അറേഹും.  നാധിപതയത്തിന്തേ സുംരക്ഷെത്തിനുും സാുംസ്കാരിക ലന്നമനത്തിനുും 
സാമൂഹയ പരിഷ്കരെത്തിനുും നാല പുസ്തകങ്ങള ും യക്തമായ വായനയുും 
അനിവാരയമാണ്, അറേഹും തുേര്ത്ന്നു. 



കാര്ത്ഷിക സര്ത്വ്വകാായാാ  നേ  തകൌണ്സി  അുംരവുും  വിദയാര്ത്ഥി റക്ഷമ വിഭാരും 
റമധാവിയുമായ റ ാ. േി. എന്.  രദീഷ് കുമാര്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച . 

 

 

 

റ ാ. എ. റ്റി. ഗ്രാന്സിസ് (KAU), റ ാ. സൂസന് മാത്തു  (CUSAT) എന്നിവരുതേ “ ി ിറ്റ  
്ാഗ്യേി ത വാപ്തമന്റ് & സര്ത്വീസസ്” എന്ന പുസ്തകും  നേ  തകൌണ്സി  അുംരും 
റ ാ.  ി ു പി. അാക്സസ് ഗ്പകായനും ത്തുതു. അബ്ദ ള് േസാക്സ പുസ്തകും 
പരി്യതെേുത്തി. തക. പി. സതയന് ഏറ്റ  വാങ്ങി. 

 നേ  തകൌണ്സി  അുംരങ്ങളായ വര്ത്രീസ് ് ാലാകാരന്, വി. എസ്. സതയയീാന്, റകാറളജ് 
 ീന്മാരായ റ ാ. തക. വിദയാസാരരന്, റ ാ. റകായി എഗ്യഹാും, റ ാ. എ. സുകുമാരന്, 
റ ാ. ഇ. തക. കുരയന്, ്ഹസ്കൂള് ഗ്പധാന  അധയാപിക േി. ത . മാരി, എന്. യി. 



നിഷ വിവിധ റകാറള ുകളിതാ സ്റ്റ  ന്റ്സ് യൂെിയന് ഗ്പസി ണ്ട് മാരായ പി. അരുണ് 
 ിത്ത്, ആദര്ശ് സി. സൂരി, റ ായിന് കുരിയാറകുകാസ്, അനര ലൈു എസ്. ഹരി എന്നിവര്ത് 
ഗ്പസുംരിച്ച . 

 

 

 



 

 

 

അദ്ധ്യാപകരായ റ ാ.  ി ി യാസ്റ്റയന്, യിനു എന്., റ കുകബ് റതാമസ്, തസൌമയ സി. 
എസ്., വിദയാര്ത്ഥികളായ അാന് മേിയും റതാമസ്, യിയിത് വി. സി., റോ ി ആന്റെി, എും. 
പി. അരുെ സാതു, എന്നിവതര നാല ്ാഗ്യേി ലപറയാക്താകുകളായി തതരതെേുത്ത് 
ആദരിച്ച . 

 



 

 

 

യാസ്ഗ്ത സാറേതികും, കൃഷി, വിദയാഭയാസും, സാഹിതയും, ഭാഷ, വിറനാദും, സിനിമ, 
ആറരാരയും, തുേങ്ങി എാലാ വിഷയങ്ങളിാുമുള്ള ഗ്പമുഖ റദയീയ - അന്തര്ത് റദയീയ 
ഗ്പസാധകരുതേ ആയിരകുകെകുകിന് പുസ്തകങ്ങള്, ഈ-യുകുകുകള്, വിവിധ തരും ഈ-
യുകുക് േീ േു കള് എന്നിവയുും വിാ കിഴിവി  റമളയിാുണ്ടായിരുന്നു. 

നൂേു കെകുകിനു വിദയാര്ത്ഥികള്, അദ്ധ്യാപകര്ത്, കര്ത്ഷകര്ത്, തപാതു നങ്ങള് സ്കൂള്, 
റകാറളജ്, ്ാഗ്യേി അധികാരികള് എന്നിവര്ത് പുസ്തറകാ സവും  സര ലൈര്ത്ശ്ശിച്ച . 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


