കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക
2017 ഓഗസ്റ്റ് 1-10
ഭാഗ്യമാലാ ഓഡിറ്റോറിയം,
ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് സ്റ്റേഡിയം
തിരുവനന്തപുരം

ഉല്ഘാടനം

ശ്രീ.എന്.പ്രഭാവര്മ

2017 ഓഗസ്റ്റ് 1 വൈകീട്ട് 5 മണി
ബാലസാഹിത്യം
സര്ഗസാഹിത്യം
വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം
എന്നീ മേഖലകളില്പെട്ട
ലക്ഷക്കണക്കിന്
പുസ്തകങ്ങളുടെ മേള

പുസ്തകങ്ങള്ക്ക്

20% മുതല്
60% വരെ
വിലക്കിഴിവ്

മാന്യരേ,
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരം,
ക�ോട്ടയം, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് എന്നീ നഗരങ്ങളില് ഒരേ സമയം
സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക പുസ്തക�ോല്സവങ്ങള് നടത്തുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ മതസാംസ്കാരികവൈവിധ്യം വലിയ ഭീഷണികള് നേരി
ടുന്നസമയത്ത് പുസ്തക�ോല്സവങ്ങളിലൂടെ പ്രതിര�ോധം ഉയര്ത്തുക
യാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരന് നായര്
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഭാഗ്യമാല ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്
10 വരെ നടത്തുന്ന പുസ്തക�ോല്സവം ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് വൈകീട്ട് 5
മണിക്ക് ശ്രീ.എന്.പ്രഭാവര്മ ഉല്ഘാടനം ചെയ്യും. സംസ്ഥാന ബാ
ലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് ശ്രീ.പള്ളിയറ ശ്രീധരന്,
മലയാളം മിഷന് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.സുജ സൂസന് ജ�ോര്ജ്, കേരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി നിര്വാഹക സമിതി അംഗം പ്രൊഫ.വി.എന്.
മുരളി, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ ഡ�ോ.എസ്.രാജ
ശേഖരന്, ഡ�ോ.പി.സ�ോമന് എന്നിവര് സംബന്ധിക്കും.
ക�ോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
യും സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും ക�ോട്ടയം നഗര
സഭയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 3മുതല് 13 വരെ നട
ത്തുന്ന പുസ്തക�ോല്സവം ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് പ്രൊഫ.
എം.കെ.പ്രസാദ് ഉല്ഘാടനം ചെയ്യും. ക�ോട്ടയം നഗരസഭാ
ചെയര്പേ ഴ്സന് ഡ�ോ. പി.ആര്.സ�ോന, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വക
ലാശാലാ വൈസ് ചാന്സലര് ഡ�ോ.ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്,
ക�ോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.എസ്. മന�ോജ്, മുനിസിപ്പല്
കൗൺസിലര് ശ്രീമതി ജയ ശ്രീകുമാര് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും.
പുസ്തകപ്രകാശനങ്ങള്, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംവാദങ്ങള്, പ്ര
ഭാഷണങ്ങള് എന്നിവ പുസ്തക�ോല്സവങ്ങള�ോടനുബന്ധിച്ച് സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങള് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നു.
വിശ്വസ്തതയ�ോടെ,
പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന് നായര്	ഡ�ോ.കെ.പി.മ�ോഹനന്

ഡയറക്ടര്, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 	സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

ഡ�ോ.പി.ആര്.സ�ോന		പള്ളിയറ ശ്രീധരന്
ചെയര്പേഴ്സന്, ക�ോട്ടയം നഗരസഭ

ഡയറക്ടര്, സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

മാന്യരേ,
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരം,
ക�ോട്ടയം, ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് എന്നീ നഗരങ്ങളില് ഒരേ സമയം
സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക പുസ്തക�ോല്സവങ്ങള് നടത്തുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ മതസാംസ്കാരികവൈവിധ്യം വലിയ ഭീഷണികള് നേരി
ടുന്നസമയത്ത് പുസ്തക�ോല്സവങ്ങളിലൂടെ പ്രതിര�ോധം ഉയര്ത്തുക
യാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരന് നായര്
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഭാഗ്യമാല ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്
10 വരെ നടത്തുന്ന പുസ്തക�ോല്സവം ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് വൈകീട്ട് 5
മണിക്ക് ശ്രീ.എന്.പ്രഭാവര്മ ഉല്ഘാടനം ചെയ്യും. സംസ്ഥാന ബാ
ലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് ശ്രീ.പള്ളിയറ ശ്രീധരന്,
മലയാളം മിഷന് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.സുജ സൂസന് ജ�ോര്ജ്, കേരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി നിര്വാഹക സമിതി അംഗം പ്രൊഫ.വി.എന്.
മുരളി, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ ഡ�ോ.എസ്.രാജ
ശേഖരന്, ഡ�ോ.പി.സ�ോമന് എന്നിവര് സംബന്ധിക്കും.
ക�ോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
യും സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും ക�ോട്ടയം നഗര
സഭയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 3മുതല് 13 വരെ നട
ത്തുന്ന പുസ്തക�ോല്സവം ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് പ്രൊഫ.
എം.കെ.പ്രസാദ് ഉല്ഘാടനം ചെയ്യും. ക�ോട്ടയം നഗരസഭാ
ചെയര്പേ ഴ്സന് ഡ�ോ. പി.ആര്.സ�ോന, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വക
ലാശാലാ വൈസ് ചാന്സലര് ഡ�ോ.ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്,
ക�ോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.എസ്. മന�ോജ്, മുനിസിപ്പല്
കൗൺസിലര് ശ്രീമതി ജയ ശ്രീകുമാര് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും.
പുസ്തകപ്രകാശനങ്ങള്, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംവാദങ്ങള്, പ്ര
ഭാഷണങ്ങള് എന്നിവ പുസ്തക�ോല്സവങ്ങള�ോടനുബന്ധിച്ച് സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങള് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നു.
വിശ്വസ്തതയ�ോടെ,
പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന് നായര്	ഡ�ോ.കെ.പി.മ�ോഹനന്

ഡയറക്ടര്, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 	സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

ഡ�ോ.പി.ആര്.സ�ോന		
ചെയര്പേഴ്സന്, ക�ോട്ടയം നഗരസഭ

പള്ളിയറ ശ്രീധരന്

ഡയറക്ടര്, സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ക�ോട്ടയം നഗരസഭ

സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക
2017 ഓഗസ്റ്റ് 3-13
ക�ോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത്

ഉല്ഘാടനം

പ്രൊഫ. എം.കെ.പ്രസാദ്
2017 ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് വൈകീട്ട് 5 മണി
ബാലസാഹിത്യം
സര്ഗസാഹിത്യം
വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം
എന്നീ മേഖലകളില്പെട്ട
ലക്ഷക്കണക്കിന്
പുസ്തകങ്ങളുടെ മേള

പുസ്തകങ്ങള്ക്ക്

20% മുതല്
60% വരെ
വിലക്കിഴിവ്

