
ജൂണ് 19  വവായനവാദദിനനം 

പവാലകവാടട് ജദിലവാ പഞവായതട് ഹരദിശശ്രീ പദ്ധതദി  വവായനവാ പ്രവര്തന നദിര്ദദ്ദേശങ്ങള് 

(തയ്യറവാകദിയതട് -ഡയറട് പവാലകവാടട്)

അവധദികവാല  അധധവാപക  പദിന്തുണവാ  പരദിപവാടദിയദില്   വദിശദമവായദി  ചര്ച്ചചചയ്ത  ഒരു  ഊന്നല്
ദമഖലയവായദിരുന്നു  കുടദികളുചട  വവായനവാ  ദപവാഷണപരദിപവാടദി.  ഓദരവാ  കവാസദിദലയനം   പവാ ഠധപദ്ധതദികനം
പവാഠഭവാഗങ്ങള്കനം അനുപൂരകമവായദി കുടദി വവായദിദകണ്ട പുസ്തകങ്ങള് കചണ്ടതദി  ഓദരവാ കവാസദിലനം ലലബ്രറദി
രൂപചപ്പെടുത്തുക  എന്നതട്  ഭവാഷവാധധവാപക  പരദിശശ്രീലനതദില്  എതദിദച്ചര്ന്ന  ധവാരണയവാണട്.സ്കൂള്  തനത
ഫണ്ടുകളുനം,  ബവാങ്കുകള് പഞവായത്തുകള്,   ഗ്രന്ഥശവാലകള്  എന്നദിവയചട  സഹകരണദതവാചടയനം ,പൂര്വ
വദിദധവാര്തദികദളേയനം രകദിതവാകദളേയനം സമശ്രീപദിചനം ഇതദിനുദവണ്ട  അധദിക പുസ്തകങ്ങള് കചണ്ടതണനം.ഈ
വര്ഷനം  ജദിലവാ  പഞവായതട്  നടപ്പെവാകവാന്  ഉദദ്ദേശദികന്ന  വവായനക്കൂടനം  എഴുത്തുകൂടനം  ദപ്രവാജകനം,  സര്വ
ശദികഅഭദിയവാന്  പദ്ധതദിയവായ  വവായനവാവസന്തവനം  വവായനവാ  വധവാപന  പരദിപവാടദിയചട  ഭവാഗമവാകണനം.
ആശയഗ്രഹണ  വവായനയചടപ്രതദിഫലനങ്ങളേവാണട്,വവായദിച്ച  ആശയങ്ങചളേ  മറ്റു  രശ്രീതദികളേദില്
പുനരവാവദിഷ്കരദികല്,വവായനവാനുഭവനം  പങ്കുചവകല്,  വവായദിച്ച  വസ്തുതകചളേ  സനംഗ്രഹദിച  പറയല്,
വവായനവാനുഭവചത  വദിപുലശ്രീകരദികല്,വവായനവാനുഭവചത  ചദിതശ്രീകരദികല്,വവായനചയ  മുന്  വവായനവാനുഭവ
മവായദി  തവാരതമധനം  ചചയ്യല്  എന്നദിവ.  വവായന  അര്തപൂര്ണമവാവന്നതട്  വവായനവാനുഭവചത
പുനരുപദയവാഗദികദമവാഴവാണട്.വവായനചയ വദിലയദിരുതവാനുനം ഇതദിദലചതങദിലനം തനനം പ്രദയവാജനചപ്പെടുതവാനം. 

ജൂണ് പചതവാമതദിനട്  പദി.എന് പണദികര് ദദിനതദില് തടങ്ങുന്ന വവായന വര്ഷനം മുഴുവനുനം നശ്രീണ്ടു
നദില്കന്നതനം   തടര്ന്നട്  വവായന   ഒരു ശശ്രീലമവാകദി  മവാറവാന് സഹവായകമവായതനംആവണനം..  ഇതദിനട്  മൂന്നട്
തരതദിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങളേവാണട് നദിര്ദദ്ദേശദികന്നതട്

1. വവായനവാ വവാരതദില് എലവാ വദിദധവാലയതദിലനം ചപവാതവവായദി നടദകണ്ട പ്രവര്തനങ്ങള്

2. ഒന്നു മുതല് 10 വചരയള്ള കവാസ്സുകളേദില്  അധധവാപകരുചട ഇടചപടല് വഴദി നടദകണ്ടവ

3. വശ്രീടട് ലലബ്രററദികള് എന്നദിങ്ങചന വവായനവാ തടര്ച്ചയമവായദി   ബന്ധചപ്പെടവ.

1. വവായനവാ വവാരതദില് എലവാ വദിദധവാലയതദിലനം ചപവാതവവായദി നടദകണ്ട പ്രവര്തനങ്ങള്

• വവായനവാദദിനനം -പദി.എന്. പണദികര്  അനുസ്മരണനം

ചപവാതവവായദില് നവാരവായണ പണദികര് എന്ന  ഗ്രന്ഥശവാലവാ പ്രവര്തകചന അടുതറദിയക എന്ന ഈ
പ്രവര്തനനം എലവാ വദിദധവാലയതദിലനം അസനംബദിയചട ഭവാഗമവായദി നടതവാവ ന്നതവാണട്.പ്രധവാനവാധധവാപകദനവാ
,സഹവാധധവാപകര്ദകവാ അനുസ്മരണ പ്രഭവാഷണനം നടതവാനം . ആവശധചമങദില്  ഇദതവാചടവാപ്പെമുള്ള കുറദിപ്പെട്
റഫറന്സദിനവായദി പ്രദയവാജനചപ്പെടുതവാനം (അധദികവവായനകട് അനുബന്ധനം ഒന്നട് ഉപദയവാഗദികക)

ആലപ്പുഴ  ജദിലയദില്നശ്രീലദമരൂരദില്ദഗവാവദിന്ദപദിള്ളയചടയനം  ജവാനകദിയമ്മയചടയനം മകനവായദി  1909  മവാര്ച്ചട്  1
തശ്രീയതദി  പുതവവായദില് നവാരവായണ പണദികര് ജനദിച.  അദ്ധധവാപകനവായദിരുന്നു.1995 ജൂണ്  19 നട്  അന്തരദിച.
അദദ്ദേഹതദിചന്റെ  ചരമദദിനനം വവായനവാദദിനമവായദിആചരദികന്നു.1926  ല്  അദദ്ദേഹനം  തന്ചറ  ജന്മനവാടദില്
"സനവാതനധര്മ്മനം"  എന്ന  വവായനശവാല  സവാപദിച.  ഒരു  സവാധവാരണ  ഗ്രന്ഥശവാലവാ  പ്രവര്തകനവായദി
പ്രവര്തനനം  തടങ്ങദിയ  അദദ്ദേഹതദിചന്റെ  അദഹവാരവാതമുള്ള  പ്രവര്തനതദിചന്റെ  ഫലമവായവാണട്  ദകരളേ
ഗ്രന്ഥശവാല  സനംഘനം  സവാപദിതമവാകുന്നതട്.  ആയദിരകണകദിനട്  ഗ്രന്ഥശവാലകചളേ  സനംഘതദിചന്റെ  കശ്രീഴദില്
ചകവാണ്ടുവരവാനുനം അദദ്ദേഹതദിനട് കഴദിഞ.ഗ്രന്ഥശവാല ഇലവാത ഒരു ഗ്രവാമവനം ദകരളേതദിലണ്ടവാവരുചതന്നട്
അദദ്ദേഹനം  ആഗ്രഹദിച.  1970 ല്  പവാറശവാല  മുതല്  കവാസര്ദകവാഡട്  വചര  പണദികരുചട  ദനതൃതത്വതദില്

https://ml.wikipedia.org/wiki/1995
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_19
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA_19


കവാല്നടയവായദി  നടതദിയ  സവാനംസട് കവാരദിക  ജവാഥ  ദകരളേ  ചരദിതതദിചല  പ്രധവാന  ഏടുകളേദിദലവാന്നവാണട്.
‘വവായദിച  വളേരുക,  ചദിന്തദിച  വദിദവകനം  ദനടുക  എന്നവായദിരുന്നു  ജവാഥയചട  മുദവാവവാകധനം’ .  ഗ്രന്ഥശവാല
പ്രസവാനതദിചന്റെ  നവായകന്,  കവാന്ചഫഡദിചന്റെ  സവാപകന്  തടങ്ങദി  ഒടനവധദി  സനംഭവാവനകള്
മലയവാളേതദിനു  നല്കദി.  പദിന്നശ്രീടട്ദകരളേ  നദിയമസഭഅനംഗശ്രീകരദിച്ചദകരളേ  പബദികട്  ലലബ്രറശ്രീസട്
ആകട് അദദ്ദേഹതദിചന്റെ സത്വപ്നമവായദിരുന്നു.1977  ല് ഗ്രന്ഥശവാലവാ സനംഘനം സര്കവാര് ഏചറടുത്തു.  അതവചര
ഗ്രന്ഥശവാലവാസനംഘതദിന്ചറ  ജനറല്  ചസക്രടറദി  അദദ്ദേഹമവായദിരുന്നു.  ഗ്രന്ഥശവാലവാ  പ്രവര്തകര്
ആദരദവവാചട  പണദികര്സവാര്  എന്നട്  വദിളേദികന്ന  അദദ്ദേഹനം  നദിര്ഭവാഗധവശവാല്  ദകരളേതദിന്ചറ
രവാഷശ്രീയസവാഹചരധങ്ങളേദില്ചപ്പെടട്  പദിന്നശ്രീടട്  ഗ്രന്ഥശവാലവാസനംഘതദിന്ചറ  ആരുനം  അലവാതവായദിതശ്രീരുകയനം
അദദ്ദേഹനം മചറവാരു പ്രസവാനനം (ദകരളേ അനനൗപചവാരദിക വദിദധവാഭധവാസ സമദിതദി)രൂപവതട്കരദികകയനം അതദിചന്റെ
പ്രവര്തകനവായദി മവാറുകയനം ചചയ.1996 മുതല് അദദ്ദേഹതദിചന്റെ മഹതത്വനം തദിരദിച്ചറദിഞ്ഞ ദകരളേ സര്കവാരുനം
മലയവാളേദികളുനം ഇദപ്പെവാള് അദദ്ദേഹതദിന്ചറ ചരമദദിനമവായ ജൂണ് 19 വവായനദദിനമവായദി ആചരദിച്ചട് അദദ്ദേഹചത
ആദരദികന്നു. അന്നട് മുതല് ഒരവാഴ്ചകവാലനം വവായനവവാരമവായനം ആചരദികന്നു. ദലവാകചമമവാടുനം വവായനവാദദിനനം -
പുസ്തകദദിനനം ആചരദികന്നുണ്ടട്. ദലവാകവവായനവാദദിനനം ഏപ്രദില് 23 [ UNESCO] ആണട്.

• വവായനയചട ദലവാകദതകട്- വവായനവാകബട് രൂപശ്രീകരണനം.
വവായനയചട പ്രവാധവാനധചത ചവളേദിചപ്പെടുത്തുന്നതദിനവായദി സ്കൂള് തല ദയവാഗനം- പ്രഭവാഷണനം - ഏചറ 
സവദിദശഷതകളുള്ള പുസ്തകനം പരദിചയചപ്പെടുതല്  നദിര്ദദ്ദേശദികവാനുള്ള ഒന്നട് :The Book Thief - is 
a novel by Australian author Markus Zusak. First published in 2005, the book won several 
awards and was listed o The New York Times Best Seller list for 375 weeks.

• ലലബ്രറദി കവാണല്/വവായനശവാലവാ സന്ദര്ശനനം
സ്കൂള് ലലബ്രറദിദയവാ അടുത്തുള്ള ഒരു വവായനശവാലദയവാ കവാണല്.വദിവദിധ ഇനനം പുസ്തകങ്ങള്, വദിവദിധ
ഭവാഷവാപുസ്തകങ്ങള്  ,  പതമവാസദികകള്,  പുസ്തകനം  അടുകദിചവകന്ന  രശ്രീതദി,  വവായനവാ  ഇടങ്ങള്  ,
മവാധധമങ്ങള് -  പതനം -  പുസ്തകനം -  ദമവാണദിറര് -  ഇ-  ബകട്റശ്രീദഡര്സട്  എന്നദിവ പരദിചയചപ്പെടണനം… .
ലലബ്രറദിയദില് ചമമര്ഷദിപ്പെട് എടുകല്. ഒരു ദനവാട്ടു പുസ്തകതദില് കഴദിയന്നത പുസ്തകങ്ങളുചട ദപരട്
കുറദിചച്ചടുകണനം.  ഇതട്  പദിന്നശ്രീടട്   സവാഹദിതധ  ശവാഖയചട  അടദിസവാനതദില്   വര്ഗശ്രീകരദികവാദനവാ
കത്വദിസട് ദപവാലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ദകവാ ഉപദയവാഗദികവാനം.

• എഴുത്തുകവാചര അറദിയവാനം
സവാഹദിതധകവാരന്മവാദരയനം,നല  വവായനകവാദരയനം  വദിദധലയങ്ങളേദിദലക  കണദികവാനം.അനുഭവങ്ങള്
പങദിടുന്ന  സനംവവാദങ്ങളുനം  ചര്ച്ചയനം  നടതവാനം.അവരുചട  കൃതദികള്  വവായദിചള്ള  വവായനവാചര്ച്ച
സനംഘടദിപ്പെദികവാനം.

• പുസ്തകദമളേ
ലഹസ്കൂള്   തലതദില്  ഒരു  പുസ്തകദമളേ  സനംഘടദിപ്പെദികവാന്  മുന്ലകഎടുകണനം.ഈ  ദമളേയദില്
പ്രദര്ശദിപ്പെദികന്ന പുസ്തകങ്ങള് സമശ്രീപചത വദിദധവാലയങ്ങള്കനം ,വവാങ്ങവാന് അവസരനം നല്കവാനം.ചദില
രകദിതവാകള്,  ദസവാണ്സര്മവാര്  എന്നദിവചര  വദിദധവാലയതദിനട്  പുസ്തക  കദിറട്  സമ്മവാനദികവാന്
ദപ്രരദിപ്പെദികണനം.

• ശവാവധവവായന 
സ്കൂള് അസട്നംബദി കഴദിഞ്ഞവാല്  10  മദിനുടട്  ശവാവധവവായന   [  സ്കൂളേദിചല മുഴുവന് കുടദികളുനം കവാസദിദലവാ
സനൗകരധമുള്ള  ഇടങ്ങളേദിദലവാ  മവാറദിയദിരുന്നു  ഒറകട്  ഇഷ്ടചപ്പെട  ഒരു  പുസ്തകനം  ഉറചക  വവായദിച്ചട്
ആസത്വദദികല് .  ഒരു ദദിവസനം ആദധനം  3-4 ദപജദില് തടങ്ങദി പദിചന്ന പദിചന്ന വവായനവാദവഗനം കൂടുന്നതട്
കവാണവാനം . വവായദിച്ച പുസ്തകങ്ങചളേകറദിച്ചട് ഒറവരദികറദിപ്പുകള് വവായനവാ കവാര്ഡദില് എഴുതല് ] വര്ഷനം
മുഴുവന് ഇടതടവദിലവാത 10 മദിനുടട് വവായന .

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times_Best_Seller_list
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times_Best_Seller_list
https://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Zusak
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3_%E0%B4%AA%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D_%E0%B4%B2%E0%B5%88%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B1%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%86%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3_%E0%B4%AA%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D_%E0%B4%B2%E0%B5%88%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B1%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%86%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B4%AD


• മവാരദതവാണ് വവായന 
ഓദരവാകവാസദിലനം ഒരു ദദിവസനം  മുഴുവന് നശ്രീണ്ടു നദില്കന്ന വവായന  .ഒരു ഒഴദിവദദിവസനം ഇതദിന്നവായദി
കചണ്ടതവാനം.എലവാവരുനം വവായദിചദകള്കവാന് തവാല്പരധചപ്പെടുന്ന   ഒരു പുസ്തകനം ചതരചഞ്ഞടുകക. 200
ദപജട് ദനവാവല് /  കഥവാസമവാഹവാരനം  /  കവദിതവാസമവാഹവാരനം  രവാവദിചല … മുതല് ലവകുദന്നരനം വചര
ഈ പുസ്തകനം തടര്ചയവായദി വവായദിച തശ്രീര്കക. ഉറചകവവായദികണനം. വവായദികനംദപവാചല വവായദികണനം.
കഴദിവനുസരദിച്ചട്  എലവാവരുനം  ഊഴനം  ചവച്ചട്  വവായദികണനം  .  എലവാവരുനം  നന്നവായദി  ശദ്ധദികണനം.
ലവകുദന്നരമവാവദമവാദഴകനം എലവാവരുനം കൂടദി ആ പുസ്തക വവായന തശ്രീര്തദിരദികണനം.

• പുസ്തകങ്ങള് മവാറദിചയഴുതല്: 
കഥകള്  ….  കുടദികട്  മനസദിലവാവന്ന  മടദിദലകട്  മവാറദിചയഴുതല്  ,  സനംഭവങ്ങള്  മവാറദിചയഴുതല്,
കഥവാവസവാനനം മവാറദിചയഴുതല്, പ്രവാദദശദികഭവാഷയദിദലകട് മവാറദിചയഴുതല്, വധവഹവാരനം മവാറദിചയഴുതല് ,
ഭവാഷ മവാറദിചയഴുതല്  ,  ഘടന മവാറദിചയഴുതല്  ,കഥവാപവാതങ്ങചളേ മവാറദിചയഴുതല്  -  മവാറദിചയഴുതദിയ
വയചട അവതരണനം ചര്ച  … [  ഒരു ഭവാഷവാ എക്സര്ലസസട് എന്ന മടദില് - ദകവാപ്പെദിറയട്റട് മുതലവായ
സങശ്രീര്ണ്ണ ചദിന്തകള് തല്കവാലനം ദവണ്ട ]

• വവായനവാപ്രതദിജ: ഓദരവാരുതരുനം [ കുടദിയനം മവാഷനം ] ദദിവസവനം 4 ദപചജങദിലനം വവായദിച്ചദിരദികചമന്ന
പ്രതദിജ  സത്വയനം  എടുകണനം.  എചന്തങദിലനം  -  പഠദികവാനുനം  പഠദിപ്പെദികവാനുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുചട
ഭവാഗമവായദി ചചയ്യുന്നവയവാകരുതട് - അധദികവവായനയവായദി വരണനം . ശദ്ധവാപൂര്വനം വവായദികണനം. 

• വവായദിച്ചതട് പങ്കുചവകല് : നവാനം വവായദിച്ചവചയ കുറദിച്ചട് സനംസവാരദികവാന് - കൂട്ടുകവാദരവാടട് വര്തമവാനനം
പറയവാന്  ശമദികണനം.  ഉള്ളടകനം  /  കഥ  ,  ഉള്ളദില്തടദിയ  സന്ദര്ഭങ്ങള്  /  കഥവാപവാതങ്ങള്  /
ആശയങ്ങള്  /  പ്രദയവാഗങ്ങള്  /  എഴുത്തുകവാരന്  എന്തുമവാവവാനം… .  നമ്മള് പറഞ്ഞട്തശ്രീരുന്നദതവാചട
കൂട്ടുകവാരന്നട് അതട് വവായദികവാന് ദതവാന്നണനം. 

• കക്ലാസസ്സ് തല ലലബ്രററ

പവാഠപുസ്തകങ്ങളുചട  തടര്ച്ചയവായ  അധദിക  വവായനകനം  ആസത്വവാദനകറദിപ്പെട്,  തവാരതമധ  
കറദിപ്പെട്,വവായനവാകറദിപ്പെട്……..തയ്യവാറവാകല്  എന്നദിങ്ങചനയള്ള  പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കട്  
സഹവായകവമവായ പുസ്തകങ്ങള്,വവായനവാകവാര്ഡുകള് എന്നദിവ സനംഘടദിപ്പെദിച്ചട്  കവാസട്തലതദില്  
ഒരു ലലബ്രറദി രൂപചപ്പെടുതണനം.പല  വദിദധവാലയങ്ങളേദിലനം  ചചറദിയ  ചചരദിവട്റവാകകളേദില്  ഇതട്  
സജശ്രീകരദിച്ചദിട്ടുണ്ടട്.ഇതട് എലവാ  കവാസ്സുകളേദിദലകനം വധവാപദിപ്പെദികണനം.ഡദിഷനറദി,ഭവാഷവാ  നദിഘണ്ടു  
എന്നദിങ്ങചന ചദില റഫറന്സട് പുസ്തകങ്ങള്  കൂടദി  ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതട്  അറദിവട്  നദിര്മ്മവാണതദിനട്  
സഹവായകവവാവനം.

• നല വവായനവാകുറദിപ്പുകള്
എലവാ  കുടദികളുനം  വവായദികണചമന്നട്  കരുതന്ന  20  പുസ്തകങ്ങള്  നദിര്ദദ്ദേശദികക  അവ  കവാസദില്  
ലഭധമവാകക.  ഈ  പുസ്തകങ്ങള്  വവായദിച്ചട്  വവായനവാ  കുറദിപ്പുകള്  തയ്യവാറവാകവാന്  
നദിര്ദദ്ദേശദികണനം.വവായനവാചര്ച്ചയദിലൂചടയനം,കുറദിപ്പുകളുചടവദിലയദിരുതലദിലൂചടയനം  മദികച്ച  
വവായനകവാചരകചണ്ടതദി ദപ്രവാതവാഹദിപ്പെദികവാനം.  വവായനവാകറദിപ്പുകള് ദചര്തട് ഒരു മവാഗസദിന്  
പ്രസദിദ്ധശ്രീകരദികവാനം. വവായനവാകുറദിപ്പെദിലൂചട കചണ്ടത്തുന്ന മദികച്ച വവായനകവാര്കട് സവാഹദിതധകധവാമട്  
നടതണനം.ഇതദില് സവാഹദിതധകവാരന്മവാചര പചങടുപ്പെദികണനം

• പുസ്തക കത്വദിസട്
വവായദിച്ച പുസ്തകങ്ങചളേ അടദിസവാനമവാകദി നടത്തുന്ന കത്വദിസട് ആശയഗ്രഹണ  വവായനകട്സഹവാ  
യകവവാവനം.ഇത കൂടവാചത പുസ്തകങ്ങള് കയ്യദില് നല്കദി നല്കുന്ന തതമയ  ദചവാദധങ്ങളുനം,സൂചന  
നല്കദി വവായനയനം ചര്ച്ചയമവാവവാനം.

• പുസ്തകങ്ങള് സമ്മവാനങ്ങള്



സ്കൂള് ലലബ്രറദികളുചട വദിപുലശ്രീകരണതദിനവായദി വദിവദിധ പദ്ധതദികള് ആസൂതണനംചചയ്യണനം.  വദിവദിധ  
ഏജന്സദികചളേ  സമശ്രീപദിചനം,വദിദധവാര്തദികള്,പൂര്വ  വദിദധവാര്തദികള്,പ്രവാദദശദിക  ഗവര്ചമ്മന്റുകള്  ,
വധകദികള്  എന്നദിവരുചട സഹവായദതവാചട ലലബ്രറദി കളുചട വദിപുലശ്രീകരണതദിനവായദി ശമദികവാനം.

• ലലബ്രറദികവാര്ഡട്/  കവാറദലവാഗട് കവാര്ഡട്
ഓദരവാ കുടദിയനം  മൂന്നട്  കവാറദലവാഗട്  കവാര്ഡട്  നദിര്മ്മദികണനം.ഒരു പുസ്തകനം വവായദികക.  തടര്ന്നട്  അതട്
മദറവാരവാള്കട്  വവായനകട്  ശുപവാര്ശചചയ്യവാന്  തക  വദിവരങ്ങളുള്ള   ഒരു  കവാര്ഡട്  ആണട്
നദിര്മ്മദിദകണ്ടതട്.ഇതദില് തവാചഴ പറയന്ന കവാരധങ്ങള് ഉള്ചപ്പെടണനം
hmbn- -̈Imew
a\-ÊnÂ X§n-\nÂ¡p¶ Hcp hm¡v-þ-hmIyw
hmb-\- hgn a\-ÊnÂ X§n \nÂ¡p¶ Hcp Nn{Xw
]pkvX-I-¯nse Gähpw ià-\mb IYm-]m{Xw/ZpÀº-e-\mb IYm-]m{Xw
cN-\-bpsS kmwkvIm-cnI ]cn-kcw/kmaq-ly-]-cn-kcw
]pkvXIw hmbn-¡-W-sa¶v asäm-cm-tfmSv ip]mÀi sN¿p-sa-¦nÂ þ ImcWw

• ആര്കനം പചങടുകവാനം
ചവാര്ടദില്  ഒരു  വവായനവാ  സവാമഗ്രദി  (കഥ  ,കവദിത,  വദിവരണനം  എന്നദിങ്ങചന  ഏതമവാകവാനം)   എഴുതദി
ത്തൂകന്നു..കുടദികള്കട് പ്രതദികരദികനവായദി മൂന്നട് നദിലവവാരതദിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് അതദിനു ചുവചട
നദിര്ദദ്ദേശദികന്നു.  കുടദികട്  അവരുചട  കഴദിവദിനനുസരദിച്ചട്  മൂന്നട്  പ്രവര്തനദമവാ  ചചയ്യവാന്
ആത്മവദിശത്വവാസമുള്ള  ഏചതങദിലനം  ഒരു  പ്രവര്തനദമവാ  എഴുതദിതയ്യവാറവാകദി  സമര്പ്പെദികവാനം.
ഉദവാഹരണതദിനട്  ഒരു  ലഘുകവദിത  നല്കുകയവാചണങദില്  ആദധദചവാദധനം  എലവാവര്കനം  എഴുതവാന്
കഴദിയന്ന ഒരു ഒറ വവാദകവാ വരദിദയവാ ഉതരമവായദി വരുന്ന ദചവാദധങ്ങളേവാകവാനം.അവസവാന പ്രവര്തനനം
ഒരവാസത്വവാദനകറദിപ്പെട് തയ്യറവാകലമവാകവാനം.

2-കവാസദില് നടതവാവന്ന വവായനവാപ്രവര്തനങ്ങളുനം വവായനവാദകളേദികളുനം
ധവാരവാളേനം  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇവദിചട  സൂചദിപ്പെദികന്നുണ്ടട്.കവാസ്സുനം  വധതധസ്ത  ,  നദിലവവാരകവാരവായ   കുടദികദളേയനം
പരദിഗണദിച്ചട്   വര്ഷനം  മുഴുവന്  നശ്രീണ്ടു  നദില്കന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്കട്  ലവവദിധധനം  വരുതവാനവാണട്  ഈ
നദിര്ദദ്ദേശങ്ങള്.  കവാസദിചല ആവശധതദിനുനം തവാല്പരധതദിനുനം അനുസരദിച്ചട്  ചതരചഞ്ഞടുകവാനുള്ള സത്വവാതനധനം
അധധവാപദികകണ്ടട്

i. പുസ്തകപദപരുകളേദി-  ഒദര  അകരതദില്  ദപരു  തടങ്ങുന്ന  പുസ്തകങ്ങള്  എത  പറയവാനം?  അകരനം
പറയദമവാള്  ആ  അകരതദില്  ദപരട്  തടങ്ങുന്ന  പുസ്തകപ്പെരട്  പറയല്   ഉദവാഹരണനം-  ക  -കയര്,
കന്നദിചകവായട്, കവദിയചട കവാല്പവാടുകള്
ii. പുസ്തകനം എഴുത്തുകവാരന്- ഒരവാള് പുസ്തകദപ്പെരു പറയണനം മദറയവാള് എഴുതദിയ ആളുചട ദപരുനം
iii. പുസ്തകതദില് വവാകട്/വവാകധനം,/ കചണ്ടതല്കളേദി
iv. വവായനവാദപവാലശ്രീസട്  കളേദി - ഒരവാള് പുസ്തകതദിചല ഒരവാശയനം പറയന്നു .മദറയവാള് ആ ആശയനം ഏതട് 

ദപജദിലവാചണന്നട് കചണ്ടതണനം
v. പുസ്തകകത്വദിസട്-  പുസ്തകതദില്  നദിന്നുനം  ദചവാദധങ്ങള്  ദചവാദദികവാനം  .വവായനകവാരന്  ഉതരനം  

കചണ്ടതദിപ്പെറയണനം
vi. ദപവാസ്റ്റര് നദിര്മ്മവാണനം- ഒരു പുസ്തകചത പരദിചയചപ്പെടുത്തുന്ന ദപവാസ്റ്റര് 
vii. പുസ്തക ഡയറദി- പുസ്തകനം വവായദിച്ചതദിചന്റെ അനുഭവനം ഡയറദിയദില് കുറദികല്
viii. കഥവാപവാതവമവായദി  അഭദിമുഖനം-വവായദിച്ച  കഥയദിചല  കഥവാപവാതങ്ങദളേവാടട്  അഭദിമുഖനം  നടതവാനുള്ള  

ദചവാദധങ്ങള് കഥയദിചല കഥവാപവാതമവായദി വരുന്നവദരവാടട് ദചവാദദികക-ഉദവാ ബഷശ്രീറദിചന്റെ പവാത്തുമ്മയചട  
ആടട് എന്ന  ദനവാവല് കഥയദിചല പവാത്തുമ്മ,ചകവാചണ്ണദി, ഖദശ്രീജ, അബ്ദുല് ഖവാദര്, ഹനശ്രീഫ  എന്നദിവരവായദി 
ദവഷനം  ചകടദിചയത്തുന്നവദരവാടട്  വവായനകവാര്കട്  ദചവാദധങ്ങള്  ദചവാദദികവാനം.അവര്  കഥയചട  ഗതദി  
എങ്ങചന മവാറ്റുന്നു എന്നട് തദിരദിച്ചറദിയവാനം.

ix. ചങ്ങല വവായന -തടര്ച്ചയവായദി എലവാവരുനം മവാറദിമവാറദി വവായദികല്
x. കവാവധദകളേദി- പുസ്തക സഹവായദതവാചട കവാവധദകളേദി നടതല്



xi. കഥവാകഥനനം- വവായദിച്ച കഥകള് ശവണമധുരമവായദി അവതരദിപ്പെദികല്
xii. മവാറവാനം  മറദികവാനം-  കഥചയ  കവദിതയവാകവാനം,  നവാടകമവാകവാനം,കഥവാപ്രസനംഗമവാകവാനം,തദിരകഥയവാകവാനം  

കവദിതചയ തദിരദിചനം
xiii. കഥ ചദിതശ്രീകരദികവാനം-കഥ ചദിതരൂപതദിലവാകല്
xiv. കഥവാ പൂരണനം,കവദിതവാ പൂരണനം- ചദില ഭവാഗങ്ങളുചട തടര്ച്ച ചയഴുതല്
xv. വവായനവാസനംഗ്രഹനം- വവായദിച്ചതദിചന്റെ സനംഗ്രഹനം എഴുതദി അവതരദിപ്പെദികല്
xvi. ആശയവദിപുലനനം-  വവായദിച്ച രചനയദിചല ചദില വരദികള് വദിപുലനനം നടതദി വദിശദമവാകല്
xvii. കഥയദില് പുതദിയ കഥവാപവാതങ്ങചളേ ഉള്ചപ്പെടുതല്
xviii. മറ്റുഭവാഷകളേദിചല കഥ കവദിത തര്ജമചചയദനവാകല് (ഹദിന്ദദി,ഇനംഗശ്രീഷട്,അറബദികട്,സനംസ്കൃതനം,ഉറുദ)
xix. സമവാനകഥ,കവദിത കചണ്ടതല്കളേദി
xx. കഥകനം കവദിതകനം ആസത്വവാദനകറദിപ്പെട് തയ്യറവാകല്
xxi. തലചകട്ടുമവാറദിദനവാകല്-വവായദിച്ച കഥയദടദയവാ കവദിതയദടദയവാ തലചകട്ടുമവാറദിദനവാകല്
xxii. പതകത്വദിസട് -പതനം  വവായദിച്ചട്  അതദില് നദിന്നുനം കത്വദിസട് നടതല്
xxiii. പതവവാര്ത- സനംവവാദനം   -വദിവദിധ പതങ്ങളുചട ആദധദപജട് തവാരതമധനം 
xxiv.വവായനവാനവാടകനം- ദറഡദിദയവാ നവാടകനം ദപവാല ശബ്ദനവാടകങ്ങള്  (നവാടകനം വവായദിച്ചവതരദിപ്പെദികല് )

വവായനവാ തടര്ച്ചയമവായദി   ബന്ധചപ്പെടവ.

വശ്രീടദില്  ഒരു  കുഞ  ലലബ്രറദിആരനംഭദികല്  വശ്രീടദിലള്ള  പുസ്തകങ്ങള്  അടുകദി  ഒതകദി  ചവകല്,  ലദിസ്റ്റട്
തയ്യവാറവാകല്  ചമചലചമചല  വദികസദിപ്പെദികവാനുള്ള  ആദലവാചനകള്,  സവാധധതയള്ളവര്കട്  സത്വന്തനം
ചമവാലബലദില് / ടവാബദില് ഒരു വവായനശവാല ആരനംഭദികല് / ചനറട് - ഇ ബകട്സട് ഇ ബകട് റശ്രീഡര് എന്നദിവ
ഡനൗണ്ദലവാഡട്ചചയ്തട്പരദിചയദികല്  

എഴുതദിയതട് വവായദികരുതട്
വവായദിച്ചതട് എഴുതരുതട്
എഴുതദിവവായദികണനം

വവായദിച്ചട് എഴുതണനം

വവായനവാ പ്രവര്തനനം  വദിദധവാലയ പ്രതദിഫലനങ്ങള് 
• എലവാ കുടദികളുനം പുസ്തകനം വവായദികന്നു 
• വവായനവാകുറദിപ്പുകള് പ്രസദിദ്ധശ്രീകരദികദയവാ പതദിപ്പെവാകദി മവാറ്റുകദയവാ ചചയ്യുന്നു.
• എലവാ കവാസദിനുനം കവാസട് ലലബ്രറദി രൂപചപ്പെടുന്നു
• സ്കൂള് ലലബ്രറദി ചദിടചപ്പെടുതദിചവകന്നു.
• ശവാവധവവായനകനം പ്രവാധവാനധനം നല്കുന്നു.



അനുബന്ധങ്ങള്








