
ജൂണ് 19  വവായനവാദദിനനം 

  വവായനവാ പ്രവര്ത്തന നദിര്ദദ്ദേശങ്ങള് 

(തയ്യറവാകദിയതത് -ഡയറത് (പദി.എസത്.ടദി.ഇ )പവാലകവാടത്)

അവധധികക്കാല  അധധക്കാപക  പധിന്തുണക്കാ  പരധിപക്കാടധിയധില്   വധിശദമക്കായധി  ചര്ച്ചചചയ്ത  ഒര
ഊന്നല്  മമഖലയക്കായധിരന്നു  കുടധികളുചട  വക്കായനക്കാ  മപക്കാഷണപരധിപക്കാടധി.  ഓമരക്കാ
കക്കാസധിമലയയും  പക്കാ ഠധപദ്ധതധികയും  പക്കാഠഭക്കാഗങ്ങള്കയും അനുപൂരകമക്കായധി കുടധി വക്കായധിമകണ
പുസ്തകങ്ങള്  കചണതധി   ഓമരക്കാ  കക്കാസധിലയും  ലലബ്രറധി   രൂപചപ്പെടുത്തുക  എന്നതത
ഭക്കാഷക്കാധധക്കാപക  പരധിശശീലനതധില്  എതധിമച്ചര്ന്ന  ധക്കാരണയക്കാണത.സതകൂള്  തനത
ഫണ്ടുകളുയും,  ബക്കാങ്കുകള്  പഞക്കായത്തുകള്,    ഗ്രന്ഥശക്കാലകള്   എന്നധിവയചട
സഹകരണമതക്കാചടയയും  ,പൂര്വ്വ  വധിദധക്കാര്തധികമളേയയും  രകധിതക്കാകമളേയയും  സമശീപധിചയും
ഇതധിനുമവണ   അധധിക  പുസ്തകങ്ങള്  കചണതണയും.ഈ  വര്ഷയും  ജധിലക്കാ  പഞക്കായതത
നടപ്പെക്കാകക്കാന്  ഉമദ്ദേശധികന്ന  വക്കായനക്കൂടയും  എഴുത്തുകൂടയും  മപക്കാജകതടുയും,  സര്വ്വ
ശധികഅഭധിയക്കാന്  പദ്ധതധിയക്കായ  വക്കായനക്കാവസന്തവയും  വക്കായനക്കാ  വധക്കാപന  പരധിപക്കാടധിയചട
ഭക്കാഗമക്കാകണയും.  ആശയഗ്രഹണ  വക്കായനയചടപതധിഫലനങ്ങളേക്കാണത,വക്കായധിച്ച
ആശയങ്ങചളേ  മറ്റു  രശീതധികളേധില്  പുനരക്കാവധിഷതകരധികല്,വക്കായനക്കാനുഭവയും  പങ്കുചവകല്,
വക്കായധിച്ച  വസതതതകചളേ  സയുംഗ്രഹധിച  പറയല്,  വക്കായനക്കാനുഭവചത
വധിപുലശീകരധികല്,വക്കായനക്കാനുഭവചത  ചധിതശീകരധികല്,വക്കായനചയ  മുന്  വക്കായനക്കാനുഭവ
മക്കായധി  തക്കാരതമധയും  ചചയ്യല്  എന്നധിവ.  വക്കായന  അര്തപൂര്ണമക്കാവന്നതത
വക്കായനക്കാനുഭവചത  പുനരപമയക്കാഗധികമമക്കാഴക്കാണത.വക്കായനചയ  വധിലയധിരതക്കാനുയും
ഇതധിമലചതങധിലയും തനയും പമയക്കാജനചപ്പെടുതക്കായും. 

ജൂണ് പചതക്കാമതധിനത പധി.എന് പണധികര് ദധിനതധില് തടങ്ങുന്ന വക്കായന വര്ഷയും
മുഴുവനുയും  നശീണ്ടു  നധില്കന്നതയും,   തടര്ന്നത  വക്കായന   ഒര  ശശീലമക്കാകധി  മക്കാറക്കാന്
മപരധിപ്പെധികകയയും  മവണയും..  ഇതധിനത  മൂന്നത  തരതധിലള്ള  പവര്തനങ്ങളേക്കാണത
നധിര്മദ്ദേശധികന്നതത

1. വക്കായനക്കാ പകക്കാചരണകക്കാലതത  എലക്കാ വധിദധക്കാലയതധിലയും ചപക്കാതവക്കായധി നടമകണ
പവര്തനങ്ങള്

2. ഒന്നു  മുതല്  10  വചരയള്ള  കക്കാസ്സുകളേധില്   അധധക്കാപകരചട  ഇടചപടല്  വഴധി
നടമകണവ

3. വശീടത ,ലലബ്ര റധികള് എന്നധിങ്ങചന വക്കായനക്കാ തടര്ച്ചയമക്കായധി   ബന്ധചപ്പെടവ.

1. വവായനവാ  വവാരത്തദില്  എലവാ  വദിദദവാലയത്തദിലനം  പപവാതുവവായദി  നടദകണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

• വവായനവാദദിനനം -പദി.എൻ. പണദികര്  അനുസത്മരണനം

ചപക്കാതവക്കായധില്  നക്കാരക്കായണ  പണധികര്  എന്ന   ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാ  പവര്തകചന
അടുതറധിയക എന്ന ഈ  പവര്തനയും  എലക്കാ  വധിദധക്കാലയതധിലയും  അസയുംബധിയചട
ഭക്കാഗമക്കായധി  നടതക്കാവ  ന്നതക്കാണത.പധക്കാനക്കാധധക്കാപകമനക്കാ  ,സഹക്കാധധക്കാപകര്മകക്കാ
അനുസ്മരണ പഭക്കാഷണയും നടതക്കായും . ആവശധചമങധില്   ഇമതക്കാചടക്കാപ്പെമുള്ള  കുറധിപ്പെത
റഫറന്സധിനക്കായധി പമയക്കാജനചപ്പെടുതക്കായും (അധധികവക്കായനകത  അനുബന്ധയും  ഒന്നത
ഉപമയക്കാഗധികക)



ആലപ്പുഴ  ജധിലയധില്നശീലമമരൂരധില്മഗക്കാവധിന്ദപധിള്ളയചടയയും  ജക്കാനകധിയമ്മയചടയയും
മകനക്കായധി  1909  മക്കാര്ച്ചത  1  തശീയതധി  പുതവക്കായധില്  നക്കാരക്കായണ  പണധികര്  ജനധിച.
അദ്ധധക്കാപകനക്കായധിരന്നു.1995 ജൂണ്  19 നത  അന്തരധിച.  അമദ്ദേഹതധിചന
ചരമദധിനയും വക്കായനക്കാദധിനമക്കായധിആചരധികന്നു.1926  ല്  അമദ്ദേഹയും  തന്ചറ  ജന്മനക്കാടധില്
"സനക്കാതനധര്മ്മയും"  എന്ന  വക്കായനശക്കാല  സക്കാപധിച.  ഒര  സക്കാധക്കാരണ  ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാ
പവര്തകനക്കായധി  പവര്തനയും  തടങ്ങധിയ  അമദ്ദേഹതധിചന  അമഹക്കാരക്കാതമുള്ള
പവര്തനതധിചന  ഫലമക്കായക്കാണത  മകരളേ  ഗ്രന്ഥശക്കാല  സയുംഘയും  സക്കാപധിതമക്കാകുന്നതത.
ആയധിരകണകധിനത  ഗ്രന്ഥശക്കാലകചളേ  സയുംഘതധിചന  കശീഴധില്  ചകക്കാണ്ടുവരക്കാനുയും
അമദ്ദേഹതധിനത  കഴധിഞ.ഗ്രന്ഥശക്കാല  ഇലക്കാത  ഒര  ഗ്രക്കാമവയും
മകരളേതധിലണക്കാവരചതന്നത  അമദ്ദേഹയും  ആഗ്രഹധിച.  1970 ല്  പക്കാറശക്കാല  മുതല്
കക്കാസര്മകക്കാഡത  വചര  പണധികരചട  മനതൃതത്വതധില്  കക്കാല്നടയക്കായധി  നടതധിയ
സക്കായുംസത കക്കാരധിക  ജക്കാഥ  മകരളേ  ചരധിതതധിചല  പധക്കാന  ഏടുകളേധിമലക്കാന്നക്കാണത.  ‘വക്കായധിച
വളേരക, ചധിന്തധിച വധിമവകയും മനടുക’ എന്നക്കായധിരന്നു ജക്കാഥയചട മുദക്കാവക്കാകധയും.  ഗ്രന്ഥശക്കാല
പസക്കാനതധിചന  നക്കായകന്,  കക്കാന്ചഫഡധിചന  സക്കാപകന്  തടങ്ങധി  ഒടനവധധി
സയുംഭക്കാവനകള് മലയക്കാളേതധിനു നല്കധി.  പധിന്നശീടതമകരളേ നധിയമസഭഅയുംഗശീകരധിച്ചമകരളേ
പബധികത ലലബ്രറശീസത ആകതറത അമദ്ദേഹതധിചന സത്വപ്നമക്കായധിരന്നു.1977 ല് ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാ
സയുംഘയും  സര്കക്കാര്  ഏചറടുത്തു.  അതവചര  ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാസയുംഘതധിന്ചറ  ജനറല്
ചസക്രടറധി  അമദ്ദേഹമക്കായധിരന്നു.  ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാ  പവര്തകര്  ആദരമവക്കാചട
പണധികര്സക്കാര്  എന്നത  വധിളേധികന്ന  അമദ്ദേഹയും  നധിര്ഭക്കാഗധവശക്കാല്  മകരളേതധിന്ചറ
രക്കാഷശീയസക്കാഹചരധങ്ങളേധില്ചപ്പെടത  പധിന്നശീടത  ഗ്രന്ഥശക്കാലക്കാസയുംഘതധിന്ചറ  ആരയും
അലക്കാതക്കായധിതശീരകയയും  അമദ്ദേഹയും  മചറക്കാര  പസക്കാനയും  (മകരളേ  അനനൗപചക്കാരധിക
വധിദധക്കാഭധക്കാസ  സമധിതധി)രൂപവതതകരധികകയയും  അതധിചന  പവര്തകനക്കായധി  മക്കാറുകയയും
ചചയതത.1996  മുതല്  അമദ്ദേഹതധിചന  മഹതത്വയും  തധിരധിച്ചറധിഞ്ഞ  മകരളേ  സര്കക്കാരയും
മലയക്കാളേധികളുയും  ഇമപ്പെക്കാള്  അമദ്ദേഹതധിന്ചറ ചരമദധിനമക്കായ  ജൂണ്  19  വക്കായനദധിനമക്കായധി
ആചരധിച്ചത അമദ്ദേഹചത ആദരധികന്നു.  അന്നത മുതല് ഒരക്കാഴ്ചകക്കാലയും വക്കായനവക്കാരമക്കായയും
ആചരധികന്നു.  മലക്കാകചമമക്കാടുയും  വക്കായനക്കാദധിനയും  -  പുസ്തകദധിനയും  ആചരധികന്നുണത.
മലക്കാകവക്കായനക്കാദധിനയും ഏപധില് 23 [ UNESCO] ആണത.

• വവായനയുപട ദലവാകദത്തകത്- വവായനവാക്ലബത് രൂപപീകരണനം.
വക്കായനയചട പക്കാധക്കാനധചത ചവളേധിചപ്പെടുത്തുന്നതധിനക്കായധി സത്കൂള് തല ദയവാഗനം- 

പഭക്കാഷണയും - ഏചറ സവധിമശഷതകളുള്ള പുസ്തകയും പരധിചയചപ്പെടുതല്  
നധിര്മദ്ദേശധികക്കാനുള്ള ഒന്നത :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
സതകൂള്  ലലബ്രറധിമയക്കാ  അടുത്തുള്ള  ഒര  വക്കായനശക്കാലമയക്കാ  കക്കാണല്.വധിവധിധ
ഇനയും  പുസ്തകങ്ങള്,  വധിവധിധ  ഭക്കാഷക്കാപുസ്തകങ്ങള്  ,  പതമക്കാസധികകള്,  പുസ്തകയും
അടുകധിചവകന്ന രശീതധി,  വക്കായനക്കാ ഇടങ്ങള്  ,  മക്കാധധമങ്ങള്  -  പതയും  -  പുസ്തകയും  -
മമക്കാണധിറര്  -  ഇ-  ബകതറശീമഡര്സത   എന്നധിവ  പരധിചയചപ്പെടണയും… .
ലലബ്രറധിയധില്  ചമമര്ഷധിപ്പെത  എടുകല്.  ഒര മനക്കാട്ടു  പുസ്തകതധില്  കഴധിയന്നത
പുസ്തകങ്ങളുചട  മപരത   കുറധിചച്ചടുകണയും.  ഇതത  പധിന്നശീടത   സക്കാഹധിതധ  ശക്കാഖയചട
അടധിസക്കാനതധില്  വര്ഗശീകരധികക്കാമനക്കാ കത്വധിസത മപക്കാലള്ള പവര്തനങ്ങള്മകക്കാ
ഉപമയക്കാഗധികക്കായും.

https://ml.wikipedia.org/wiki/1995
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
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


• എഴുത്തുകവാപര അറദിയവാനം
സക്കാഹധിതധകക്കാരന്മക്കാമരയയും,നല  വക്കായനകക്കാമരയയും  വധിദധലയങ്ങളേധിമലക
കണധികക്കായും.അനുഭവങ്ങള് പങധിടുന്ന സയുംവക്കാദങ്ങളുയും ചര്ച്ചയയും നടതക്കായും.അവരചട
കൃതധികള് വക്കായധിചള്ള വക്കായനക്കാചര്ച്ച സയുംഘടധിപ്പെധികക്കായും.

• പുസ്തകദമള
ലഹസതകൂള്   തലതധില്  ഒര  പുസ്തകമമളേ  സയുംഘടധിപ്പെധികക്കാന്
മുന്ലകഎടുകണയും.ഈ മമളേയധില്  പദര്ശധിപ്പെധികന്ന പുസ്തകങ്ങള് സമശീപചത
വധിദധക്കാലയങ്ങള്കയും  ,വക്കാങ്ങക്കാന്  അവസരയും  നല്കക്കായും.ചധില  രകധിതക്കാകള്,
മസക്കാണ്സര്മക്കാര്  എന്നധിവചര  വധിദധക്കാലയതധിനത  പുസ്തക  കധിറത  സമ്മക്കാനധികക്കാന്
മപരധിപ്പെധികണയും.

• ശവാവദവവായന 

സതകൂള് അസതയുംബധി കഴധിഞ്ഞക്കാല് 10 മധിനുടത ശക്കാവധവക്കായന  [  സതകൂളേധിചല മുഴുവന്
കുടധികളുയും കക്കാസധിമലക്കാ സനൗകരധമുള്ള ഇടങ്ങളേധിമലക്കാ മക്കാറധിയധിരന്നു ഒറകത ഇഷ്ടചപ്പെട
ഒര പുസ്തകയും ഉറചക വക്കായധിച്ചത ആസത്വദധികല്  .  ഒര ദധിവസയും ആദധയും  3-4  മപജധില്
തടങ്ങധി  പധിചന്ന  പധിചന്ന  വക്കായനക്കാമവഗയും  കൂടുന്നതത  കക്കാണക്കായും  .  വക്കായധിച്ച
പുസ്തകങ്ങചളേകറധിച്ചത  ഒറവരധികറധിപ്പുകള് വക്കായനക്കാ കക്കാര്ഡധില് എഴുതല്  ]  വര്ഷയും
മുഴുവന് ഇടതടവധിലക്കാത 10 മധിനുടത വക്കായന .

• മവാരദത്തവാണ് വവായന 
ഓമരക്കാകക്കാസധിലയും  ഒര  ദധിവസയും   മുഴുവന്  നശീണ്ടു  നധില്കന്ന  വക്കായന  .ഒര
ഒഴധിവദധിവസയും  ഇതധിന്നക്കായധി  കചണതക്കായും.എലക്കാവരയും  വക്കായധിചമകള്കക്കാന്
തക്കാല്പരധചപ്പെടുന്ന    ഒര  പുസ്തകയും  ചതരചഞ്ഞടുകക.  200    മപജത  മനക്കാവല്  /
കഥക്കാസമക്കാഹക്കാരയും / കവധിതക്കാസമക്കാഹക്കാരയും  രക്കാവധിചല … മുതല് ലവകുമന്നരയും വചര
ഈ  പുസ്തകയും  തടര്ചയക്കായധി  വക്കായധിച  തശീര്കക.  ഉറചകവക്കായധികണയും.
വക്കായധികയുംമപക്കാചല  വക്കായധികണയും.  കഴധിവനുസരധിച്ചത  എലക്കാവരയും  ഊഴയും  ചവച്ചത
വക്കായധികണയും  .  എലക്കാവരയും  നന്നക്കായധി  ശദ്ധധികണയും.
ലവകുമന്നരമക്കാവമമക്കാമഴകയും  എലക്കാവരയും  കൂടധി  ആ  പുസ്തക  വക്കായന
തശീര്തധിരധികണയും.

• പുസ്തകങ്ങള് മവാറദിപയഴുതല്: 

കഥകള്  ….  കുടധികത  മനസധിലക്കാവന്ന  മടധിമലകത  മക്കാറധിചയഴുതല്  ,  സയുംഭവങ്ങള്
മക്കാറധിചയഴുതല്,  കഥക്കാവസക്കാനയും  മക്കാറധിചയഴുതല്,  പക്കാമദശധികഭക്കാഷയധിമലകത
മക്കാറധിചയഴുതല്,  വധവഹക്കാരയും  മക്കാറധിചയഴുതല്  ,  ഭക്കാഷ  മക്കാറധിചയഴുതല്  ,  ഘടന
മക്കാറധിചയഴുതല്  ,കഥക്കാപക്കാതങ്ങചളേ മക്കാറധിചയഴുതല്  -  മക്കാറധിചയഴുതധിയ  വയചട
അവതരണയും ചര്ച  … [  ഒര ഭക്കാഷക്കാ എക്സര്ലസസത എന്ന മടധില് - മകക്കാപ്പെധിറയതറത
മുതലക്കായ സങശീര്ണ്ണ ചധിന്തകള് തല്കക്കാലയും മവണ ]

• വവായനവാപ്രതദിജ:  ഓമരക്കാരതരയും  [  കുടധിയയും മക്കാഷയും  ]  ദധിവസവയും  4  മപചജങധിലയും

വക്കായധിച്ചധിരധികചമന്ന  പതധിജ്ഞ  സത്വയയും  എടുകണയും.  എചന്തങധിലയും  -  പഠധികക്കാനുയും
പഠധിപ്പെധികക്കാനുമുള്ള  പവര്തനങ്ങളുചട  ഭക്കാഗമക്കായധി  ചചയ്യുന്നവയക്കാകരതത  -
അധധികവക്കായനയക്കായധി വരണയും . ശദ്ധക്കാപൂര്വയും വക്കായധികണയും. 

• വവായദിച്ചതത്  പങ്കുപവകല് :  നക്കായും  വക്കായധിച്ചവചയ  കുറധിച്ചത  സയുംസക്കാരധികക്കാന്  -



കൂട്ടുകക്കാമരക്കാടത  വര്തമക്കാനയും  പറയക്കാന്  ശമധികണയും.  ഉള്ളടകയും  /  കഥ  ,
ഉള്ളധില്തടധിയ സന്ദര്ഭങ്ങള്  / കഥക്കാപക്കാതങ്ങള് / ആശയങ്ങള് / പമയക്കാഗങ്ങള്
/  എഴുത്തുകക്കാരന്  എന്തുമക്കാവക്കായും… .  നമ്മള് പറഞ്ഞതതശീരന്നമതക്കാചട കൂട്ടുകക്കാരന്നത
അതത വക്കായധികക്കാന് മതക്കാന്നണയും. 

• ക്ലവാസത് തല ലലബ്രറദി

പക്കാഠപുസ്തകങ്ങളുചട  തടര്ച്ചയക്കായ  അധധിക  വക്കായനകയും  ആസത്വക്കാദനകറധിപ്പെത,
തക്കാരതമധ കറധിപ്പെത,വക്കായനക്കാകറധിപ്പെത……..തയ്യക്കാറക്കാകല്  എന്നധിങ്ങചനയള്ള
പഠനപവര്തനങ്ങള്കത സഹക്കായകവമക്കായ പുസ്തകങ്ങള്,വക്കായനക്കാകക്കാര്ഡുകള്
എന്നധിവ സയുംഘടധിപ്പെധിച്ചത കക്കാസതതലതധില് ഒര ലലബ്രറധി രൂപചപ്പെടുതണയും.പല
വധിദധക്കാലയങ്ങളേധിലയും ചചറധിയ ചചരധിവതറക്കാകകളേധില് ഇതത സജശീകരധിച്ചധിട്ടുണത.ഇതത എലക്കാ
കക്കാസ്സുകളേധിമലകയും വധക്കാപധിപ്പെധികണയും.ഡധിഷനറധി,ഭക്കാഷക്കാ നധിഘണ്ടു എന്നധിങ്ങചന  ചധില
റഫറന്സത പുസ്തകങ്ങള്  കൂടധി  ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതത  അറധിവത  നധിര്മ്മക്കാണതധിനത  

സഹക്കായകവക്കാവയും.
• നല വവായനവാകുറദിപ്പുകള്

എലക്കാ കുടധികളുയും വക്കായധികണചമന്നത കരതന്ന 20 പുസ്തകങ്ങള് നധിര്മദ്ദേശധികക അവ
കക്കാസധില് ലഭധമക്കാകക. ഈ പുസ്തകങ്ങള് വക്കായധിച്ചത വക്കായനക്കാ കുറധിപ്പുകള് തയ്യക്കാറക്കാകക്കാന് 

നധിര്മദ്ദേശധികണയും.വക്കായനക്കാചര്ച്ചയധിലൂചടയയും,കുറധിപ്പുകളുചടവധിലയധിരതലധിലൂചടയയും
മധികച്ച വക്കായനകക്കാചരകചണതധി മപക്കാതക്കാഹധിപ്പെധികക്കായും.  വക്കായനക്കാകറധിപ്പുകള്
മചര്തത ഒര മക്കാഗസധിന് പസധിദ്ധശീകരധികക്കായും. വക്കായനക്കാകുറധിപ്പെധിലൂചട  കചണത്തുന്ന  മധികച്ച
വക്കായനകക്കാര്കത സക്കാഹധിതധകധക്കാമത നടതണയും.ഇതധില് സക്കാഹധിതധകക്കാരന്മക്കാചര
പചങടുപ്പെധികണയും

• പുസ്തക കകദിസത്
വക്കായധിച്ച പുസ്തകങ്ങചളേ അടധിസക്കാനമക്കാകധി നടത്തുന്ന കത്വധിസത ആശയഗ്രഹണ

വക്കായനകതസഹക്കാ യകവക്കാവയും.ഇത  കൂടക്കാചത  പുസ്തകങ്ങള്  കയ്യധില്  നല്കധി  നല്കുന്ന  
തതമയ മചക്കാദധങ്ങളുയും,സൂചന നല്കധി വക്കായനയയും ചര്ച്ചയമക്കാവക്കായും.

• പുസ്തകങ്ങള് സമവാനങ്ങള്
സതകൂള്  ലലബ്രറധികളുചട  വധിപുലശീകരണതധിനക്കായധി  വധിവധിധ  പദ്ധതധികള്

ആസൂതണയുംചചയ്യണയും. വധിവധിധ ഏജന്സധികചളേ  സമശീപധിചയും,വധിദധക്കാര്തധികള്,പൂര്വ്വ
വധിദധക്കാര്തധികള്,പക്കാമദശധിക ഗവര്ചമ്മന്റുകള്  , വധകധികള്   എന്നധിവരചട
സഹക്കായമതക്കാചട ലലബ്രറധി കളുചട വധിപുലശീകരണതധിനക്കായധി ശമധികക്കായും.

• ലലബ്രറദികവാര്ഡത്/  കവാറദലവാഗത് കവാര്ഡത്
ഓമരക്കാ കുടധിയയും മൂന്നത കക്കാറമലക്കാഗത കക്കാര്ഡത നധിര്മ്മധികണയും.ഒര പുസ്തകയും വക്കായധികക.
തടര്ന്നത അതത മമറക്കാരക്കാള്കത വക്കായനകത ശുപക്കാര്ശചചയ്യക്കാന് തക വധിവരങ്ങളുള്ള
ഒര  കക്കാര്ഡത  ആണത  നധിര്മ്മധിമകണതത.ഇതധില്  തക്കാചഴ  പറയന്ന  കക്കാരധങ്ങള്
ഉള്ചപ്പെടണയും
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 പപങ്കെടുകവാനം
ചക്കാര്ടധില്  ഒര  വക്കായനക്കാ  സക്കാമഗ്രധി  (കഥ  ,കവധിത,  വധിവരണയും  എന്നധിങ്ങചന
ഏതമക്കാകക്കായും)   എഴുതധി  ത്തൂകന്നു..കുടധികള്കത  പതധികരധികനക്കായധി  മൂന്നത
നധിലവക്കാരതധിലള്ള  പവര്തനങ്ങള്  അതധിനു  ചുവചട  നധിര്മദ്ദേശധികന്നു.  കുടധികത



അവരചട കഴധിവധിനനുസരധിച്ചത മൂന്നത പവര്തനമമക്കാ ചചയ്യക്കാന് ആത്മവധിശത്വക്കാസമുള്ള
ഏചതങധിലയും  ഒര  പവര്തനമമക്കാ  എഴുതധിതയ്യക്കാറക്കാകധി  സമര്പ്പെധികക്കായും.
ഉദക്കാഹരണതധിനത  ഒര  ലഘുകവധിത  നല്കുകയക്കാചണങധില്  ആദധമചക്കാദധയും
എലക്കാവര്കയും എഴുതക്കാന് കഴധിയന്ന ഒര ഒറ വക്കാമകക്കാ വരധിമയക്കാ ഉതരമക്കായധി വരന്ന
മചക്കാദധങ്ങളേക്കാകക്കായും.അവസക്കാന  പവര്തനയും  ഒരക്കാസത്വക്കാദനകറധിപ്പെത
തയ്യറക്കാകലമക്കാകക്കായും.

2-ക്ലവാസദില് നടത്തവാവുന്ന വവായനവാപ്രവര്ത്തനങ്ങളനം വവായനവാദകളദികളനം
ധക്കാരക്കാളേയും  പവര്തനങ്ങള്  ഇവധിചട  സൂചധിപ്പെധികന്നുണത.കക്കാസ്സുയും  വധതധസ്ത  ,
നധിലവക്കാരകക്കാരക്കായ   കുടധികമളേയയും  പരധിഗണധിച്ചത   വര്ഷയും  മുഴുവന്  നശീണ്ടു  നധില്കന്ന
പവര്തനങ്ങള്കത  ലവവധിധധയും  വരതക്കാനക്കാണത  ഈ  നധിര്മദ്ദേശങ്ങള്.  കക്കാസധിചല
ആവശധതധിനുയും  തക്കാല്പരധതധിനുയും  അനുസരധിച്ചത  ചതരചഞ്ഞടുകക്കാനുള്ള  സത്വക്കാതനധയും
അധധക്കാപധികകണത

i. പുസ്തകപമപരകളേധി-  ഒമര  അകരതധില്  മപര  തടങ്ങുന്ന  പുസ്തകങ്ങള്  എത
പറയക്കായും?  അകരയും  പറയമമക്കാള്  ആ  അകരതധില്  മപരത  തടങ്ങുന്ന  പുസ്തകപ്പെരത
പറയല്  ഉദക്കാഹരണയും- ക -കയര്, കന്നധിചകക്കായതതത, കവധിയചട കക്കാല്പക്കാടുകള്
ii. പുസ്തകയും  എഴുത്തുകക്കാരന്-  ഒരക്കാള്  പുസ്തകമപ്പെര  പറയണയും  മമറയക്കാള്  എഴുതധിയ
ആളുചട മപരയും
iii. പുസ്തകതധില് വക്കാകത/വക്കാകധയും,/ കചണതല്കളേധി
iv. വക്കായനക്കാമപക്കാലശീസത  കളേധി  -  ഒരക്കാള് പുസ്തകതധിചല ഒരക്കാശയയും പറയന്നു  .മമറയക്കാള്
ആ ആശയയും ഏതത മപജധിലക്കാചണന്നത കചണതണയും
v. പുസ്തകകത്വധിസത-  പുസ്തകതധില്  നധിന്നുയും  മചക്കാദധങ്ങള്  മചക്കാദധികക്കായും  .വക്കായനകക്കാരന്
ഉതരയും കചണതധിപ്പെറയണയും
vi. മപക്കാസ്റ്റര് നധിര്മ്മക്കാണയും- ഒര പുസ്തകചത പരധിചയചപ്പെടുത്തുന്ന മപക്കാസ്റ്റര് 
vii. പുസ്തക ഡയറധി- പുസ്തകയും വക്കായധിച്ചതധിചന അനുഭവയും ഡയറധിയധില് കുറധികല്
viii. കഥക്കാപക്കാതവമക്കായധി  അഭധിമുഖയും-വക്കായധിച്ച  കഥയധിചല  കഥക്കാപക്കാതങ്ങമളേക്കാടത  അഭധിമുഖയും
നടതക്കാനുള്ള മചക്കാദധങ്ങള്  കഥയധിചല  കഥക്കാപക്കാതമക്കായധി  വരന്നവമരക്കാടത
മചക്കാദധികക-ഉദക്കാ ബഷശീറധിചന പക്കാത്തുമ്മയചട ആടത  എന്ന   മനക്കാവല്  കഥയധിചല
പക്കാത്തുമ്മ,ചകക്കാചണ്ണധി, ഖദശീജ, അബതദുല് ഖക്കാദര്, ഹനശീഫ  എന്നധിവരക്കായധി മവഷയും
ചകടധിചയത്തുന്നവമരക്കാടത  വക്കായനകക്കാര്കത  മചക്കാദധങ്ങള്  മചക്കാദധികക്കായും.അവര്  കഥയചട
ഗതധി എങ്ങചന മക്കാറ്റുന്നു എന്നത തധിരധിച്ചറധിയക്കായും.
ix. ചങ്ങല വക്കായന -തടര്ച്ചയക്കായധി എലക്കാവരയും മക്കാറധിമക്കാറധി വക്കായധികല്
x. കക്കാവധമകളേധി- പുസ്തക സഹക്കായമതക്കാചട കക്കാവധമകളേധി നടതല്
xi. കഥക്കാകഥനയും- വക്കായധിച്ച കഥകള് ശവണമധുരമക്കായധി അവതരധിപ്പെധികല്
xii. മക്കാറക്കായും  മറധികക്കായും-  കഥചയ  കവധിതയക്കാകക്കായും,
നക്കാടകമക്കാകക്കായും,കഥക്കാപസയുംഗമക്കാകക്കായും,തധിരകഥയക്കാകക്കായും കവധിതചയ തധിരധിചയും
xiii. കഥ ചധിതശീകരധികക്കായും-കഥ ചധിതരൂപതധിലക്കാകല്
xiv. കഥക്കാ പൂരണയും,കവധിതക്കാ പൂരണയും- ചധില ഭക്കാഗങ്ങളുചട തടര്ച്ച ചയഴുതല്
xv. വക്കായനക്കാസയുംഗ്രഹയും- വക്കായധിച്ചതധിചന സയുംഗ്രഹയും എഴുതധി അവതരധിപ്പെധികല്
xvi. ആശയവധിപുലനയും-   വക്കായധിച്ച  രചനയധിചല  ചധില  വരധികള്  വധിപുലനയും  നടതധി
വധിശദമക്കാകല്
xvii. കഥയധില് പുതധിയ കഥക്കാപക്കാതങ്ങചളേ ഉള്ചപ്പെടുതല്
xviii. മറ്റുഭക്കാഷകളേധിചല  കഥ  കവധിത  തര്ജമചചയതതമനക്കാകല്
(ഹധിന്ദധി,ഇയുംഗശീഷത,അറബധികത,സയുംസതകൃതയും,ഉറുദു)
xix. സമക്കാനകഥ,കവധിത കചണതല്കളേധി
xx. കഥകയും കവധിതകയും ആസത്വക്കാദനകറധിപ്പെത തയ്യറക്കാകല്



xxi. തലചകട്ടുമക്കാറധിമനക്കാകല്-വക്കായധിച്ച  കഥയമടമയക്കാ  കവധിതയമടമയക്കാ
തലചകട്ടുമക്കാറധിമനക്കാകല്
xxii. പതകത്വധിസത -പതയും  വക്കായധിച്ചത  അതധില് നധിന്നുയും കത്വധിസത നടതല്
xxiii. പതവക്കാര്ത- സയുംവക്കാദയും   -വധിവധിധ പതങ്ങളുചട ആദധമപജത തക്കാരതമധയും 
xxiv. വക്കായനക്കാനക്കാടകയും-  മറഡധിമയക്കാ  നക്കാടകയും  മപക്കാല  ശബ്ദനക്കാടകങ്ങള്   (നക്കാടകയും
വക്കായധിച്ചവതരധിപ്പെധികല് )

വവായനവാ തുടര്ച്ചയുമവായദി   ബന്ധപപ്പെട്ടവ.

വപീട്ടദില്  ഒരു  കുഞ്ഞു  ലലബ്രറദിആരയുംഭധികല്  വശീടധിലള്ള  പുസ്തകങ്ങള്  അടുകധി  ഒതകധി
ചവകല്,  ലധിസതറത  തയ്യക്കാറക്കാകല്  ചമചലചമചല  വധികസധിപ്പെധികക്കാനുള്ള  ആമലക്കാചനകള്,
സക്കാധധതയള്ളവര്കത  സത്വന്തയും  ചമക്കാലബലധില്  /  ടക്കാബധില്  ഒര  വക്കായനശക്കാല
ആരയുംഭധികല്  /  ചനറത  -  ഇ  ബകതസത  ഇ  ബകത  റശീഡര്  എന്നധിവ
ഡനൗണ്മലക്കാഡതചചയതതതപരധിചയധികല്  

എഴുതധിയതത വക്കായധികരതത
വക്കായധിച്ചതത എഴുതരതത
എഴുതധിവക്കായധികണയും

വക്കായധിച്ചത എഴുതണയും

വവായനവാ പ്രവര്ത്തനനം  വദിദദവാലയ പ്രതദിഫലനങ്ങള് 
• എലക്കാ കുടധികളുയും പുസ്തകയും വക്കായധികന്നു 
• വക്കായനക്കാകുറധിപ്പുകള് പസധിദ്ധശീകരധികമയക്കാ പതധിപ്പെക്കാകധി മക്കാറ്റുകമയക്കാ ചചയ്യുന്നു.
• എലക്കാ കക്കാസധിനുയും കക്കാസത ലലബ്രറധി രൂപചപ്പെടുന്നു
• സതകൂള് ലലബ്രറധി ചധിടചപ്പെടുതധിചവകന്നു.
• ശക്കാവധവക്കായനകയും പക്കാധക്കാനധയും നല്കുന്നു.



അനുബന്ധങ്ങള്






