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.
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