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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,
3-12 Kasım 2017’de gerçekleşecek 36. İstanbul Kitap Fuarı’nda, 4.Salon No:
4116’daki ÇGYD standına üyelerimizi bekliyoruz. Gelirken imzalı birkaç
kitabınızı da getirirseniz çok mutlu oluruz. Hem imzalı kitaplarınız aracılığı ile
derneğimize bağış desteğinde bulunmuş olursunuz, hem de dayanışmanın
güzelliğini birlikte yaşarız.
26 Ağustos’ta yitirdiğimiz, onur yazarımız sevgili Muzaffer İzgü’yü, 1 Eylül’de
aramızdan ayrılan kıymetli yazarımız Emin Özdemir’i, 16 Ekim’de
vedalaştığımız değerli üyemiz Prof. Dr. Nazan Erkmen’i 36.İstanbul Kitap
Fuarı’nda, ÇGYD’nin standında hazırladığımız bölümde anacağız.
Dernek standımız, bütün üyelerimizin buluşma noktası haline gelsin istiyoruz.
Standımızda çocuk gelişimi öğretmeni olan Nursaç Yıldız görevlidir. Ayrıca
nöbetçi yönetim kurulu üyelerimiz de kendisine eşlik edeceklerdir.
Borçlarını tek tek adreslerine bildirdiğimiz üyelerimizin duyarlığı bizi çok mutlu
etti, aidatını veren üyelerimize çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde IBBY
aidatının üçüncü taksitini ödeyebildik. Aidatını yatıramamış üyelerimiz, ÇGYD
standına gelerek ödemelerini makbuz karşılığı yapabilirler. Sizlerden ricamız,
karışıklığa neden olmaması açısından, ödemenizin makbuzunu mutlaka
almanızdır. Bu konuda yetkili yönetim kurulu üyemiz, fuar stant sorumlumuz
Aydın İleri’dir.
ÇGYD Yönetim kurulu başkanı Zeynep Sevde Paksu Frankfurt’ta derneğimiz
adına IBBY başkanı Wally de Doncker ve IBBY sekreteri Liz Page ile bir toplantı
gerçekleştirdi. Türkiye’nin yapacağı projeleri destekleyeceklerine dair olumlu
geri bildirimler aldı. Ayrıca, Paksu’ya yeni proje örnekleri IBBY başkanı Wally de
Doncker tarafından sunuldu.
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım
Koşulları’nı iletip son katılım tarihinin 31 Aralık 2017 olduğunu anımsatmıştık.
Üyelerimizin dikkatine bir kez daha sunarız.
Geçtiğimiz ay aramıza yazar Sona Polat Bilgin katıldı, yeni üyemize hoş geldiniz
diyoruz.
IBBY 2018 Kongresi için Bookbird Dergisinin özel bir sayı hazırlayacağını 24
Temmuz tarihli iletimizde ilgili mektubu sizinle paylaşarak duyurmuştuk. Yazı
gönderen/ göndermeyen üyelerimizin sonraki sayılar için de yazılar
gönderebileceğini hatırlatmak isteriz.
Kalem Ajans tarafından 2018 yılı için A.L.M.A adayı gösterilen, kurucu
üyelerimizden olan, değerli Fatih Erdoğan’ı yürekten desteklediğimizi bildirmiş,
neden ÇGYD olarak da aday gösterilmediği sorusuyla karşılaşmıştık.
Derneğimiz kapanmasın diye Son yönetim kurulunun görevi ağustosta

devralması nedeniyle, A.L.M.A konusunda derneğin neden bu yıl aday
göstermediği sorusunu önceki yönetimlere sorduk. “Alma olsun, Andersen ya
da Şeref Listesi olsun, IBBY’nin her ödülüne her yıl aday göstermek
gerekir diye bir kural yoktur” yanıtını aldık. Şimdiki YK olarak, her zaman aday
gösterilecek yazar/ çizer adaylarımızın var olduğunu, mutlaka Türkiye’nin adayı
olması gerekliliğini düşünüyoruz. Bu vesile ile A.L.M.A ve Andersen ödülü
Türkiye adaylarımıza bir kez daha başarılar diliyoruz.
Yahoogrup adresimiz yalnızca üyelerimize duyuruların iletildiği kurumsal bir
adrestir. Derneğin Facebook, instagram, twitter adresleri iletişime açıktır,
bilginize sunarız.
36.İstanbul Kitap Fuarında okurlarıyla buluşacak tüm üyelerimize kolaylıklar,
bol imzalar, neşeli bir fuar dileriz.
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