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Saygıdeğer Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Üyeleri,
 
Ocak 20l7 itibariyle yeni yönetim kurulu olarak göreve başlamamızın ardından sosyal medya hesaplarımız 
açıldı. Yönetim kurulu, dernek çalışmaları ile üyelerin çocuk yazını alanındaki emeklerinin kamuoyuna 
duyurulabilmesi için, sosyal medya çalışmalarına başladı. Üyelerimizin güncellenmiş özgeçmişlerini, yeni çıkan
kitaplarının künyelerini cgydinfo@gmail.comadresine göndermeleri halinde, sosyal medya hesaplarımızdan 
sırayla paylaşacağız. Aşağıda adreslerini verdiğimiz bu hesapları takip ederek katkıda bulunabilir, görüşlerinizi 
yazabilirsiniz.
 
cgydinfo@gmail.com adresi aracılığı ile yönetim kurulumuza bildirdiğiniz etkinlikler, yeni çıkan kitaplarınız ve 
önerileriniz bültende yer almaya devam edecek. Üyelerimiz arasında editör, çevirmen ve ressamlar da 
bulunduğu için onların da çalışmalarını paylaşmalarını bekliyoruz.  
 
Yahoo grubumuzun kurumsal duyurular alanı olarak kullanılması konusundaki desteklerini ileten, ödentiler 
konusundaki duyurumuzun ardından aidatlarını yatıran üyelerimize teşekkür ederiz. Ayrıca, bağış yapan 
üyelerimiz de oldu, onlara da şükran borçluyuz.
 
YKKD Manisa şubesi, 4. kez düzenlediği Manisa Şiir Günleri’nde her yıl verilen Niobe Ödülü’nü bu yıl değerli 
üyemiz Gülsüm Cengiz'e verdi. Yürekten kutlarız.
 
25.Şubat.2017’de EÇEV’in düzenlemesiyle gerçekleşen 3. İzmir Çocuk Edebiyatı Günü’ne emek verenleri 
kutlar, çocuk edebiyatı adına yapılan çalışmaların çoğalmasını dileriz.
 
Günışığı Kitaplığı’nın, her branştan ve düzeyden öğretmen, kütüphaneci ve eğitim yöneticileri için düzenlediği
 Edebiyatta Eğitim Seminerlerin onuncusu 4 Mart 2017'de gerçekleşecek. FMV Nişantaşı Işık Ortaokulu’nun ev
sahipliğindegerçekleşecek seminer, yaratıcı okuma uygulamaları ve usta edebiyatçıların konuşmalarıyla yine 
dopdolu geçecek. Tüm katılımcılara başarılar diler, Eğitimde Edebiyat Seminerleri’nin nicesini paylaşmayı 
dileriz.
 
Nisan 2017’de Bolonya’da gerçekleşecek IBBY Avrupa Bölge Toplantısına derneğimizi temsilen, yönetim 
kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Gülçin Alpöge ile Zeynep Sevde Paksu katılacaklardır. IBBY Avrupa Kongresine 
gitmek isteyen üyelerimiz için başvuru linkini ara duyurumuzda iletmiştik. 
 
2017 Mart’ı üç fuarı ağırlıyor. Isparta Kitap Fuarı (3-12 Mart 2017), Bursa Kitap Fuarı (18-26 Mart 2017),  
1081 Çaka Bey Türk Tarih Kurumu Kitap Günleri Fuarı-İzmir (18-26 Mart 2017). Katılacak üyelerimize 
başarılar dileriz.
 
Bu yıl 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanacak 53. Kütüphane Haftası etkinliklerini sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurmaya çalışacağız. Üyelerimizin kütüphanelerdeki etkinliklerinden gönderecekleri 
fotoğraflarını iletişim adresimize bekleriz.
 
Şubatta Yayımlananlar:
*Distopyaya Yolculuk/Şöhret Doğruyol Sağbaş/ Epsilon Yayınları/ 176s. (Roman)
*Hazine Avı/ Koray Avcı Çakman/ Doğan Egmont/ 180s (Roman)
*Gökdelene Giren Bulut/ Behiç Ak/ Günışığı Kitaplığı/ 28s. (Resimli Öykü)
*Bir Tanışma Öyküsü/ Sevim Ak/ Doğan Egmont/ 43s. (Resimli Öykü)
*Yetenek(siz)/ Yazar: Gordon Korman/ Çeviren: Duygu Özcan/ Editör: Biray Üstüner/ Bilgi Yayınevi/ 242.s 
(roman)
 
Üyelerimizin yeni yayımlanan kitaplarının yolu açık, okuru bol olsun. Kutlarız. 
Saygılarımızla,

ÇGYD YÖNETİM KURULU
cgydinfo@gmail.com
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