
 

 

 

Kannada Balaga UK Library 

Kannada Balaga UK is keeping a small collection of about 

100 Kannada books donated generously by British Library 

in London, to encourage   its  members  to read Kannada  

           books. One of the Executive Committee                            

                        members and the Editor of Kannada Balaga 

newsletter `Sandesha’ Dr Uma Venkatesh, has this 

collection in her residence. Members can contact her 

through email or telephone. Her contact details are given 

below. Members can find the list of books on Kannada 

Balaga website.  

Dr Uma Venkatesh 

52, Edward Clarke close 

Danescourt, Cardiff 

CF5 2RW 

Tel: 02920653666 

Email: venkatesh.uma@gmail.com 
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