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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز هزکش علوی کارتزدی جْادداًؾگاّی هؾْذ
عنوان طرح:

یک فٌجاى چای تِ صزف کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیؾِ 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدؽگزی علوی فزٌّگی 

عیاعت ٍ اجتواع 
فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
جذب عالقوٌذاى تِ فزٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی ٍ ایجاد هحفلی دٍعتاًِ ٍ گزم جْت دٍعتی تیؾتز تا کتاب
هعزفی کتاب ّای ارسؽوٌذ ٍ تزتز تاریخ ّوچٌیي هعزفی ًَیغٌذُ ّا ٍ ًقذ ٍ هعزفی آثار آًْا
آؽٌایی تیؾتز تا هثٌَی هعٌَی ٍ آهَسػ هثٌَی خَاًی
خالصه طرح :
اّویت کتاب ٍ کتابخَاًی تز ّیچکظ پَؽیذُ ًیغت .کتاب یکی اس ارسؽوٌذتزیي اؽیاء پیزاهَى هاعت کِ غالثا قدذر آى را ًودیداًدین.
کتاب ًغثت تِ دیگز اؽیاء ارسؽدوٌذ ّشیٌدِ تغدیار کودی دارد ٍ تدا تَجدِ تدِ پیؾدزفت علدن ٍ تکٌَلدَصی تغدیار را دت در دعدتزط
عالقِهٌذاًؼ قزار هیگیزد .هتاعفاًِ اهزٍسُ تا تغییز عثک سًذگی اًغاىّا ٍ هاؽیٌی ؽذى سًذگی ّا ،کتاب جایگاُ ٍیضُ خَد را اس دعدت
دادُ اعت ٍ رٍس تِ رٍس هٌشٍیتز هی ؽَد .تا ایي ٍضعیت ّز فعالیتی کِ تِ گغتزػ فزٌّگ کتاب ٍ کتابخَاًی کوک کٌذ ٍاجة عقلدی
اعتّ .ذف تزگشاری جلغِ هثٌَیخَاًی در جوعی دٍعتاًِ اعت .در ّز جلغِ اس ایي کالطّا تخؾی اس اؽعار هثٌَی تِ تحث ٍ گفتگدَ
گذاؽتِ هی ؽَد .تا تَجِ تِ ایٌکِ درعت خَاًذى ّز هطلة اٍلیي گام تزای درک صحیح هفاّین آى هطلة هیتاؽذ ،لدذا در اتتدذای ّدز
جلغِ فایل صَتی هزتَط تِ ّواى جلغِ پخؼ هیؽَد .فایلّای صَتی هَرد اعتفادُ ،هزتَط تِ اًتؾارات ًَر قدن کدِ تَعد افدزاد تدا
تجزتِ خَاًذُ ؽذُ ،هیتاؽذ .عپظ ّواى تخؼ هجذدا تَع اضزیي در کالط خَاًذُ هیؽَد ٍ در ایي هز لِ تلفد صدحیح کلودات
ًاهاًَط ٍ رٍخَاًی درعت هذًظز هیتاؽذ .در اداهِ جلغِ تزرعی ٍ تفغیز اؽعار خَاًذُ ؽذُ ؽزٍع هی ؽَد .ایي کار تِ صَرت گزٍّدی
ٍ تز هثٌای خزد جوعی اًجام هیگیزد ٍ افزاد اضز در کالط تزداؽتّا ٍ ًظزیات خَد را در هدَرد اؽدعار ٍ هطالدة هدَرد تحدث ارائدِ
هیدٌّذ .سهاى تحث در ّز هَرد تا تَجِ تِ هحذٍدیت سهاًی جلغِ تعییي هیؽَد .الثتِ در هدَاردی کدِ اؽدعار پیچیدذگی دارد ٍ درک
هفاّین آى دؽَار اعت سهاى تیؾتزی تزای هَؽکافی ٍ تحث اختصاؿ دادُ هیؽَد ٍ تی هقاالتی تَع افزاد ارائِ هیؽَد کِ تدا دذ
اهکاى درک هطلة تزای ّوگاى اهکاًپذیز ؽَدً .کتِ گفتٌی ایي اعت کِ اگز چِ دیذگاُّای هختلف در کالط تیاى هی ؽدَد ٍ رٍی آى
تحث ٍ تثادل ًظز اًجام هیگیزد ٍلی هٌظَر اس ایي اهز درک تْتز هفاّین ٍ ًگزیغدتي تدِ هَضدَع اس سٍایدای گًَداگَى هدیتاؽدذ ٍگزًدِ
اجثاری تزای رعیذى تِ یک ًظزیِ ٍا ذ ٍجَد ًذارد ٍ تذیْی اعت کِ افزاد تزداؽتّای خَد را اس هطالة ارائِ ؽذُ خَاٌّذ داؽت.
کالطّای هثٌَیخَاًی در اتتذا تزای  5جلغِ در پاییش  55تزگشار هی ؽَد ٍ در صَرت اعتقثال هٌاعة اداهِ هی یاتذ ٍ ؽزکت در
کالط ًیش تزای ّوگاى آساد هیتاؽذ .ظزفیت کالط ّا در اتتذا ً 20فز در ًظز گزفتِ هی ؽَد.
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