تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد
4

شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

69/4/44
ًذارد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :هزکش علوی کارتزدی هؾْذ
عنوان طرح:

کوی کتاب تخَرین

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیؾِ 

عیاعت ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدؽگزی علوی فزٌّگی 

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
خالصه طرح :
اّویت کتاب ٍ کتابخَاًی تز ّیچ کظ پَؽیذُ ًیغت .کتاب یکی اس ارسؽوٌذتزیي اؽیاء پیزاهَى هاعت کِ غالثا قدذر آى را ًودیداًدین.
کتاب در هقایغِ تا دیگز اؽیاء ارسؽوٌذ ّشیٌِ تغیار کودی دارد ٍ تدا تَجدِ تدِ پیؾدزفت علدن ٍ تکٌَلدَسی 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
اعت .در ًظز اعت تا تزگشاری ًؾغت هعزفیً ،قذ ٍ تزرعی کتاب ّای تزتز قذهی در جْت تاسگؾدت کتداب تدِ جایگداُ اخدلی خدَد در
سًذگی رٍسهزُ تزدارین  .ایي تزًاهِ تِ هذت یک جلغِ یک تا  2عاعتِ در طَل اردیثْؾت هاُ تِ خَرت هعزفیً ،قذ ٍ تزرعی اثز ،هعزفی
ًَیغٌذُ ٍ آثار دیگزػ در هحل هزکش علوی کارتزدی هؾْذ تزگشار هی ؽَد ً .حَُ تزگشاری جلغات کاهال داًؾدجَ هحدَر تدَدُ تدِ ایدي
گًَِ کِ تا ّوکاری جوعی اس دٍعتاًی کِ کتاب را قثال هطالعِ کزدُ اًدذ ،هغدتٌذات ٍ خالخدِ کتداب ،هعزفدی ٍ تیدَگزافی ًَیغدٌذُ ٍ
کتاتْایؼ ارائِ هی ؽَد ٍ در جلغِ هَرد تحث ٍ گفت ٍ گَ قزار هی گیزد ّ .وچٌیي تزای تزغیدة تیؾدتز اضدزیي تدِ اهدز کتداتخَاًی
تزتیثی تا اًتؾارات جْاد داًؾگاّی ؽعثِ عِ راُ ادتیات دادُ هی ؽَد تا کتاب ّای هعزفی ؽذُ در جلغِ را تْیِ ًوَدُ ٍ تا تخفید در
اختیار کغاًی کِ در جلغات ضَر داؽتِ اًذ قزار دّذ .
معرفی کتاب  ،4891نوشته جورج اورول جزج اٍرٍل در ایي کتاب ،آیٌذُ ای را تزای جاهعِ تِ تصَیز هیکؾذ کِ در آى خصَخیاتی ّوچَى تٌفز
ًغثت تِ دؽوي ٍ عالقِ ؽذیذ ًغثت تِ تزادر تشرگ ٍجَد دارد .در جاهعِ تصَیزؽذُ گٌاُکاراى تِ را تی اعذام هیؽًَذ ٍ آسادیّای فزدی ٍ زین
خصَخی افزاد تِؽذت تَعط قَاًیي کَهتی پایوال هیؽًَذ ،تِ ًحَی کِ تی خفحات ًوایؼ در خاًِّا اس ؽْزًٍذاى جاعَعی هیکٌٌذ .در ایي
داعتاى هغائلی ّوچَى ایٌگغاک ،تشُ فکزی ،گفتارًَ ،دٍگاًِتاٍری هطزح هیؽَد .در داعتاى ،جْاىِ ًیوِهتحذ عِ قذرتِ تشرگ دارد کِ جْداى را
هیاىِ خَد تقغین کزدُاًذ ٍ ّز عِ تِ ؽیَُ هؾاتْی جْاى را ادارُ هیکٌٌذ.
معرفی کتاب تصادف شبانه ،پاتریک مودیانو تصادف ؽثاًِ رهاى کَتاّی تِ قلن پاتزیک هَدیاًَ تزًذُ جایشُ ًَتل هیتاؽذ .ایي داعتاى کِ تِ
عثک رئالیغن ٍ تا قلن جشئیگزایاًِ ای ًَؽتِ ؽذُ اعت رٍایت پغز جَاى تٌْایی اعت کِ تِ دًثال یک تصادف ؽثاًِ در پی گذؽتِی فزاهَػ
ؽذُاػ هی ؽَد .پغز جَاى کِ ًاهی اس اٍ تزدُ ًویؽَد تِ طَر هذاٍم در خیاتاًْای ؽْز پزعِ هیسًذ ٍ هکاىّا ٍ هعاتز تزای اٍ خاطزاتی را سًذُ
هیکٌذ کِ گَیی قغوتی اس آًْا را فزاهَػ کزدُ اعتٍ .ی تصَر هیکٌذ صاکلیي تَعزصاى؛ سًی کِ تا اٍ تصادف کزدُ را قثالً ًیش دیذُ اعت ٍلی تصَیز
دقیقی تِ خاطز ًویآٍرد.
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