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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًشکذُّای ػلَم تزتیتی ٍ ادتیات
عنوان طرح:

شةّای رٍشي

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
گستزش ٍ اشاػِ فزٌّگ کتاتخَاًی

خالصه طرح :
سزاًِ پاییي هطالؼِ در ایزاىّ ،وَارُ هَضَع تحث تزاًگیشی تَدُ است .تِ ّویي خاطز ّوَارُ ضزٍرت ٍجوَد طوزه ّوایی توا هحَریوت
کتاتخَاًی ٍ گزدّن آٍردى افزاد ػالقِ هٌذ تِ اشاػِ ایي فزٌّگ ،احساس هی شَد .تا تَجِ تِ ایٌکِ در ایام تاتستاى ،فزاغوت داًشویَیاى
اس درس تاػث هی شَد تا فزصت تیشتزی تزای فؼالیت ّای جاًثی داشتِ تاشٌذ ،تزآى شذین تا طزحی را تا هحَریت ارائِ ٍ تزرسوی ٍ توا
ّذف گزدّن آٍری افزاد ػالقِ هٌذ ٍ گستزش فزٌّگ کتاتخَاًی تزگشار کٌین.
رًٍذ ایي طزه تذیي صَرت خَاّذ تَد کِ طی جلسات ّفتگی کِ تِ هذت دٍ ساػت تزگوشار خَاّوذ شوذ ،توِ هؼزفوی ٍ ًاوذ کتواب ّوا
خَاّین پزداخت .ایي کتاب ّا تا تَجِ تِ سلیاِ ارائِ دٌّذُ اًتخاب هیشَد ٍ یک ّفتِ قثل اس شوزٍع جلسوِ توِ ػالقوِ هٌوذاى اطوالع
رساًی هی شَد تا فزصت کافی تزای هطالؼِ ٍ آشٌایی تا کتاب داشتِ تاشٌذ .در طَل جلسِ اتتذا هؼزفی کَتاّی اس ًَیسٌذُ ،سًذگی ًاهوِ،
سثک ًَشتاری ٍ  ...صَرت خَاّذ گزفت ٍ سپس حاضزیي در جلسِ تِ تیاى ًاطِ ًظز ّای خَد درتارُ کتاب ٍ ًاذ آى خَاٌّذ پزداخت.
کتاب اًتخاب شذُ تزای اٍلیي جلسِ در تاریخ « 89/4/00مرغابی وحشی» اثزی اس ٌّزیک ایثسي است .ایي کتاب داسوتاى خواًَادُای
چْار ًفزُ را رٍایت هیکٌذ ٍ ًوادی اس آرهاى ّا تافت ّای درٍغیٌی است کِ در هیاى جَاهغ تکزار هیشوَد .ارائوِ دٌّوذُ ٍ دتیوز جلسوِ
خاًن تزادراى ،فارؽ التحصیل رشتِ ادتیات خَاّذ تَد.
کتاب اًتخاب شذُ تزای اٍلیي جلسِ در تاریخ  5هزداد « ،89بیگانه» اثزی اس آلثز کاهَ اسوت .ایوي کتواب داسوتاًی فلسوفی اس سًوذگی
هزدی است کِ ًسثت تِ ّوِ چیش تی اػتٌا است ٍ هْن تزیي دغذغ ِ ّای ٍجَدی آدهی را تِ تصَیز هیکشذ .ارائِ دٌّذُ ٍ دتیوز جلسوِ
سؼیذُ صفار ،داًشیَی رشتِ رٍاًشٌاسی خَاّذ تَد.
کتاب اًتخاب شذُ تزای جلسِ ی سَم در تاریخ  00هزداد « ،89تنهایی پرهیاهو» اثزی اس تَْهیل ّزاتوال اسوت .ایوي کتواب رٍایتگوز
سًذگی هزدی است کِ در اًثار کاغذ ّا ی تاطلِ کار هیکٌذ ٍ آًیا تا هطالؼِ کتاب ّاً ،گزشی جذیذ ًسثت تِ سًوذگی پیوذا هیکٌوذ .ارائوِ
دٌّذُ ٍ دتیز جلسِ آقای هْذی احساًی ،فارؽ التحصیل رشتِ ی ادتیات خَاٌّذ تَد.

زمان اجرا :

هزداد 89

مکان اجرا :

سالي شَرای ساسهاى هزکشی جْادداًشگاّی

