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مجری طرح :دفتر داًؽىذُ ادبیات
عنوان طرح:

عیػ هذام «داظتاى وَتاُ از ايذُ تا اًتؽار»

سرفصل فعالیت:

ديي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتابخَاًی

علن ٍ اًذيؽِ 

ظیاظت ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدايی

گردؼگری علوی فرٌّگی 

فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
آؼٌايی با هفاّین بٌیاديي ادبیات داظتاًی ٍ ظاختار ٍ عٌاـر داظتاى
ايجاد تَاى تحلیل ٍ بررظی داظتاى بِ ـَرت دلیك ٍ هٌعجن
آؼ ٌايی با ظیر ؼىل گیری يه داظتاى وَتاُ بِ ـَرت خاؾ ٍ ؼىل گیری يه اثر ٌّری بِ ـَرت عام
خالصه طرح :
هٌظَر از ادبیات داظتاًی چیسی فراتر از داظتاى ّای ًگارغ يافتِ اظتٍ .لتی خَاب هیبیٌین يا بحث هیىٌین باز ّن بِ ًَعی دچار
داظتاى ّعتین .داظتاى تحت ّیچ ؼرايطی دظ ت از ظر ها بر ًویذارد .هیؽَد گفت بِ ًَعی تَجِ بِ تحلیل ٍ بررظی ريؽِ ّای داظتاى
تَجِ بِ ٍيصگی ّای بٌیاديي اًعاى اظت .ايي دٍرُ بِ دًبال يافتي ريؽِ ّای عویك داظتاى گَيی ٍ داظتاى خَاًی در هاظت ٍ ّن
چٌیي ًگاّی بِ جرياى ّای ادبی در هغرب زهیي ٍ گرايػ ّای فىری آًاى اظت تا دٍراى اوٌَى.
ول دٍرُ بِ ـَرت هٌْذظی هعىَض طراحی ؼذُ .با تَجِ بِ ايي وِ يه اثر داظتاًی را هی ؼَد بِ عٌَاى يه پذيذُ تَلیذ ؼذُ در
ًظر گرفت .در يه تمعین آغازيي ّر اثر تَلیذ ؼذُ را هی تَاى بِ دٍ لعوت اثر خلك ؼذُ بِ عٌَاى «فراٍردُ» ٍ هراحل تَلیذ وِ
«فرايٌذ» اظت در ًظر گرفت .با تَجِ بِ ايي تمعین بٌذی ايي دٍرُ بِ فرايٌذ ؼىل گیری فراٍردُ پرداختِ هی ؼَد.
ايي دٍرُ بِ ـَرت وارگاُ ٍ با حضَر ّادی ًَری (وارؼٌاظی ارؼذ فلعفِ اخالق از داًؽگاُ بیي الوللی جاهعِ الوفطفی ٍ هذرض ٍ
وارؼٌاض ادبیات داظتاًی) برگسار هیؼَد .ظر ففل ّای ايي دٍرُ بِ ايي ؼرح اًذ :
هرحلِ پیػ ًگارغ  .1 :تعريف داظتاى وَتاُ  .2چیعتی ًَؼتي  .3اًفعال (ظَشُ)
فعالیت رٌّی  .4 :پی رًگ  .5راٍی ٍ زاٍيِ ديذ
فعالیت عیٌی ًَ .6 :ؼتي ًعخِ اٍلیِ ٍ هؽخؿ وردى خط رٍايی  .7ؼخفیت  .8رخذاد هروسی  .9ابسار رٍايت  .10زباى داظتاى
هراحل پط ًگارغ .11 :خان خَردى اثر  .12باز ًَيعی
عرضِ .13 :ضرٍرت عرضِ ً .14مذ ٍ بررظی تَظط افراد هختلف ً .15ؽر اثر ً.16ؽر ديجیتالی

زمان اجرا :

بْار ٍ تابعتاى 95

مکان اجرا :

ظالي ؼَرای ظازهاى هروسی

