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مجری طرح :دفتش هشکض علوی کاستشدی جْادداًطگاّی هطْذ
عنوان طرح:

ّفتِ ّای دٍستی (تْاس)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
جزب عاللوٌذاى تِ فشٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی ٍ ایجاد هحفلی دٍستاًِ ٍ گشم جْت دٍستی تیطتش تا کتاب
هعشفی کتاب ّای اسصضوٌذ ٍ تشتش تاسیخّ ،وچٌیي هعشفی ًَیسٌذُ ّا ٍ ًمذ ٍ هعشفی آثاس آًْا
خالصه طرح :
اّویت کتاب ٍ کتابخَاًی تش ّیچ کس پَضیذُ ًیست .کتاب یکی اص اسصضوٌذتشیي اضیاء پیشاهَى هاست کِ غالثا لدذس آى سا ًودیداًدین.
کتاب تا تَجِ تِ دیگش اضیاء اسصضوٌذ ّضیٌدِ تسدیاس کودی داسد ٍ تدا تَجدِ تدِ پیطدشفت علدن ٍ تکٌَلدَصی تسدیاس ساددت دس دسدتش
عاللِهٌذاًص لشاس هیگیشد .هتاسفاًِ اهشٍصُ تا تغییش سثک صًذگی اًساىّا ٍ هاضیٌی ضذى صًذگی ّا ،کتاب جایگاُ ٍیژُ خَد سا اص دست
دادُ است ٍ سٍص تِ سٍص هٌضٍیتش هی ضَد .تا ایي ٍضعیت ّش فعالیتی کِ تِ گستشش فشٌّگ کتاب ٍ کتابخَاًی کوک کٌذ ٍاجة عملدی
است  .دس ًظش است تا تشگضاسی ًطست ّای هعشفی ٍ ًمذ کتاب ّای تشتش تاسیخ لذهی دس جْت تاصگطت کتاب تدِ جایگداُ ایدلی خدَد دس
صًذگی سٍصهشُ تشداسین .ایي تشًاهِ ّش ّفتِ تِ هذت یک ساعت تِ یَست کتاب خَاًیً ،مذ ٍ تشسسی اثدش ،هعشفدی ًَیسدٌذُ ٍ آثداس دیگدش
ًَیسٌذُ دس هحل هشکض علوی کاستشدی هطْذ تشگضاس هی ضَدّ .وچٌیي دس یَست اهکاى تشًاهِ سیضی ایي طشح تدِ یدَست یدک هسداتمِ
هیتَاًذ تاضذ تا تتَاى اص ایي طشیك سغثت تیطتشی جْت دعَت تِ کتاتخَاًی ایجاد کشد .جَایض ّن دس ّش هساتمِ اّذای ّوداى کتداب تدِ
ًفش اٍل هس اتمِ هی تاضذ .تِ ایي یَست کِ اص سٍص هعشفی کتاب تِ هذت یک ّفتِ فشیتی تِ عاللِ هٌذاى دادُ هی ضَد تا ًمدذی دستداسُ
کتاتی کِ دس جلسِ هعشفی ضذُ ،سا تِ دفتش ساصهاى دس هشکض علوی کاستشدی تحَیل دٌّذ ٍ تِ تْتشیي ًمذ یدَست گشفتدِّ ،وداى کتداب
اّذا هی ضَدّ .وچٌیي دس پایاى دٍسُ یک هاِّ؛ یک کتاب هعشفی خَاّذ ضذ ،تا عاللِ هٌذاى آى سا تْیِ کشدُ ٍ دس هساتمِ کتاب خدَاًی
ضشکت کٌٌذ؛ تِ تشًذُ هساتمِ هاّاًِ هجوَعِ کتاتْایی کِ دس ّفتِ اٍل هاُ تعذ هعشفی هی ضَد اّذا هی ضَد .تشای تخص داٍسی هساتمِ
تشتیثی دادُ ضذُ است ،تا ت تَاى اص ًَیسٌذگاى تشجستِ استاى دعَت تِ عول آٍسد ٍ دس سشپشستی داٍساى جٌداب آلدای دسدیي ٍددذتی،
ّوکاسی هی کٌٌذ (تِ ایي یَست کِ فایل اسکي ضذُ تواهی ًمذّا اص طشیك ایویل تشای ایطاى اسسال ضذُ ٍ تا دذاکثش دٍ سٍص تعذ ًتدای
اعالم هی ضَد)ّ .وچٌیي ّش ّفتِ اص ًَیسٌذگاى تش جستِ استاى دعَت تِ عول هی آیذ ،تا دس هحفدل هعشفدی کتداب تدِ عٌدَاى هْوداى
دضَس یاتٌذ تا تتَاى جلسِ ای تا تاس علوی تاالتشی تشگضاس کشد.
کتاتْایی کِ دس تْاس  5931تَسط دفتش ساصهاى داًطجَیاى هشکض علوی کاستشدی هطْذ هعشفی خَاٌّذ ضذ دس فایل پیَست رکش ضذُ اًذ.
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