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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :زفتر زاًطکسُ ازتیات
عنوان طرح:

ًین ساػت تا کتاب

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتاترَاًی

ػلن ٍ اًسیطِ 

ازب ٍ ٌّر

هحرٍهیت ززایی

گرزضگری ػلوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
هؼرفی کتاب ّای هفیس زر حَزُ ّای هرتلف ٍ آضٌایی زاًطجَیاى تا ًَیسٌسگاى هرتلف ٍ زیسگاُ آًْا
هؼرفی سازهاى زاًطجَیاى ٍ زػَت تِ ّوکاری از زاًطجَیاى هطتاق ٍ ػالقِ هٌس تِ کتاب ٍ کتاترَاًی
خالصه طرح :
تا تَجِ تِ استقثال زاًطجَیاى اززٍرُ ّای قثل طرح «ًین ساػت تا کتاب» کِ تَسط زفتطر سطازهاى زاًططجَیاى زر زاًططکسُ ازتیطات
ترگسار هی ضس ،ایي زفتر زر ًظر زارز تا تا ازاهِ ایي طرح گاهی زر جْت ارتقای سطح فرٌّگی ٍ هطالؼاتی زاًطجَیاى ترزارز.
رًٍس اجرای ترًاهِ تِ ایي صَرت ذَاّس تَز کِ چْار ًفر زر چْار رٍز هتَالی ،تِ هؼرفی کتطاب هطَرز ًظرضطاى ذَاٌّطس ارزاذطت .اتتطسا
هؼرفی کَتاّی از ًَیسٌسُ کتاب؛ زًسگیٌاهِ ،سثک فکری ،زیگر آثار ٍ  ...صَرت ذَاّس گرفت ،سپس تِ هؼرفی کتاب ارزاذتطِ ٍ هوکطي
است ترص ّایی از آى ذَاًسُ ضَز .زر اًتْای جلسِ ًیس تِ سَاالت هراطثاى ااسد زازُ ذَاّس ضس.
لیست افراز ارائِ زٌّسُ ٍ کتاب ّا ترای ایي زٍرُ تِ ضرح زیر هی تاضس:
بُارٌ دشتی  /چراغَا را مه خامًش میکىم ً :ام رهاًی تِ قلن زٍیا ایرزاز است کِ تَس ًطر هرکس تِ چاج رسیسُ است .ایي کتطاب تطا کٌطَى
تیص از سی تار تجسیس چاج ضسُ است .زاستاى زر زِّ  1340زر هحلِ تَارزُ آتازاى رخ هیزّس .راٍی ایي زاستاى ,زًطی ارهٌطی اسطت کطِ زر ایطي
زاستاى ،از رٍات ذاًَازگی ذَیص ،فرزًساى زٍ قلَ ٍ زًیای ػاطفی آًْا ٍ از ّوسایِّایی سري هیگَیس .تالش ترای اًس گرفتي تا هحی  ،تي هایطِ
زیگر ایي زاستاى است.
الٍُ غفاریان مبًُت  /کمی دیرتر  :ایي اثر کِ از چْار فصل زهستاى ،ااییس ،تاتستاى ٍ تْار تطکیل ضسًُ ،گاّی است هتفاٍت ٍ ًقازاًِ تِ فضطای
اًتظار جاهؼِ اهرٍز کِ تَس سیس هْسی ضجاػی تِ رضتِ تحریر زر آهسُ است.
سید محمد مُدی ياعظ مًسًی  /ما ایراویان :زکتر هقصَز فراسترَاُ زر کتاب «ها ایراًیاى» کِ اذیراً تِ ّوت ًطر ًی تطِ چطاج سطَم رسطیسُ
است هیکَضس تا رٍیکرزی اجتواػی ٍ تاریری تِ تررسی ذلقیات ایراًی تپرزازز .زر ٍاقغ ،ایي کتاب ترآهسُ از هجوَػطِ سطرٌراًیّطای هؤلطف ططی
سالّای  1386تا  1388زر تٌیاز فرٌّگی هٌْسس هْسی تازرگاى است کِ اکٌَى زر قالة کتاب تٌظین ٍ زر اذتیار هراطثاى قرار گرفتِ است.
فاطمٍ ذکرآباد  /قلعٍ حیًاوات  :رهاًی تِ زتاى اًگلیسی ٍ ًَضتِ جَرج اٍرٍل است .ایي رهاى زر طَل جٌگ جْاًی زٍم ًَضتِ ٍ زر سطال 1945
هیالزی زر اًگلستاى هٌتطر ضسٍ ،لی زر اٍاذر زِّ  1950هیالزی تِ ضْرت رسیس .ایي رهاى زرتارُ گرٍّی از حیَاًات است کطِ زر اقطساهی آرهطاى
گرایاًِ ٍ اًقالتی ،صاحة هسرػِ (آقای جًَس) را از هسرػِ اش فراری هیزٌّس تا ذَز ازارُ هسرػِ را تِ زست گرفتِ ٍ «تراتری» ٍ «رفاُ» را زر جاهؼطِ
ذَز ترقرار سازًس.
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