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 هشکض علوی کاستشدی جْادداًشگاّی هشْذدفتش  مجری طرح:

 

 ّفتِ ّای دٍستی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :
 ٍ ایجاد هحفلی دٍستاًِ ٍ گشم جْت دٍستی تیشتش تا کتاب جزب عاللوٌذاى تِ فشٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی

 سیخ  ّوچٌیي هعشفی ًَیسٌذُ ّا ٍ ًمذ ٍ هعشفی آثاس آًْاهعشفی کتاب ّای اسصشوٌذ ٍ تشتش تا
 

  : خالصه طرح

ّا ٍ هاشیٌی شذى صًذگی ّا، کتاب جایگاُ ٍیژهُ   کس پَشیذُ ًیست.هتاسفاًِ اهشٍصُ تا تغییش سثک صًذگی اًساى خَاًی تش ّیچ ّویت کتاب ٍ کتابا

خَاًی کوژک کٌژذ ٍاجژة     یي ٍضعیت ّش فعالیتی کِ تِ گستشش فشٌّگ کتاب ٍ کتابشَد. تا ا تش هی خَد سا اص دست دادُ است ٍ سٍص تِ سٍص هٌضٍی

تِ جایگاُ اصلی خَد دس صًذگی سٍصهشُ تشداسین. ایي  آى. دس ًظش است تا تشگضاسی ًشست ّای هعشفی ٍ ًمذ کتاب لذهی دس جْت تاصگشت عملی است

، هعشفی ًَیسٌذُ ٍ آثژاس دیگژش   ساعت تِ صَست کتاب خَاًی، ًمذ ٍ تشسسی اثش دٍ تِ هذت یک تا ٍ ّش ّفتِ 59ّفتِ دس طَل پاییض  4تِ هذت  تشًاهِ

اًذ تاشژذ  ّوچٌیي دس صَست اهکاى تشًاهِ سیضی ایي طشح تِ صَست یک هساتمِ هی تَ .علوی کاستشدی هشْذ تشگضاس هی شَدًَیسٌذُ دس هحل هشکض 

کِ اص سٍص هعشفی کتاب تا جلسِ تعذ فشصتی تِ است تِ ایي صَست  هساتمِ .اد کشدیجثت تیشتشی جْت دعَت تِ کتاتخَاًی اتا تتَاى اص ایي طشیك سغ

تحَیژل   عاللِ هٌذاى دادُ هی شَد تا ًمذی دستاسُ آًچِ دس جلسِ هعشفی کتاب دستاسُ آى کتاب گفتِ شذُ سا تِ دفتش ساصهاى دس هشکض علوی کاستشدی

تا عاللِ هٌذاى آى سا تْیِ کشدُ هعشفی خَاّذ شذ  یکتاتّوچٌیي دس اٍلیي جلسِ پاییضَد . اّذا هی ش جایضُ ای، دٌّذ ٍ تِ تْتشیي ًمذ صَست گشفتِ

 4تشتیژة   کِ تژِ ایژي  هی شَد تِ تشًذُ هساتمِ تِ اًتخاب خَدش یکی اص کتاتْای هعشفی شذُ دس پاییض اّذا س هساتمِ کتاب خَاًی ششکت کٌٌذ. ٍ د

تخَاًی خَاّین داشت. ّوچٌیي ّش ّفتِ دس صَست اهکژاى ٍ لثژَل دعژَت اص ًَیسژٌذگاى تشجسژتِ      یک تشًذُ دس هساتمِ کتاتشًذُ دس هساتمِ ًمذ ٍ 

تا دس هحفل هعشفی کتاب تِ عٌَاى هْواى حضَس یاتٌذ تا تتَاى جلسِ ای تژا تژاس علوژی     دعَت تِ عول هی آیذ یا اساتیذ هشتثط تا تحث کتاب استاى

  کتاتْا تِ ششح صیش هی تاشذ: .کشدتاالتشی تشگضاس 

 : ترجمٍ حسه کامشاد ،وًشتٍ یًستیه گردر، دویای سًفیکتاب 

دسیافژت   ّای جالة ٍ ًَاسّای ٍیذئَیی اص شخصی تِ ًژام آلثشتژَ ًژاکس    داستاى دس هَسد دختشی تِ ًام سَفی است کِ دس آستاًِ پاًضدُ سالگی ًاهِ 

 کٌذ.  است، هطشح هی کِ آغاص گش ساُ آهَصش تاسیخ فلسفِ است؟ چگًَِ پذیذ آهذُجْاى  کٌذ کِ دس آًْا سؤاالت جالثی هاًٌذ هی

 : ترجمٍ محمًد فرجامی ،وًشتٍ خايیر کرمىت، سٍ گاوٍ کتاب بیشعًری

ست، دیژي ٍ  شعَسّا تا ًفَر دس اجتواع، سیاست، علژَم، تجژا   شعَسی! ٍ تاثیش عویمی کِ تی شعَسی دس دٍسُ هعاصش است. تلِ، تی ایي کتاب دستاسُ تی

  ... آًْا ًاتغِ اًذ؛ اها ًاتغِ ّایی شعَسّا احوك ًیستٌذ، اتفالا تیشتش اهثال ایٌْا دس دًیای هعاصش هی گزاسًذ. تِ ًظش ًَیسٌذُ، تی

 : ترجمٍ سعیدٌ زوگىٍ ،وًشتٍ آله پیژ ،کتاب زبان بدن

داًستي صتاى تذى هژی تَاًیژذ فکژش آًژاى سا تژا هشژاّذُ حشکژات ٍ         آًچِ هشدم هی گَیٌذ اغلة تا آًچِ کِ فکش یا احساس هی کٌٌذ هتفاٍت است. تا

 .کٌیذسفتاسشاى تعثیش ٍ تفسیش 
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