
 طرح یک نویسنده، یک کتاب، یک قصه

و  آن آشنا می شداین طرح باحضور نویسنده کتاب در شهر خود نویسنده برگزار شد تا مخاطب از نزدیک با نویسنده و تجربیات 

 خشی از کتابش را برای مخاطبان می خواند تا ارتباط موثری بین مخاطب و نویسنده برقرار شود.نویسنده ب

 گزارش

 به شرح زیر است:و روستاها شهرها  ،در طول هفته کتاب برگزار شد که اسامی نویسندگان و روستا شهر 92این طرح در 
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 توضیحات موسسه خانه کتاب انجمن نویسندگان شرح ردیف
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