
  افتتاح هتل ادبي براي عاشقان كتاب در پاريس

اليزه با هدف  در نزديكي كاخ هاي ادبي جهان به عنوان يكي از معدود هتلهتل پاوليون دلترز 

 .جذب گردشگران تحصيل كرده به ميراث ادبي فرانسه، افتتاح شد

عصر رسانه هاي ديجيتال، يك  در -ميترااسدنياخبرگزاري مير اث فرهنگي ـ بين الملل ـ 

با جذب گردشگران با فرهنگ و درس خوانده به فرانسه، جايگاه  موفق شده است هتل ادبي

 . تر كند ميراث ادبي اين كشور را در بازار تجارت و اقتصاد اين كشور پررنگ

كه حضورگروه بزرگي از مردمان  دهد نشان مي "پاوليون دلترز"هتل ادبي  گويند استقبال ازاين ناظران امور نشر كتاب مي

  دوستدار كتاب در عصر ديجيتال به قدري اثر گذار است كه يك هتل بسيار زيبا و مجلل ادبي در پاريس و ميراث ادبي فرانسه

 .رونق بازار تجارت وصنعت شود  تواند سبب مي سنتي كتاب و كتابخواني، با تكيه به عاليق

  
به عنوان يكي از معدود هتل هاي ادبي جهان در نزديكي كاخ  "پاوليون دلترز" ، هتل"چشم انداز ناشران"به گزارش 

حرف درالفباي فرانسه است ك هراتاق نيز به همين ترتيب الفبايي تنظيم شده و هريك به  26اتاق به عدد  26داراي  اليزه،

 .كند اداي احترام مي يكي از نويسندگان و يا شاغران بزرگ جهان

  
و ديگر نويسندگان  "شكسپير"، "كافكا "،  "لئو تولستوي "، "ويرجينيا ولف"عران بنام جهاني همانند نويسندگان و شا

 .دارند اي  شاخص جهاني دراين هتل جايگاه ويژه

  
و ديگر  "اميل زوال"و "گوستاو فلوبر "، "شارل بودلر "،  "ژان الفونتن "اما نويسندگان كالسيك ادبيات فرانسه همانند

درهمه جاي اين  آثارشان  از خالل قطعاتي از ها دراين مجموعه جاي ندارند زيرا اين شخصيت ادبي اين كشور، هاي شخصيت

هايي از اين نويسندگان و شاعران به صورت سخنان برگزيده، با طراحي و استفاده از  و متون و نقل قول هتل حضور دارند

 .آرايد ها نوشته و تمام هتل را مي ويا ستون بر روي ديوارها زيبا و آراسته هاي گرافيكي مناسب، روي تابلوهايي روش

آثار نويسندگان   ها با نام هاي لوكس با متون زيبا و سوييت اديبان و اتاق هاي استاندارد با نام ها با اندازه دراين هتل اتاق

و  "اي پاد "هاي روز همانند رسانه نيز به طور جداگانه داراي تجهيزات مدرن ارتباطات و هر اتاق. مشخص شده است  رمانتيك

 .رايگان است "واي فاي"

  
انباشته از انواع رمان و شعر و آثار ادبي گوناگون از آثار كالسيك و  هايي باز، اين هتل داراي سالن بزرگ است كه با قفسه

ها و آثار  داراي داستان اين سالن همچنين. هاي خارجي در اختيار مهمانان است هاي فرانسه و ديگر زبان معاصر به زبان

 .المللي است هاي بين هاي فرانسوي و روزنامه گرافيكي و نيز انواع روزنامه

  
هاي  ها و رستوران همواره پذيراي انواع گردشگران دوستدار كتاب و ادبيات در كافه اين نيز طبق همين گزارش،پاريس پيش از

كه مركز   اي پر جمعيت واقع در محله "سنت ژرمن"در  "ديتوركافه ا "هاي شاخصي چون مشهور و موفق خود بوده، نام

هاي ادبي و هنري وابسته به آن قرار  ويژه فعاليت هاي سازمان  نمايندگي ناشران و موسسات نشر و چاپ، و فعاليت

 .ايجاد يك هتل ادبي انجاميده است موفقيت و تاثير آن به  اي از اين دست است كه دارد،نمونه

  
پيوندند كه در  هاي ادبي مي اي از هتل اين هتل به طيف وسيع و فزاينده. نخستين هتل در اين شهر است "ون دلترزپاولي"اما 

هاي اخير با موضوع ادبيات و با نام هتل ادبي در كشورهاي مختلف وشهرهاي بزرگ همانند منهتن يا مادريد شكل گرفته  سال



و با انواع مراسم و خدمات و تجهيزات  ان دوستدار كتاب را بخود جذب كردهساالنه موج بزرگي از مهمان  و با سيستم ديويي 

 . كند مي گردشگري جهان پررنگ تر  نقش هنر و ادبيات را در صنعت  ويژه كتاب و كتابداري

 


