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ارزياب�ي كليت�ان از دوره قب�ل
جش�نواره تقدی�ر از فع�االن ترویج
کتابخوانی چیس�ت؟ آيا برنامههاي
ارائه شده توانست سرمنشأ تحول در
مناطق مورد تقدیر قرار گرفته باشد؟
بله .بخش��ي از جلس��ات مشورتي اين
دوره ب��ه مرور و ارزياب��ي برنامههاي دوره
اول اختصاص داشت .فعاليتهاي گروهها
را طي يكس��ال گذشته بررس��ي كرديم.
چنانچه نسبت به سال قبل نوآوري يا كار
خالقانه انجام شده بود به عنوان يك امتياز
محسوب كرديم .ارتباطات ما با اين گروهها
قطع نشده است و نظرات مشورتي آنها را
جويا ميش��ويم .اگر جايي الزم به كمك
باشد پشتيباني و حمايت ميكنيم.
ام�ا صحبته�اي برگزي�دگان
دورههاي قبل چندان نشان ه رضايتي
از اين حمايتها ندارد .تعبير شما از
حمايته�ا و همكاريهايي كه اعالم
ميكنيدچيست؟
در نشستهايمان با گروههاي برگزيده
اعالم كرديم كه اگر خواهان اجرايي شدن
برنامههاي مطلوبش��ان در ديگر مناطق
كش��ور هس��تند مطرح كنند ت��ا جهت
همكاري دستگاهها و سازمانهاي مربوطه
هماهنگ��ي الزم انج��ام ش��ود .در همين
جلسات گروهها پيشنهاد ايجاد يك تشكل
را داش��تند كه از آنها درخواست شد براي
مشخص شدن چارچوبها پيش اساسنامه
آن را آم��اده كنند تا بتوانن��د در آينده به
صورت يك تش��كل حقوقي كارهايش��ان
را پيگيري كنن��د .در خصوص طرحهايي
كه اجرايي نش��ده بود ه��م بايد به منظور
بررسيهاي الزم طرحها را به وزارت ارشاد
ارائه ميكردند كه به نظر ميرسد دوستان
قدري سهلانگاري كردند.
چقدر هماهنگي ب�راي همكاري
دس�تگاهها و س�ازمانها ضمان�ت
اجرايي دارد .آيا با همين سفارشها
ميتوان اميد داش�ت كه اين نهادها
براي همكاري ب�ا گروههاي برگزيده
مروج كتابخواني بسيج شوند؟
هيچ چيز قابل ضمانت نيست اما كاري
كه از ما بر ميآي��د معرفي اين گروهها و
رايزني با نهادهايي است كه حداقل با آنها
توافقنامه همكاري داشتهايم .هر چند كه
گروههاي منتخب اصرار بر مردمي ماندن
فعاليتهايشان دارند و بارها بر اين موضوع
تأكي��د كردهاند كه نميخواهن��د با اين
حمايتها وابسته به دولت و سياستهایي
باش��ند كه خالقيت و ن��وآوري را از آنها
بگي��رد .ترجيح ميدهن��د آزادان��ه و در
چارچوب قانون و مقررات كار خودشان را
انجام بدهند .ابزار كار برنامه اين دوستان
كتاب و زيرس��اخت است كه كتاب را در
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گفتوگو با ابراهيم حيدري دبير جشنواره قدرداني از افراد و گروههاي فعال در ترويج كتابخواني

ترویج فرهنگ کتابخوانی
هم وظیفه دولت است هم ملت

نرگس عاشوری

«قدردان�ي از اف�راد و گروههاي فعال در ترويج كتابخواني» يكي از س�ه
جش�نوارهاي است كه از سال گذش�ته به همت معاونت فرهنگي وزارت
فرهنگ و ارش�اد اسالمي براي گسترش فرهنگ كتابخواني آغاز به كار
كرده اس�ت .جشنوارهاي كه بر آن اس�ت تا ضمن قدرداني و حمايت از
فعاليتهاي ابتكاري و مؤثر تشكلهاي مردمي و نهادهاي غيردولتي كه
در رشد و اعتالي فرهنگ كتابخواني سهم بسزايي داشتهاند ،دانستهها و
تجربههاي آنها در اين زمينه را در اختيار ديگر عالقهمندان قرار دهد تا
باب انديشيدن ،گفتوگو و بيان ديدگاه درباره اين مسأله ملي باز شود .از
اين طريق امسال نیز مجموعهاي از طرحها و برنامههاي خالقانه و ابتكاري
به دبيرخانه اين جش�نواره ارس�ال ش�ده كه قرار اس�ت در قالب كتابي
جمعآوري و منتش�ر شود .امسال و در دومين دوره اين جشنواره ،عالوه

اختيارشان قرار داديم .براي زيرساختها
هم اگر درخواستي داشتند ما نامهاي مبني
بر اين تقاضا دريافت نكردهايم كه بخواهيم
كمكي بكنيم .بخشي از اين كمكاريها به
خاطر نو بودن اين اتفاق است .به هر حال
ما در نخستين سال برگزاري اين مراسم
هس��تيم و در سالهاي آينده همكاريها
بيشتر و مس��ير فعاليت گروهها مرتفعتر
خواهد شد.
اتفاق� ًا يك�ي از گاليهه�ا درب�اره
كتابهايي است كه از سوي متوليان
اين برنامه براي هزينه كردن حوالهها
به منظور پاداش به گروههاي منتخب

اهدا ش�ده اس�ت .گوي�ا كتابهاي
موجود در انبار ارشاد چندان مطابق
توقعات و انتظارات آنها نبوده است.
وزارت ارشاد از هر عنوان كتاب منتشر
شده حدود  150نسخه خريداري ميكند.
ما براي حوالهاي كه به عنوان پاداش براي
خريد كت��اب در اختيار برگزي��دگان قرار
داديم فرص��ت و محدوديت زماني تعيين
نكرديم .آنها ميتوانند در طول يك س��ال
كتابه��اي موجود در انبار كت��اب وزارت
ارشاد كه حدود  73هزار عنوان كتاب است
را بازبيني و كتاب دلخواهش��ان را انتخاب
كنند .ه��دف اغلب برنامهه��ا و طرحهاي

بر تقدي�ر از گروهها و نهادهاي غيردولتي و اف�راد فعال در حوزه ترويج
كتابخواني به صورت ويژه از گروههاي مبدأ از جمله معلمان ،پيشنمازان،
بو
مهده�اي كودك ،كتابداران و كتابفروش�يهاي فع�ال در عرصه كتا 
كتابخواني و همچنين افراد يا گروههاي فعال در زمينه ترويج كتابخواني به
زبان فارسي در خارج از كشور نیز قدرداني ميشود .پس از اعالم فراخوان
در مهلت مقرر 250 ،طرح ابتكاري در اين جشنواره شركت كردهاند كه در
نهايت  10برنامه و طرح خالقانه در ترويج كتابخواني ،برگزيده و همزمان
با هفته كتاب از آنها قدرداني ميش�ود .به همين بهانه در گفتوگويي با
ابراهي�م حيدري دبير اجراي�ي دو دوره اين همايش ،ضمن ارزيابي دوره
نخستين به بررسي برنامههاي دومين دوره اين جشنواره پرداختهايم كه
متن آن را در ادامه ميخوانيد:

ارائه شده به دبيرخانه قدرداني از مروجان
كتابخوان��ي كودك و نوجوان اس��ت .گويا
كتابهاي مرتبط با اين حوزه بسيار محدود
ب��وده و كتابهاي موجود ه��م چندان با
كيفيت نبوده است.
بخش عم��دهاي از كتابهاي موجود
مربوط به كودك و نوجوان اس��ت و شايد
برگزي��دگان در ايامي مراجعه كردهاند كه
حجم كتابهاي مناس��ب موجود در انبار
به اندازه كافي نبوده است .ميتوانستند در
ايام مختلف مراجعه كرده و كتابهايشان را
انتخابكنند.برگزيدگانشهرستانيهماگر
بابت رفتوآمد مشكل داشتند ميتوانستند

موضوعات كتابهاي درخواستي خودشان
را اعالم كنند.
از كم و كيف برگزاري دومين دوره
اين هماي�ش بگوييد .امس�ال چند
برنام�ه و طرح ابت�كاري به دبيرخانه
اين همايش ارسال شده است؟
در ي��ك فراخ��وان از اف��راد ،گروهه��ا،
تشكلهاي مردمي و نهادهاي غيردولتي كه
در اين زمينه فكر ،ايده و انديش��هاي دارند
درخواست كرديم تا  ۲۹مهرماه برنامههاي
خود را ارس��ال كنند .در مدت زمان اعالم
شده حدود  120طرح به دبيرخانه ارسال
شد .تأكيد متوليان و برگزاركنندگان اين

مراس��م اس��تفاده از تجربيات تمام افراد و
گروههايي است كه در مناطق مختلف كشور
به صورت خودجوش در اين زمينه فعاليت
دارند .بر اين اساس با آگاهي از اين موضوع
كه برخي گروهه��ا و افراد متقاضي حضور
در جش��نواره موفق به ارس��ال گزارشها و
مستندات فعاليتهاي خود در موعد مقرر
نشدهاند ،اين زمان تا  13آبانماه تمديد شد
كه در نهايت در مهل��ت مقرر حدود 250
طرح و برنامه دريافت شد .روز  26آبانماه با
حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گروهها
و افراد فعال اين ح��وزه معرفي و قدرداني
خواهند شد.
نح�وه قضاوت آثار چگونه اس�ت.
طب�ق بياني�ه هي�أت داوران در دوره
گذشته گويا اس�تانداردهاي ارزيابي
از پيشتعيين ش�ده و روشني وجود
نداش�ته و معيارهاي اصلي با اتكا به
تجرب�ه هي�أت داوران از درون خ�ود
طرحها استخراج شده است؟
بل��ه .ش��يوهنامه و آييننام��ه دارد و در
فراخوان هم آمده است .ويژگيهايي چون
خالقيت و نوآوري در برنامهها و شيوههاي
اجراي��ي ،اس��تفاده مناس��ب ي��ا بهينه از
مشاركت مردم و نخبگان ،استفاده خالقانه
از امكانات و ظرفيتهاي عمومي ،تعميم به
ساير مناطق به عنوان الگو و تأثير پايدار در
گس��ترش كتابخواني ميان مردم از جمله
شاخصهايي هستند كه ما در ارزيابيمان
مورد توجه ق��رار دادهايم .اي��ن فعاليتها
ميتوان��د به ش��كل داوطلبي ي��ا در قالب
فعاليتهاي گروهي انجام شده باشد.
يعني همان آييننامه دوره گذشته
امس�ال هم در ارزيابي برنامهها مورد
استناد قرار گرفته است؟
نخير .همه اينها بازنگري شده است .ما
در جلسه شوراي برنامهريزي دو جلسه اول
را به آسيبشناسي س��ال قبل پرداختيم.
تالش كرديم در جلسات مشورتي از تجربه
و نظرات كارشناسي انجمنهاي مختلف در
تيم كارشناسي بهره ببريم از جمله نماينده
انجمنكتابداريواطالعرسانيايران،نماينده
انجمن حامي ،مدير كل كتابخانههاي ستاد
عالي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد،
انجمن نويس��ندگان كودك ،خانه كتابدار
ك��ودك و نوجوان ،نماين��دهاي از معلمان
فعال ،پخش و نشر(انتش��ارات ققنوس) و
كانون توس��عه فرهنگي كودكان و سازمان
بهزيستي .همچنين پيشنهادها و انتقادات
برگزيدگان دوره گذشته را هم جويا شديم.
شاخصهاي سال اول را بازنگري كرديم و از
درون اين شاخصها پيشنهادهاي جديدي
ارائه ش��د از جمله اضافه شدن بخش ويژه
به اين مراس��م .با توجه به تجربيات س��ا ل
قبل احص��ا كرديم ك��ه گروههاي ديگري

ام�روز خيل�ي از كتابه�ا
حتي مرجع و آثار خوب به
شكل الكترونيكي منتشر ميشود و
در جاهايي كه نميتوانيد كتابي به
هم�راه داش�ته باش�يد در همان
گوشي همراهتان می توانید از آنها
استفاده كنيد .االن فضاي مجازي
فرصت خوبي ايجاد كرده است تا
ما بتوانيم براي معرفي و شناسايي
و هم نقد و بررس�ي كتابهايمان
از آنه�ا اس�تفاده كني�م .مطمئن� ًا
برنامههاي وزارت ارشاد ،معاونت
فرهنگي و اين جش�نواره غافل از
اي�ن فرص�ت نيس�ت و از اي�ن
ظرفيت هم استفاده خواهد كرد

هم هس��تند كه تجربياتش��ان ب��ه عنوان
مرجع اثرگذار در حوزه كتابخواني ميتواند
مورد اس��تناد قرار گيرد از جمله معلمان،
پيشنمازان ،مهدهاي ك��ودك ،كتابداران
بو
و كتابفروش��يهاي فعال در عرصه كتا 
كتابخواني .به طور حتم تجربه سالهاي بعد
به ما چيزهاي بيشتري خواهد آموخت.
بهجز اضافه ش�دن بخ�ش ويژه و
تغييراتي كه در آييننامه ايجاد شده
است در برگزاري اين دوره شاهد چه
تحوالتي خواهيم بود.
ب��ا توج��ه ب��ه تجربي��ات س��ال قبل
شاخصهاي انتخاب هم تخصصيتر و هم
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جامعتر شده است .ضمن اينكه در اين دوره
روي گروههاي مرجع بيشتر تأكيد داريم.
به صورت مصداق�ي ميتوانيد به
نمون�هاي اش�اره كنيد كه ب�ه عنوان
برنامهاي كالن در دستور كار معاونت
فرهنگي قرار گرفته باشد؟
در راستاي سياس��تهاي دولت برنام ه
معاون��ت فرهنگي واگ��ذاري اي��ن امر به
تشكلهاي مردمي و حمايت و پشتيباني از
آن اس��ت .ما نميخواهيم اين فعاليتها را
دولتي كنيم ضريب كيفيت اين كار توسط
تش��كلهاي مردمي و غيردولتي مطمئناً
بيش��تر از دولتي است كه با هزينه كمتر و
با دامنه بيشتر در روستاها و شهرها در حال
انجام است .در واقع هدف اين مراسم معرفي
برنامههايي اس��ت كه تجرب��هاي موفق در
زمينه ترويج كتابخواني محسوب ميشوند
تا به عنوان الگ��و مورد توجه ديگر مناطق
قراربگيرند.
بر اين اس�اس ميتوان گفت شما
ترويج فرهنگ كتابخواني را بيش�تر
وظيفه ملت ميدانيد تا دولت!
من ميگويم دو طرفه است .دولت بايد
پشتيباني و سياستگذاري داشته باشد و از
اين ظرفيتهاي مردمي به نحو احس��نت
اس��تفاده كند .به اعتقاد م��ن اجرا را مردم
بهتر ميتوانند انج��ام دهند و پذيرش هم
از طرف مردم بيشتر است .اگر پشتيباني و
سياستگذاري وظيفهاي دولتي باشد و اجرا
به تشكلهاي مردمي سپرده شود نتيجهاي
مطلوبترخواهدداشت.
اینروزهااستفادهازتكنولوژيهاي
مدرن ارتباطي و شبكههاي مجازي به
عنوانتهديدجديفرهنگكتابخواني
مطرح است .چقدر در برنامههاي ارائه
ش�ده از اين تهديد به عنوان فرصت
استفاده شده است.
شايد در نگاه اول تهديد به نظر برسد اما
فرصتهاي خوبي هم به ما ميدهد .به هر
حال امروز خيلي از كتابها حتي مرجع و آثار
خوب به شكل الكترونيكي منتشر ميشود
و در جاهايي كه نميتوانيد كتابي به همراه
داشته باش��يد در همان گوشي همراهتان
می توانید از آنها استفاده كنيد .االن فضاي
مجازي فرصت خوبي ايجاد كرده است تا ما
بتوانيم براي معرفي و شناسايي و هم نقد و
بررسي كتابهايمان از آنها استفاده كنيم.
مطمئناً برنامههاي وزارت ارش��اد ،معاونت
فرهنگي و اين جشنواره غافل از اين فرصت
نيست و از اين ظرفيت هم استفاده خواهد
كرد .در هر دو دوره برنامههايي هستند كه
در آن كارگروههاي نقد و بررس��ي كتاب و
كارگاههاي چكيدهنويس��ي ،كارگروههاي
خري��د و فروش كت��اب و ...در همين فضا
شكل گرفته و فعال هستند.

