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با گذشت بیست و پنج دوره از برگزاري نمایشگاه بین المللي کتاب تهران مي 
توان آن را یکی از معتبرترین   رویدادهاي فرهنگي کشور دانست. حضور بیش 
از 2451 ناشر داخلی و 1620 ناشر خارجی و بازدید بیش از 5 میلیون نفر از 

این نمایشگاه،  اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.
مشارکت جمع کثیري از ناشران داخلي در کنار ناشران خارجي موجب گردیده 
و  کتاب  دوستداران  اختیار  در  محتوا  نظر  از  آثار  بهترین  از  اي  مجموعه  تا 
یعني  نمایشگاه  برگزاري  ستاد  هدف  طریق  بدین  و  گیرد  قرار  کتابخواني 
اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست کشورمان 

تامین گردد. 
به  در کشور  فرهنگي  رخداد هاي  از مهمترین  نمایشگاهي  گزاري چنین  بر 

شمار مي رود و مکاني است براي تعامل اندیشه و افکار میان اقشار مختلف 
فرهنگي که در آن قشر تولید کننده، مصرف کننده و توزیع کننده فرهنگ از 

خواسته ها و انتظارات یکدیگر آگاهي پیدا مي کنند.
چنانچه بخواهیم نگاهي به مکان برگزاري این نمایشگاه بیندازیم شایان ذکر 
است که نخستین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1366 در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران واقع در انتهای بزرگراه چمران برگزار گردید 
و تا سال 1385 این نمایشگاه در همین مکان برپا می شد، اما به دلیل ترافیک 
شدید و مشکالت ناشی از آن از سال 1386 به محل مصالی امام خمینی)ره( 
رئیس  چمران،  مهدي  خبرنگاران،   باشگاه  گزارش  به  یافت.  انتقال  تهران 
شوراي اسالمی شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ستاد اطالع رساني بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین  المللي کتاب تهران درباره عملکرد این نمایشگاه در 
طول بیست و پنج سال گذشته اظهار کرد: نمایشگاه بین المللي کتاب تهران 
در سال هاي اولیه برگزاري مشکالت فراواني را پشت سر گذاشته است، تغییر 
مصلي  البته  است.  مسایل  این  جمله  از  مصلي  به  نمایشگاه  برگزاري  مکان 
همچنان مکان مناسبي براي برگزاري نمایشگاه محسوب نمي شود و با اتمام 
ساخت بناهاي این مجموعه باید مکان تازه اي براي برگزاري نمایشگاه کتاب 

در نظر گرفت.
در این دوره عالوه بر سالن هاي فروش کتاب، سه سالن ویژه  براي نمایش 

کتاب تدارک دیده شده بود . 
1- سالن بیداري اسالمي،  درمساحتي برابر با  900 متر که کلیه کتاب هاي این 

حوزه را به نمایش گذاشت و فروش کتاب نداشت.
تا آخرین  اولین  ربع قرن جهاد فرهنگي که تصاویر و پوسترهاي  2- سالن 
دوره نمایشگاه را در معرض عموم قرار داده بود . در همین رابطه هفت نفر از 
رؤساي نمایشگا ه هاي دوره هاي گذشته نیزمورد تشویق و تجلیل واقع شدند 

مروري بر بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران 23-13 ارديبهشت 91

با گذشت بیست و پنج دوره از برگزاري نمایشگاه بین المللي کتاب تهران 
مي توان آن را یکی از معتبرترین   رویدادهاي فرهنگي کشور دانست. 
حضور بیش از 2451 ناشر داخلی و 1620 ناشر خارجی و بازدید بیش از 
5 میلیون نفر از این نمایشگاه،  اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.

ناشران خارجي موجب  ناشران داخلي در کنار  از  مشارکت جمع کثیري 
گردیده تا مجموعه اي از بهترین آثار از نظر محتوا در اختیار دوستداران 
کتاب و کتابخواني قرار گیرد و بدین طریق هدف ستاد برگزاري نمایشگاه 
یعني اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست 

کشورمان تامین گردد. 
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برعهده  را  کتاب  نمایشگاه  ریاست  که  کسي  اولین  و  فرد  نخستین  که 
داشت، آقاي دکتر صباح زنگنه نیزدر این مراسم حضور داشت.

بازدید  معرض  در  را  در سال 90  نشر  تازه هاي  که  یاس  ویژه  3- سالن 
عموم قرار داده بود.  

همچنین موضوعات کتب عرضه شده در بخش بین الملل عبارت بودند 
اجتماعي، هنر و  ، علوم  ، تکنولوژي  ، ادبیات  ، ادیان، فلسفه  انساني  : علوم  از 
معماري، علوم محض و کاربردي، علوم کامپیوتري، فناوري اطالعات، علوم 
متخصصیین   ، پژوهشگران  از  وسیعي  طیف  که  مهندسي  و  پزشکي 
دانشگاهها و کتابخانه ها ، مراکز پژوهشي و دانشجویان را به سمت خود 

جذب کردند.
بودیم  آن  شاهد  امسال  کتاب  نمایشگاه  در  که  مهمي  اتفاقات  جمله  از 
رونمایي از تمبر و تندیس ربع قرن جهاد فرهنگي توسط معاون فرهنگي 
وزیر ارشاد بود. طرح  این تمبر در شوراي سیاست گذاري بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللي کتاب به تصویب رسید که توسط محسن یوسفي از 
طراحان خالق کشور طراحي شد. این طرح عناصر برجسته اي از 24 دوره 
برگزاري نمایشگاه را در خود گنجانده که سیر صعودي دوره هاي برگزار 
شده با نشان سیمرغ که نمادي از صعود و بالندگي در اساطیر ایران است 

به نمایش در آمده است.
ارشاد اسالمي در  از جانب وزیر محترم  فرهنگ و  ارائه شده  آمار  طبق 
مراسم اختتامیه نمایشگاه مي توان گفت در حدود 40 درصد بازدیدکنندگان 
از نمایشگاه  براي دستیابي به کتاب هاي مد نظر خود با مشکالتي مواجه 
است.  بوده  آلودگي صوتي  با  و همراه  نامناسب  نمایشگاه  بوده اند، هواي 
70درصد از بازدیدکنندگان نیز با وجود کمبودها احساس رضایت کرده اند. 
از  افراد  خرید  میانگین    . اند  داده  تذکر  عده اي  هم  کتاب  گراني  درباره 

سوتيتر
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نمایشگاه کتاب 25 هزار و 300 تومان بوده است. 25 درصد از مراجعه کنندگان 
به نمایشگاه بن کتاب داشتند. 37 درصد کتاب هاي ترجمه و 63 درصد کتاب هاي 
تألیفي را خریدند و این آمار خوبي است. 70 درصد وضعیت نشر کشور را خوب و 
بسیار خوب ارزیابي کردند. 69 درصد بازدیدکنندگان با لیست خرید به نمایشگاه 
آمده اند. 59 درصد خودشان را کتاب خوان حرفه اي  توصیف کرده  و  83 درصد 
گفته اند برگزاري نمایشگاه کتاب باعث ارتقاي فرهنگ عمومي و افزایش دانش 

مي شود. 
بنا بر اعالم ، در مراسم اختتامیه هیأت داوران با نظر مشورتي گروه هاي نظارتي و 
کمیته ارزشیابي بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللي کتاب تهران، برگزیدگان این 

دوره از نمایشگاه را در بخش هاي مختلف معرفي کردند.
آدمي  اندیشه  خانه  »کتاب،  است:  آمده  چنین  داوران  هیأت  بیانیه  از  بخشي  در 
است. آدمیان سال ها آمده اند، زندگي کرده اند و رفته اند؛ اما ناب ترین لحظه هاي 
زندگي شان در کتاب جاري گشته و تجربه هاشان در آن اندوخته شده است. حتي 
برایشان دست نیافتني بوده، به مدد خالقیت خود در البه الي سطرها  آن چه را 

جاي داده اند تا شاید زندگي ایده آل خود را در کتاب بازیابند. 
ناشران برتر سال 90 به انتخاب هیات داوران  

الف(حوزه ناشران بزرگسال 
1- بخش خصوصي تهران: در این بخش هیات داوران هیچ ناشري را شایسته 
عنوان ناشر سال  ندانست؛ ولي مشترکا انتشارات »هرمس« و »نشر ني« را به 
از حیث رعایت  آثار، کیفیت کتاب ها  تنوع  اول،  دلیل داشتن تعداد عناوین چاپ 

اصول فني چاپ و نشر و داشتن آثار برتر شایسته تقدیر دانستند. 
2- بخش خصوصي شهرستان ها: در این بخش هیات داوران به دلیل توجه ویژه 
به فرهنگ دیني و نیز تبیین هویت دیني، نگاه ارزشي به سیاست هاي راهبردي 
نظام در عرصه فرهنگي، تنوع و تعدد آثار، تعداد عناوین چاپ اول تالیفي، توجه 
به نیاز مخاطبان، ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خواني، کیفیت آثار از حیث رعایت 
آرایه هاي ظاهري و اصول فني چاپ و نشر و توجه شایسته به مفاخر و مشاهیر 
اسالم و ایران انتشارات »موسسه فرهنگي دارالحدیث« را به عنوان ناشر برگزیده 

سال 90 معرفي مي  کند. 
3- بخش عمومي و دولتي: در این بخش هیات داوران به دلیل توجه ویژه به آثار 
ارزش  نگاه  مقدس،  دفاع  اسالمي،  انقالب  ارزش هاي  پایداري،  ادبیات  ارزشمند 
عرصه  در  نظام  راهبردي  سیاست هاي  با  متناسب  مهم  موضوعات  به  گرایانه 
ایران،  و  اسالم  مشاهیر  و  مفاخر  ملي،  دیني،  فرهنگ  به  ویژه  عنایت  فرهنگي، 
کیفیت آثار از حیث رعایت اصول فني چاپ و نشر، توجه به نیاز مخاطبان جامعه 

و داشتن آثار چاپ اول انتشارات »سوره مهر« را به عنوان ناشر برگزیده 
سال 90 معرفي مي  کند.   

ضمنا هیات داوران »انتشارات بوستان کتاب و سمت "را به دلیل توجه 
ویژه به فرهنگ دیني و ملي و نیز تبیین هویت دیني و ملي و داشتن آثار 
چاپ اول، کیفیت آثار از حیث رعایت اصول فني چاپ و داشتن آثار برتر 

شایسته تقدیر مي داند. 
ب( حوزه ناشران کودک و نوجوان 

را  ناشري  هیچ  داوران  هیات  بخش  این  در  تهران:  خصوصي  بخش   -
شایسته عنوان ناشر برگزیده سال 90 نمي داند اما »انتشارات محراب قلم« 
را به دلیل توجه به فرهنگ دیني، بومي و ملي و چاپ و انتشار آثار مرجع 

شایسته تقدیر دانست. 

ناشري  داوران هیچ  این بخش هیات  در  - بخش خصوصي شهرستان: 
را شایسته عنوان ناشر برگزیده سال 90 نمي داند؛ ولي »انتشارات عروج 
اندیشه« را به دلیل توجه به فرهنگ دیني، بومي و ملي و تعداد عناوین 

چاپ اول تالیفي در این حوزه شایسته تقدیر دانست. 
- بخش عمومي و دولتي: در این بخش هیات داوران به دلیل توجه به 
اسالم  مشاهیر  و  مفاخر  به  توجه  مخاطبان،  فرهنگي  و  علمي  نیازهاي 
و  مولفان  بین  در  شهرت  حسن  ملي،  و  دیني  فرهنگ  ترویج  ایران،  و 
مترجمان، تعداد عناوین تالیفي چاپ اول، داشتن آثار برتر و نگاه ارزشي به 
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موضوعات مهم متناسب با سیاست هاي راهبردي نظام در عرصه فرهنگي 
متشرکا "انتشارات »موسسه فرهنگي مدرسه برهان« و »شرکت به نشر 
 90 برگزیده سال  ناشران  عنوان  به  را  قدس رضوي«  آستان  به  وابسته 

معرفي کردند.  
کتاب  بین المللي  نمایشگاه  بیست وپنجمین  بین الملل  حوزه  برتر  ناشران 

تهران نیز بدین شرح معرفي گردیدند: 
آثار  :  موسسه تنظیم نشر  ایران  بازار جهاني کتاب هاي التین  - بخش 
امام خمیني )ره( به دلیل ارائه بیشترین ترجمه از آثار امام خمیني )ره( به 

زبان هاي خارجي.  
- بخش بازار هاي کتاب هاي عربي ایران : بنیاد دایرۀ المعارف اسالمي به 

دلیل ترجمه آثار مرجع ایران به زبان عربي. 
- بخش ناشران الکترونیک ایران : موسسه خدمات کامپیوتر علوم اسالمي 
کتب  تبدیل  در  جهاني  روز  متدهاي  آخرین  از  بهره گیري  دلیل  به  نور 
فرهنگ و تمدن اسالمي به صورت E-BOOK  ) کتاب الکترونیک( و 

عرضه نرم افزارهاي قرآني رایگان در نمایشگاه. 
به دلیل نخستین حضور  افغانستان  ناشران  اتحادیه    : - بخش کشورها 

چشم گیر در نمایشگاه بین المللي کتاب تهران. 
- بخش کتب ارزي : شرکت انتشارات جان وایلي  به دلیل عرضه کتاب 

با موضوعات متنوع به صورت کیفي و کمي و نیز مباحث علوم خاص .

- بخش کتب التین )عرضه مستقیم( :  انتشارات خدمات دانش کتیبه به دلیل 
تنوع زباني آثار عرضه شده با قیمت هاي مناسب 

- بخش کتاب هاي عربي )عرضه مستقیم( : شرکت انتشاراتي آوند دانش به دلیل 
ارائه عناوین جدید در حوزه فقه، حقوق و تاریخ تمدن اسالمي. 

تهران   کتاب  بین المللي  نمایشگاه  پنجمین  و  بیست  در  برتر  هاي  غرفه  اسامي 
عبارت بوند از:

 بخش خصوصي، حوزه ناشران عمومي : غرفه هاي "انتشارات حکمت"  از تهران 
و "انتشارات اسرا "از قم به دلیل فضاسازي مناسب و مطلوب، نگاه ارزشي به آثار 
مقررات  و  ضوابط  رعایت  و  نظام  راهبردي  سیاست هاي  با  متناسب  منتشرشده 

نمایشگاه. 
بخش خصوصي، حوزه ناشران دانشگاهي: »غرفه انتشارات جامعه نگر« به دلیل 
نیاز تخصصي  به  توجه  و مطلوب،  مناسب  توجه، فضاسازي  قابل  عناوین  تعداد 

مخاطبان در سطوح مختلف جامعه و رعایت ضوابط و مقررات نمایشگاه . 
از  بخش خصوصي، حوزه ناشران کودک و نوجوان: غرفه هاي »انتشارات حوا« 
تهران و انتشارات »جمال« و انتشارات »حدیث نینوا« مشترکًا به دلیل نگاه ارزشي 
به آثار منتشرشده متناسب با سیاست هاي راهبردي نظام، ترویج فرهنگ دیني، 
رعایت ضوابط و مقررات نمایشگاه، فروش کتاب با قیمت مناسب و همکاري و 

مشارکت با مدیران اجرایي نمایشگاه و فضاسازي مناسب و مطلوب.
دلیل  به  سیاه«  »تخته  انتشارات  آموزشي:  ناشران  حوزه  خصوصي،  بخش 
و  همکاري  نمایشگاه،  مقررات  و  ضوابط  رعایت  مطلوب،  و  مناسب  فضاسازي 
مشارکت با مدیران اجرایي نمایشگاه، فروش کتاب به قیمت مناسب و نشر آثار 

علمي تخصصي مناسب . 
بخش ناشران عمومي ودولتي: انتشارات »سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمي« به دلیل چاپ و نشر آثار منتشر شده متناسب با سیاست هاي راهبردي 
نظام جمهوري اسالمي، ترویج فرهنگ دیني و ملي، رعایت ضوابط و مقررات 
اطالع  مناسب،  قیمت  با  کتاب  فروش  مطلوب،  و  مناسب  فضاسازي  نمایشگاه، 

رساني مطلوب و همکاري و مشارکت با مدیران اجرایي نمایشگاه .
و  مخاطبان  نیاز  به  توجه  دلیل  به  را  امیرکبیر«  »انتشارات  داوران  هیات  ضمنا 
عنایت ویژه به تبیین فرهنگ دیني و ملي و همچنین غرفه آرایي مطلوب شایسته 

تقدیر دانست. 
در خاتمه باید گفت استقبال پرشور مردم از برگزاري این نمایشگاه موجب گردید 
تا امسال نیز همانند هرسال چهره پایتخت حال و هواي دیگري به خود گرفته 
و مصلي تهران همانند گذشته میزبان یاران مهربان باشد. امید است که بتوان با 
برگزاري چنین مناسبتهایي به ارتقا سطح کتابخواني در کشور کمک شایاني نمود.




