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

با گذشت بيست و پنج دوره از برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مي توان آن را یکی از معتبرترین رويدادهاي فرهنگي كشور دانست.
حضور بیش از  2451ناشر داخلی و  1620ناشر خارجی و بازدید بیش از
 5میلیون نفر از این نمایشگاه ،اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.
مشاركت جمع كثيري از ناشران داخلي در كنار ناشران خارجي موجب
گرديده تا مجموعه اي از بهترين آثار از نظر محتوا در اختيار دوستداران
كتاب و كتابخواني قرار گيرد و بدين طريق هدف ستاد برگزاري نمايشگاه
يعني اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست
کشورمان تامين گردد.

با گذشت بيست و پنج دوره از برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران مي
توان آن را یکی از معتبرترین رويدادهاي فرهنگي كشور دانست .حضور بیش
از  2451ناشر داخلی و  1620ناشر خارجی و بازدید بیش از  5میلیون نفر از
این نمایشگاه ،اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.
مشاركت جمع كثيري از ناشران داخلي در كنار ناشران خارجي موجب گرديده
تا مجموعه اي از بهترين آثار از نظر محتوا در اختيار دوستداران كتاب و
كتابخواني قرار گيرد و بدين طريق هدف ستاد برگزاري نمايشگاه يعني
اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست کشورمان
تامين گردد.
بر گزاري چنين نمايشگاهي از مهمترين رخداد هاي فرهنگي در كشور به

شمار مي رود و مكاني است براي تعامل انديشه و افكار ميان اقشار مختلف
فرهنگي كه در آن قشر توليد كننده ،مصرف كننده و توزيع كننده فرهنگ از
خواسته ها و انتظارات يكديگر آگاهي پيدا مي كنند.
چنانچه بخواهيم نگاهي به مكان برگزاري اين نمايشگاه بيندازيم شايان ذكر
است كه نخستین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال  ۱۳۶۶در
محل نمایشگاه بینالمللی تهران واقع در انتهای بزرگراه چمران برگزار گرديد
و تا سال  ۱۳۸۵این نمایشگاه در همین مکان برپا میشد ،اما به دليل ترافیک
شدید و مشکالت ناشی از آن از سال  ۱۳۸۶به محل مصالی امام خمینی(ره)
تهران انتقال يافت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،مهدي چمران ،رئيس
شوراي اسالمی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ستاد اطالع رساني بيست
و پنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران درباره عملكرد این نمايشگاه در
طول بيست و پنج سال گذشته اظهار كرد :نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
در سالهاي اوليه برگزاري مشكالت فراواني را پشت سر گذاشته است ،تغيير
مكان برگزاري نمايشگاه به مصلي از جمله اين مسايل است .البته مصلي
همچنان مكان مناسبي براي برگزاري نمايشگاه محسوب نميشود و با اتمام
ساخت بناهاي اين مجموعه بايد مكان تازهاي براي برگزاري نمايشگاه كتاب
در نظر گرفت.
در اين دوره عالوه بر سالنهاي فروش كتاب ،سه سالن ويژه براي نمايش
كتاب تدارك ديده شده بود .
 -1سالن بيداري اسالمي ،درمساحتي برابر با  900متر كه كليه كتابهاي اين
حوزه را به نمايش گذاشت و فروش كتاب نداشت.
 -2سالن ربع قرن جهاد فرهنگي كه تصاوير و پوسترهاي اولين تا آخرين
دوره نمايشگاه را در معرض عموم قرار داده بود  .در همين رابطه هفت نفر از
رؤساي نمايشگاههاي دورههاي گذشته نيزمورد تشويق و تجليل واقع شدند
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سوتیتر

كه نخستين فرد و اولين كسي كه رياست نمايشگاه كتاب را برعهده
داشت ،آقاي دكتر صباح زنگنه نيزدر اين مراسم حضور داشت.
 -3سالن ويژه ياس كه تازههاي نشر در سال  90را در معرض بازديد
عموم قرار داده بود.
همچنين موضوعات كتب عرضه شده در بخش بين الملل عبارت بودند
از  :علوم انساني ،اديان،فلسفه ،ادبيات ،تكنولوژي ،علوم اجتماعي،هنر و
معماري ،علوم محض و كاربردي ،علوم كامپيوتري ،فناوري اطالعات،علوم
پزشكي و مهندسي كه طيف وسيعي از پژوهشگران  ،متخصصيين
دانشگاهها و كتابخانه ها  ،مراكز پژوهشي و دانشجويان را به سمت خود
جذب كردند.
از جمله اتفاقات مهمي كه در نمايشگاه كتاب امسال شاهد آن بوديم
رونمايي از تمبر و تنديس ربع قرن جهاد فرهنگي توسط معاون فرهنگي
وزير ارشاد بود .طرح اين تمبر در شوراي سياست گذاري بيست و پنجمين
نمايشگاه بين المللي كتاب به تصويب رسيد كه توسط محسن يوسفي از
طراحان خالق كشور طراحي شد .اين طرح عناصر برجسته اي از  24دوره
برگزاري نمايشگاه را در خود گنجانده كه سير صعودي دوره هاي برگزار
شده با نشان سيمرغ كه نمادي از صعود و بالندگي در اساطير ايران است
به نمايش در آمده است.
طبق آمار ارائه شده از جانب وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي در
مراسم اختتاميه نمايشگاه مي توان گفت در حدود  40درصد بازديدكنندگان
از نمايشگاه براي دستيابي به كتابهاي مد نظر خود با مشكالتي مواجه
بودهاند ،هواي نمايشگاه نامناسب و همراه با آلودگي صوتي بوده است.
70درصد از بازديدكنندگان نيز با وجود كمبودها احساس رضايت كردهاند.
درباره گراني كتاب هم عدهاي تذكر داده اند  .ميانگين خريد افراد از
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نمايشگاه كتاب  25هزار و  300تومان بوده است 25 .درصد از مراجعهكنندگان
به نمايشگاه بن كتاب داشتند 37 .درصد كتابهاي ترجمه و  63درصد كتابهاي
تأليفي را خريدند و اين آمار خوبي است 70 .درصد وضعيت نشر كشور را خوب و
بسيار خوب ارزيابي كردند 69 .درصد بازديدكنندگان با ليست خريد به نمايشگاه
آمدهاند 59 .درصد خودشان را كتابخوان حرفه اي توصيف كرده و  83درصد
گفتهاند برگزاري نمايشگاه كتاب باعث ارتقاي فرهنگ عمومي و افزايش دانش
ميشود.
بنا بر اعالم  ،در مراسم اختتاميه هيأت داوران با نظر مشورتي گروههاي نظارتي و
كميته ارزشيابي بيستوپنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ،برگزيدگان اين
دوره از نمايشگاه را در بخشهاي مختلف معرفي كردند.
در بخشي از بيانيه هيأت داوران چنين آمده است« :كتاب ،خانه انديشه آدمي
است .آدميان سالها آمدهاند ،زندگي كردهاند و رفتهاند؛ اما نابترين لحظههاي
زندگيشان در كتاب جاري گشته و تجربههاشان در آن اندوخته شده است .حتي
آن چه را برايشان دستنيافتني بوده ،به مدد خالقيت خود در البهالي سطرها
جاي دادهاند تا شايد زندگي ايده آل خود را در كتاب بازيابند.
ناشران برتر سال  90به انتخاب هيات داوران
الف)حوزه ناشران بزرگسال
 -1بخش خصوصي تهران :در اين بخش هيات داوران هيچ ناشري را شايسته
عنوان ناشر سال ندانست؛ ولي مشتركا انتشارات «هرمس» و «نشر ني» را به
دليل داشتن تعداد عناوين چاپ اول ،تنوع آثار ،كيفيت كتابها از حيث رعايت
اصول فني چاپ و نشر و داشتن آثار برتر شايسته تقدير دانستند.
 -2بخش خصوصي شهرستانها :در اين بخش هيات داوران به دليل توجه ويژه
به فرهنگ ديني و نيز تبيين هويت ديني ،نگاه ارزشي به سياستهاي راهبردي
نظام در عرصه فرهنگي ،تنوع و تعدد آثار ،تعداد عناوين چاپ اول تاليفي ،توجه
به نياز مخاطبان ،ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني ،كيفيت آثار از حيث رعايت
آرايههاي ظاهري و اصول فني چاپ و نشر و توجه شايسته به مفاخر و مشاهير
اسالم و ايران انتشارات «موسسه فرهنگي دارالحديث» را به عنوان ناشر برگزيده
سال  90معرفي ميكند.
 -3بخش عمومي و دولتي :در اين بخش هيات داوران به دليل توجه ويژه به آثار
ارزشمند ادبيات پايداري ،ارزشهاي انقالب اسالمي ،دفاع مقدس ،نگاه ارزش
گرايانه به موضوعات مهم متناسب با سياستهاي راهبردي نظام در عرصه
فرهنگي ،عنايت ويژه به فرهنگ ديني ،ملي ،مفاخر و مشاهير اسالم و ايران،
كيفيت آثار از حيث رعايت اصول فني چاپ و نشر ،توجه به نياز مخاطبان جامعه

و داشتن آثار چاپ اول انتشارات «سوره مهر» را به عنوان ناشر برگزيده
سال  90معرفي ميكند.
ضمنا هيات داوران «انتشارات بوستان كتاب و سمت "را به دليل توجه
ويژه به فرهنگ ديني و ملي و نيز تبيين هويت ديني و ملي و داشتن آثار
چاپ اول ،كيفيت آثار از حيث رعايت اصول فني چاپ و داشتن آثار برتر
شايسته تقدير ميداند.
ب) حوزه ناشران كودك و نوجوان
 بخش خصوصي تهران :در اين بخش هيات داوران هيچ ناشري راشايسته عنوان ناشر برگزيده سال  90نميداند اما «انتشارات محراب قلم»
را به دليل توجه به فرهنگ ديني ،بومي و ملي و چاپ و انتشار آثار مرجع
شايسته تقدير دانست.

 بخش خصوصي شهرستان :در اين بخش هيات داوران هيچ ناشريرا شايسته عنوان ناشر برگزيده سال  90نميداند؛ ولي «انتشارات عروج
انديشه» را به دليل توجه به فرهنگ ديني ،بومي و ملي و تعداد عناوين
چاپ اول تاليفي در اين حوزه شايسته تقدير دانست.
 بخش عمومي و دولتي :در اين بخش هيات داوران به دليل توجه بهنيازهاي علمي و فرهنگي مخاطبان ،توجه به مفاخر و مشاهير اسالم
و ايران ،ترويج فرهنگ ديني و ملي ،حسن شهرت در بين مولفان و
مترجمان ،تعداد عناوين تاليفي چاپ اول ،داشتن آثار برتر و نگاه ارزشي به
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زبانهاي خارجي.
 بخش بازارهاي كتابهاي عربي ايران  :بنياد دايرة المعارف اسالمي بهدليل ترجمه آثار مرجع ايران به زبان عربي.
 بخش ناشران الكترونيك ايران  :موسسه خدمات كامپيوتر علوم اسالمينور به دليل بهرهگيري از آخرين متدهاي روز جهاني در تبديل كتب
فرهنگ و تمدن اسالمي به صورت  ( E-BOOKكتاب الكترونيك) و
عرضه نرم افزارهاي قرآني رايگان در نمايشگاه.
 بخش كشورها  :اتحاديه ناشران افغانستان به دليل نخستين حضورچشمگير در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران.
 بخش كتب ارزي  :شركت انتشارات جان وايلي به دليل عرضه كتاببا موضوعات متنوع به صورت كيفي و كمي و نيز مباحث علوم خاص .

موضوعات مهم متناسب با سياستهاي راهبردي نظام در عرصه فرهنگي
متشركا "انتشارات «موسسه فرهنگي مدرسه برهان» و «شركت به نشر
وابسته به آستان قدس رضوي» را به عنوان ناشران برگزيده سال 90
معرفي كردند.
ناشران برتر حوزه بينالملل بيستوپنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران نيز بدين شرح معرفي گرديدند:
 بخش بازار جهاني كتابهاي التين ايران  :موسسه تنظيم نشر آثارامام خميني (ره) به دليل ارائه بيشترين ترجمه از آثار امام خميني (ره) به
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 بخش كتب التين (عرضه مستقيم)  :انتشارات خدمات دانش كتيبه به دليلتنوع زباني آثار عرضه شده با قيمتهاي مناسب
 بخش كتابهاي عربي (عرضه مستقيم)  :شركت انتشاراتي آوند دانش به دليلارائه عناوين جديد در حوزه فقه ،حقوق و تاريخ تمدن اسالمي.
اسامي غرفه هاي برتر در بيست و پنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
عبارت بوند از:
بخش خصوصي ،حوزه ناشران عمومي  :غرفههاي "انتشارات حكمت" از تهران
و "انتشارات اسرا "از قم به دليل فضاسازي مناسب و مطلوب ،نگاه ارزشي به آثار
منتشرشده متناسب با سياستهاي راهبردي نظام و رعايت ضوابط و مقررات
نمايشگاه.
بخش خصوصي ،حوزه ناشران دانشگاهي« :غرفه انتشارات جامعه نگر» به دليل
تعداد عناوين قابل توجه ،فضاسازي مناسب و مطلوب ،توجه به نياز تخصصي
مخاطبان در سطوح مختلف جامعه و رعايت ضوابط و مقررات نمايشگاه .
بخش خصوصي ،حوزه ناشران كودك و نوجوان :غرفههاي «انتشارات حوا» از
تهران و انتشارات «جمال» و انتشارات «حديث نينوا» مشترك ًا به دليل نگاه ارزشي
به آثار منتشرشده متناسب با سياستهاي راهبردي نظام ،ترويج فرهنگ ديني،
رعايت ضوابط و مقررات نمايشگاه ،فروش كتاب با قيمت مناسب و همكاري و
مشاركت با مديران اجرايي نمايشگاه و فضاسازي مناسب و مطلوب.
بخش خصوصي ،حوزه ناشران آموزشي :انتشارات «تخته سياه» به دليل
فضاسازي مناسب و مطلوب ،رعايت ضوابط و مقررات نمايشگاه ،همكاري و
مشاركت با مديران اجرايي نمايشگاه ،فروش كتاب به قيمت مناسب و نشر آثار
علمي تخصصي مناسب .
بخش ناشران عمومي ودولتي :انتشارات «سازمان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي» به دليل چاپ و نشر آثار منتشر شده متناسب با سياستهاي راهبردي
نظام جمهوري اسالمي ،ترويج فرهنگ ديني و ملي ،رعايت ضوابط و مقررات
نمايشگاه ،فضاسازي مناسب و مطلوب ،فروش كتاب با قيمت مناسب ،اطالع
رساني مطلوب و همكاري و مشاركت با مديران اجرايي نمايشگاه .
ضمنا هيات داوران «انتشارات اميركبير» را به دليل توجه به نياز مخاطبان و
عنايت ويژه به تبيين فرهنگ ديني و ملي و همچنين غرفهآرايي مطلوب شايسته
تقدير دانست.
در خاتمه بايد گفت استقبال پرشور مردم از برگزاري اين نمايشگاه موجب گرديد
تا امسال نيز همانند هرسال چهره پايتخت حال و هواي ديگري به خود گرفته
و مصلي تهران همانند گذشته ميزبان ياران مهربان باشد .اميد است كه بتوان با
برگزاري چنين مناسبتهايي به ارتقا سطح كتابخواني در كشور كمك شاياني نمود.

