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اقبال ناشران به تولید آثار استاندارد
گزارشی از آیين پایانی سيزدهمين جشنوارة كتاب رشد

سیزدهمین دورة جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد نیز به پایان رسید. در این دوره 1073 عنوان کتاب به مرحلة داوری 
رسید که از میان آن ها 117 اثر از 64 ناشر نامزد دریافت جایزة برگزیده و یا شایستة تقدیر شناخته شدند. مراسم اختتامیة این دوره 
از جشنواره روز 2۹ آذر ۹5 همانند سال گذشته در ساختمان تاریخی مدرسة دارالفنون و با حضور نویسندگان، ناشران و عالقه مندان 

این حوزه برگزار شد. گزارش این اختتامیه را می خوانید:

در ابتدای مراسم و پس از پخش مستند »کتابخانۀ فاطمه ها« 
محمد ناصری دبیر جشنواره، ضمن خوش آمدگویی به حاضران، 
جای وزیر آموزش وپرورش را خالی دانست و گفت: »الزم است از 
وزیر آموزش وپرورش تشكر کنیم که در مراسم معارفۀ خود نگاه 
آموزش وپــرورش را به پرورش معطوف کردند. امروز دکتر فیض 
معاون محترم پرورشــی وزیر آموزش وپرورش هم در این مراسم 
حضور دارنــد. یکی از بسترهای مناسب پرورش، پرداختن 
به حوزة كتاب و كتابخوانی به شــکل واقعی است. مانند 
کتابخانۀ فاطمه ها، کتابخانه های کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان، کتابخانه های عمومی و مساجد کشور. این که کتابخانه 

را به قرائت خانه تبدیل کنیم هنری نیست.«
مدیر دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با اشاره به بازگشت 
کتابدارها به مدارس گفت: »كتابخانه چه ارزشی دارد زمانی 
كه آن را به قرائت خانه و آماده ســازی دانش آموزان برای 
كنکور تبدیل كنيم؟ ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
به دنبال تولید کتاب هایی است که به اشاره و تفصیل کتابخانه ها 
را معرفی می کند مانند تفكر و ســبك زندگی و تفكر و پژوهش. 
این مســائل در کتابخانه اتفاق می افتد. درود بر دکتر فیض که 
تأکید کرده اید بر کتابخانه و کتابدار. چه خوب است که در تجهیز 
کتابخانه های مدارس از 25 هزار عنوان کتابی که این سازمان با 
ده ها و شــاید صدها کارشناس بررسی کرده است انتخاب کنید. 
امیدواریم در دوره ای که شما حضور دارید شوق تولید کتاب های 
تازه در پدیدآورندگان و عشق حضور در کتابخانه ها ایجاد شود، 
چرا که این بخشــی از تربیت و پرورشی است که ما به دنبالش 

هستیم.«
دبیر ســیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد 
در ادامه با اشاره به تاریخچۀ دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 

افزود: »من و همكارانم توفیق داریم در دفتری فعالیت کنیم که 
به منظور ترویج مطالعه تأســیس شده است. دفتری که بیش از 
50 ســال پیش دفتر انتشارات آموزشی و سپس دفتر انتشارات 

کمك آموزشی و امور کتابخانه ها نام داشت.«
وظیفۀ این دفتر در آغاز، تولید خواندنی های مناســب، مفید، 
غیراجبــاری، غیر نمــره ای و غیر رقابتی بود که در این راســتا 
مجالت پیك را منتشــر می کرد. این مجالت کــه روزگاری 7 
عنــوان بودند امروز به بیــش از 30 عنوان رســیده و با عنوان 
مجالت رشــد منتشر می شــوند. روزگاری که ادبیات کودک و 
نوجوان چندان رسمیت نداشت، انگشت شمار افرادی که در این 
حوزه فعالیت می کردند هم در مجالت پیك فعالیت داشــتند و 
امروز هم همین طور است. همچنین امروزه تعداد زیادی ناشر در 
این زمینه فعالیت می کنند که از این میان بیش از 700 ناشر به 

طور پیوسته با دفتر در ارتباط هستند.«

24 عنوان كتاب مناسب به ازای هر روز آموزشی
ناصری در ادامه دربارة تعداد کتاب های رســیده به دبیرخانۀ 
جشــنواره گفت: »امســال 3639 عنوان کتاب مناسب به دست 
ما رســیده اســت. یعنی ما به ازای هر روز آموزشی 24 عنوان 
کتاب مناسب معرفی می کنیم. هفت عنوان برای دوره ابتدایی، 
پنج عنوان متوسطۀ اول، شش عنوان متوسطۀ دوم، پنج عنوان 
فنی وحرفه ای و دو عنوان پیش دبستان. برترین های این آثار در 
مجلدی تحت عنوان فهرســتگان منتشر و به 105 هزار مدرسۀ 

کشور به طور رایگان اهدا می شود.«
وی افزود: »در جشنوارة امســال همۀ کتاب های منتشر شده 
در ســال های 93 و 94 که در 4266 عنوان به دســت ما رسیده 
بود کتاب مناسب بررسی شد. پس از بررسی اولیه 1073 عنوان 
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کتاب در دایــره داوری قرار گرفتند که نهایتــاً امروز پانزده اثر 
برگزیده و هفده اثر تقدیری معرفی خواهند شد.«

اقبال روزافزون ناشران به توليد آثار استاندارد
ناصری به اتفاقات مثبتی که در ســامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی روی داده اشاره کرد و گفت: »اقبال ناشران به تولید آثار 
اســتاندارد رو به رشد است. از سوی دیگر ناشران خصوصی وارد 
حوزه های سخت تری شده اند که نیازمند سرمایه گذاری بیشتری 
اســت، مانند تولید کتاب های مرجع و دانشنامه ها. زمانی برای 
تولید این کتاب ها چشــم امید به ناشــران دولتی بود اما امروز 
ناشــران خصوصی گوی ســبقت را از ناشــران دولتی ربوده اند. 
الزم می دانــم در این بخش از یکی از خادمان مهم حوزة 
فرهنگ، زنده یاد خانم تــوران ميرهادی یاد كنم كه در 
حوزة مدرسه داری، كتاب های درسی و فرهنگ نامه نویسی 
تالش بسيار داشت و پيشگام بود. این پیشگامی باعث شد 
امروز فرهنگ های متعدد و متنوع حتی برای خردساالن به همت 

ناشران خصوصی تولید شود.«
محمد ناصری در آخر ناشــران را به تولید دیگر اجزای بســتۀ 
آموزشــی تشــویق کرد و افــزود: »توصيه و خواهش ما این 
است كه ناشران در توليد ســایر اجزای بستة آموزشی 
همت بيشتری به خرج دهند. همچنین در زمینۀ کتاب های 
جدیدالتألیف انتظار مشــارکت بیشــتری از ناشران داریم. و نیز 
امیدواریم صداوســیما نیز کتاب های معتبر و برگزیده را تبلیغ 

کند.«

تصحيح جریان نشر  
در ادامۀ این مراســم حجت االســالم دکتر محی الدین بهرام 
محمدیان، رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در 
ســخنانی به پیشرفت جریان نشــر در جهت تولید آثار مناسب 

اشاره کرد. 
وی گفت: »جریان تولید کتاب برای کودکان و نوجوانان و نشر 
کتاب های کمك آموزشی و آموزشی در حال تصحیح خود است. 
خوشحال هستم که هر سال نسبت به سال های گذشته گام های 
مثبتی برداشته می شــود و ما در حال نزدیك شدم به فرهنگ 
اصیلی هســتیم، به طوری که برخی از ناشران که به جریان نشر 
به عنــوان تجارت نگاه می کنند کم کم جای خود را به ناشــران 
واقعی می دهند که دغدغۀ معرفت و بصیرت و علم و دانش کشور 
را دارند؛ و باید این موضوع را به فال نیك گرفت. ما از کسانی که 

این مسیر را شتاب می دهند قدردانی می کنیم.«
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از کنكور به عنوان 
علت العلل نابه ســامانی های تولیدات فرهنگی و کمك آموزشی 
یاد کرد و افزود: »یکــی از موضوعاتی كه تعليم وتربيت و 
فرایند یاددهی یادگيری را دچار اختالل می كند توليدات 
فرهنگی نامناسب است. شاید علت العلل این نابه سامانی 

وجود كنکور باشد. کنكور بسیاری از آسیب ها را بر ما تحمیل 
کرده فرصت های سوءاســتفاده بسیاری را به دیگران داده است. 
تا خیمه کنكور فرو ننشــیند و طناب های کنكور پاره نشود. ما 
نمی توانیم دانش آموزان را متناســب با استعدادشان و نیازهای 
توســعۀ متوازن کشور به سمت دانشگاه و بازارکار هدایت کنیم. 
ما بایــد به عالیق دانش آموزان، اســتعدادهای آن ها، امكانات و 

نیازهای توسعۀ متوازن کشور دقت کنیم.« 

كنکور، علت مهم نابه سامانی های حوزة نشر
حجت االسالم محمدیان دسترسی به تولیدات و آثار مناسب را 
یكی از حقوق دانش آموزان دانست و گفت: »موضوع دیگری که 
باید به آن توجه داشــته باشیم حقوق دانش آموزان است.  یكی 
از حقوق دانش آموزان و فزرندان ما آن اســت که آثار مناســب 
برایشان تولید شود. ما باید در توليد آثار، حقوق دانش آموز 
و مسئوليت خود را بشناسيم. حق دانش آموز این نيست 
كه ما برای حســاب و كتاب بازار خود از حقوق آن ها كم 
بگذاریم. دانش آموزان ما بهترین های ما هســتند. بنابراین باید 

در حوزة نشر هم بهترین ها را برای آن ها فراهم کنیم.«
 وی بر پشــتیبانی آثار تولیدی ناشــی از سند تحول بنیادین 
و برنامۀ درســی ملی تأکید کرد و در ادامه گفت: »سند تحول 
آموزش وپرورش و برنامۀ درســی ملی به عنوان یك میثاق برای 

آینده آموزش و پرورش، حداقل تا سال 1404، وجود دارد.
باید آنچه توليد می كنيم از سند تحول پشتيبانی كند 
و مفاهيم آن را توسعه دهد. هم چنين مطالب كتاب های 
درسی را تســهيل كند و عمق ببخشد. ایجاد فضای مغایر 
یا متضاد با آن حوزه می تواند آســیب های جدی به ما برســاند. 
برنامۀ درســی ما سیاســتی را دنبال می کند که براســاس آن 
خالقیــت در دانش آموزان ایجاد و نهــال ایمان در آن ها درونی 
شــود تا بتوانیم آن ها را به عمل مؤثر و اخالق رهنمون شــویم. 
توليد آثاری كه بتواند یا بخواهد حافظه محوری و توانایی 
تســت زنی را تقویت كند، نوعی ایجاد اختالل در برنامة 
تربيتی مدرسه اســت. ما همیشــه از حافظه گرایی یا عدم 
نهادینه شدن رفتارهای عقالنی در فرزندانمان گالیه می کنیم اما 
از سوی دیگری کارهایی انجام می دهیم که ضدنقدهای خودمان 
است. ما باید خود پاسبان و صيانت كنندة محيط فرهنگی 

و آموزشی مان باشيم.«
وی در انتها به تولید کتــاب برای مخاطب معلمان، به منظور 
توانمندسازی آن ها اشاره کرد و گفت: »آثاری که تولید می کنیم 
نباید فقط متوجه دانش آموزان باشــند. بایــد برای معلمان هم 
آثاری تولید کنیم و توانمندی های معلمان را در فرایند یاددهی 
یادگیری ارتقا ببخشــیم و روش های نو را به معلمان ارائه دهیم 

و تقویت کنیم.«
در بخش پایانی اختتامیۀ سیزدهمین دورة جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
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