
کتاب نامه رشد در بوته نقد
»کتاب نامه در بوته نقد« عنوان يکی از برنامه  های متعددی بود که 
ــرای اهل قلم كودكان و نوجوانان بیست وهشتمین نمايشگاه  در س
ــی كتاب تهران به اجرا درآمد. در اين برنامه که بعدازظهر  بین الملل
روز دوشنبه 94/2/21 برگزار شد، شبنم زين الدين به عنوان مجری 
ــبت به »کتاب نامه رشد« مطرح کرد تا  ــش هايی را نس برنامه پرس
فريبا کیا، معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به آن ها پاسخ 
گويد. از آنجا که اين پرسش  ها ممکن است در گوشه ذهن شما نیز 
ــد، جوانه اقدام به انتشار اين پرسش ها و پاسخ ها  وجود داشته باش
ــت اين مقاله با هدف تلخیص، اندکی ويرايش  می کند. گفتنی اس

شده است. 

 زين الدي�ن: ه�دف ورويكرد ش�ما در تولید كتاب نامه 
رشد چیست؟

 کیا: كتاب نامه رشد فهرستی از كتاب های مناسب و استاندارد 
ــازمان پژوهش و  ــخصأ س ــرورش و مش ــت. وزارت آموزش وپ اس
ــی، وظیفه  ــی، عالوه بر تولید كتاب های درس برنامه ريزی آموزش
ــار ساير منابع آموزشی يا نظارت بر محتوای آن ها را  تولید و انتش
ــد يكی از مصاديق آن  نیز برعهده دارد كه برای نمونه مجالت رش
است. كتاب نامه رشد هم در واقع محصول نظارت محتوايی وزارت 
آموزش وپرورش بر تولیداتی است كه توسط بخش خصوصی چاپ 
ــود. به عبارتی آموزش وپرورش به خاطر استفاده  ــر می ش و منتش
ــاركت بخش غیردولتی، كه به تولید منابع آموزشی  بهینه از مش
ــن 6 تا 18 سال می پردازد،  برای مخاطبان آموزش وپرورش از س

به تولید كتاب نامه رشد پرداخت.
ــتای  ــات مؤثر در راس ــی از اقدام ــد يك ــه رش ــد كتاب نام تولی
ــت. اولین كتاب نامه در  ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی اس س
ــازمان پژوهش با يك اقدام  ــد. در واقع س ــال 1378 تولید ش س
ــويقی و ترغیبی، طی فراخوانی كه به ناشران داد و همچنین  تش

ــت، بخشی از  ــت وجويی كه در كتاب های ماه آن زمان داش جس
ــی را گردآوردند و  ــی ابتداي ــا دوره آموزش ــط ب ــای مرتب كتاب ه
ــنا به برنامه درسی و معلمان مجرب مورد  توسط كارشناسان آش
ــازمان و  ــون، به خاطر تعاملی كه بین س ــی قرار دادند. اکن بررس
تولیدکنندگان كتاب اتفاق افتاده، فراوانی كتاب هايی که در طول 
ــد، به بیش از پنج هزار عنوان رسیده و  ــال به دبیرخانه می رس س

طی اين سال ها حدود هزار ناشر با ما همکاری کرده اند.
 

 زين الدين: فرموديد انتخاب کتاب توسط کارشناسان 
و معلمین مج�رب صورت می گیرد. لطف�أ بفرمايید تعداد 
داوران چند نفراست و آيا از سراسر كشورند و از مجموعه 

ناشرين هم در بین آن ها هستند يا خیر؟
ــا از بین  ــان م ــرض كردم كارشناس ــور كه ع  کی�ا: همان ط
ــت معلمی مؤلف هم  ــتند. حاال ممكن اس معلمین و مؤلفین هس
ــی کنیم: از  ــد؛ در واقع می خواهیم کتاب را از دو حیث بررس باش
ــی«؛ به عبارتی ديگر کتاب اواًل  ــر »تألیف« و از منظر »كاراي منظ
ــی کشور تضاد داشته باشد و ثانیًا برای يک  نبايد با برنامه آموزش
ــتفاده باشد. ما حدود 100 موضوع در  دانش آموز يا معلم قابل اس
ــم و اگر برای هر موضوع حداقل  ــی داري دوره های مختلف آموزش
دو کارشناس داشته باشیم، می شود 200 كارشناس. در سال های 
ــه کتاب های مورد  ــتانی هم به جرگ اخیر كتاب های ادبیات داس
ــی پیوسته اند که خودشان حجم زيادی از کتاب ها را شامل  بررس

می شوند.

 زين الدين: نحوه تعامل با ناشران چگونه است؟
ــت و  ــران يكی از رويكردهای جدی ماس  کی�ا: تعامل با ناش
ــتفاده  ــا و تكنیك های مختلف ارتباطی برای تعامل اس از روش ه
می کنیم. برگزاری نشست های مشترک و گفت وگو و هم انديشی 

گفت وگوی شبنم زین الدین و فریبا کیا درباره کتاب نامه رشد
در سرای اهل قلم کودکان و نوجوانان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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ــزاری كارگاه های  ــی و برگ ــی و تربیت ــاره کتاب های آموزش درب
ــی از اين شیوه هاست. همین حضور در نمايشگاه، يكی از  آموزش
اهداف اصلی اش ارتباط چهره به چهره و تعاملی با ناشران محترم 

است. 
يكی ديگر از راه ها، نشريه جوانه است كه روی وبگاه سامان كتاب 
ــود.  ــذاری می ش )http://samanketab.roshdmag.ir( بارگ
ــداد كلیك های آخرين  ــتم تع ــأ من چند روز پیش كه داش اتفاق
نشريه جوانه را می ديدم، بیش از 1000 بازديد برايش ثبت شده 

بود كه نشان دهنده توجه ناشران محترم است. 
ــت كه ما برای  ــیرهای تعاملی، نقد و نظر اس ــی ديگر از مس يك
ــی را در حوزه  ــايد كمتر جاي ــران محترم فراهم كرده ايم. ش ناش
ــدن پرونده و  ــید كه فرصت دي ــته باش ــراغ داش داوری كتاب س
فرم های داوری را به ناشران بدهند. ما ارزياب ها را موظف كرده ايم 
ــاخص های گوناگون داده اند، ضعف ها و  عالوه بر امتیازی که به ش
ــزد کنند و خصوصًا اگر  قوت های قابل مالحظه كتاب را هم گوش
کتابی را نامناسب می دانند حتمًا دلیلش را خیلی روشن و واضح 
ــری محترمی نسبت به  ــکل مکتوب بیان کنند تا اگر ناش و به ش

نتیجه اعتراض داشت، رأی و نظر مکتوب کارشناس را ببیند.

 زين الدين: بنابراين هم چارچوبی كه شما برای داوری 
داريد، برای ناش�ر آش�کار می ش�ود و هم می تواند نقاط 

ضعف و قوت كتاب خودش را پیدا كند.
ــتر اين  ــت. هدف ما از ارزيابی، بیش  کی�ا: بله. همین طور اس
ــمت تولیدات مرتبط و مناسب سوق  ــت که ناشر محترم به س اس

پیدا کند. 

 زين الدي�ن: در مورد تش�کل های تخصصی و نهادهای 
مدنی و كارشناسان ديگر هم آيا رويكردتان همان است؟
ــت گذاری بر کار سامان دهی منابع  ــورای سیاس  کیا: يك ش
ــی و تربیتی نظارت دارد كه در آن عالوه بر معاونین وزير  آموزش
ــاد اسالمی  آموزش وپرورش و نمايندگانی از وزارت فرهنگ و ارش

و صداوسیما، نمايندگانی از خود ناشران محترم عضويت دارند. 
ــورت از همین نهادها در  ــب مش ــع آنجا محلي برای كس در واق
سیاست گذاری سازمان است؛ چون ناشر نیز به عنوان سرمايه گذار 
ــد كه بتواند نیاز  بخش فرهنگی، زمانی به هدف های خود می رس
مصرف كننده و مشتری خودش را برآورده كند. ما هم اگر بتوانیم 
ــی در ارتقاء كیفیت  ــش غیردولتی، يك هم افزاي ــاركت بخ با مش
ــیده ايم. پس تعاملی كه  ــته باشیم، به هدفمان رس آموزشی داش
ــت؛ هم آن ها  ــاق می افتد، يك ارتباط بردـ  برد اس ــران اتف با ناش
ــنا می شوند و خودشان را با نیازهای مخاطب  با برنامه های ما آش
ــو می كنند و هم ما از ناشران بخش غیردولتی در جهت  ما همس
ــواد عمومی  ــويی و هم افزايی در ترويج خواندن و ارتقاء س همس
ــی بهره مند  ــان و در نهايت برای ارتقاء كیفیت آموزش مخاطبانم

می شويم.

 زين الدين: در اصل می توانیم بگويیم كه جامعه هدف 
شما از يك س�و بچه ها و از س�وی ديگر ناشرين هستند. 
آيا تا حاال اش�كاالت و ايراداتی بر نحوه تدوين كتاب نامه 

گرفته اند و آيا ممكن اس�ت در سال های آتی بخش هايی 
به آن اضافه شود؟

ــت ما نیاز  ــم. اولین اولوي ــك اصل را بپذيري  کی�ا: ما بايد ي
ــا به تولیداتی  ــت؛ پس م ــب در وزارت آموزش وپرورش اس مخاط
ــد. در درجه  ــب با نیاز مخاطب ما باش ــه می كنیم كه متناس توج
اول دانش آموز و در درجه بعد معلم. حجم کتاب هايی که ناشران 
ــال می کنند و حجم کتاب های مناسبی که هر سال  برای ما ارس
معرفی می شود، نسبت به آغاز برنامه، خیلی بیشتر شده است؛ اما 
نمی توانیم همه کتاب های تولید شده را بررسی کنیم. مثأل گاهی 

ــگاهی  ــكی يا دانش كتاب های تخصصی پزش
ــود که طبعًا مرتبط با  ــال می ش برای ما ارس
ــت و به  مخاطب ما در آموزش وپرورش نیس
ــته  ــاب غیر مرتبط« كنار گذاش عنوان »کت
ــوند. همان طور كه عرض كردم، تا دو  می ش
ــتانی را بررسی  ــال پیش، كتاب های داس س
ــن نتیجه  ــم به اي ــی كم ك ــم؛ ول نمی كردي
ــاختن  ــرای برآورده س ــه بايد ب ــیديم ك رس
ساير نیازهای مخاطبان خودمان، بحث های 
ــخ دهیم؛ لذا دايره كارمان را  ديگر را هم پاس

وسیع تر كرديم.
ــواره آماده  ــران ما هم ــا درباره نظر ناش ام

ــال، زمانی که  ــر خرداد هر س ــتیم. آخ ــنیدن نظرات تازه هس ش
مهلت دريافت كتاب ها به اتمام می رسد، دبیرخانه اقدام به انتشار 
ــرانی كه طی سال  ــر می كند. ما به ناش يک كارنامه برای هر ناش
ــر شده  ــتاده اند، همراه با کتاب نامه های منتش برای ما کتاب فرس
ــتیم و به آن ها دقیقًا اعالم می كنیم كه چه تعداد  نامه ای می فرس
ــان و کدام کتابشان مناسب شناخته شده  از کتاب های ارسالی ش
است و از آن ها می خواهیم چنانچه انتقاد يا پیشنهادی نسبت به 

ما يا کتاب نامه دارند اعالم كنند.
يكی از راه های دريافت نظر ناشران هم وبگاه سامان كتاب است 
که پل ارتباطی آنالين ما با ناشران است و جديدترين كتاب های 
رسیده و مناسب هر ماه در آنجا معرفی می كند و ناشران محترم 

بسیار به آن مراجعه می کنند.

 زين الدي�ن: يعنی هر كاربری امكان دارد به اين وبگاه 
مراجعه کند و نه تنها درباره کتابنامه رشد كه درباره همه 
چی�ز رأی و نظرش را بگويد و با ش�ما تبادل نظر داش�ته 
باش�د؟ آيا تغییرات نظام آموزش�ی و پايه های آموزشی، 

مشکلی در تدوين كتاب نامه ايجاد نمی كند؟
 کیا: مشکلی ايجاد نمی کند؛ اما طبعًا در ارزيابی ما تغییراتی 
ــد قاعدتًا بايد به  ــی کتاب های جدي به وجود می آورد. ما در بررس
ــرفصل های تغییر يافته توجه  کنیم. به عنوان نمونه كتاب های  س
دوره های تحصیلی ابتدايی و متوسطه اول كأل دچار تغییر شدند. ما 
برای اين که بگويیم آيا يک کتاب مثاًل برای دانش آموز پايه چهارم 
ــب هست يا خیر و آيا کتاب مرتبط با برنامه  ابتدايی جديد مناس
درسی اين پايه هست يا خیر، مجبوريم به سرفصل های درسی و 
ــی بالفاصله  رويکردهای جديد توجه کنیم. البته االن کتاب درس
ــود تا همه  پس از طراحی، روی وبگاه دفتر تألیف قرار داده می ش

اولین اولويت ما نیاز 
مخاطب در وزارت 

آموزش وپرورش است؛ 
پس ما به تولیداتی توجه 

می كنیم كه متناسب با 
نیاز مخاطب ما باشد. در 

درجه اول دانش آموز و در 
درجه بعد معلم

21   رشد جوانه |  شمارۀ 48 |  تابستان 1394 |



گو
ت و

گف

ــند؛ با اين وصف ما هم چندين  ــان و مؤلفان از آن آگاه باش معلم
ــا با اين رويکردها  ــران محترم برگزار کرده ايم ت كارگاه برای ناش
دقیق تر آشنا شوند و در تولید كتاب های خود رويكردهای جديد 

را مدنظر قرار دهند. 

 زين الدين: اين تعامل ها که از طريق سايت و برگزاری 
نشست ها و كارگاه های آموزشی صورت می گیرد، آيا فقط 
در اختیار افراد محدودی اس�ت يا گزارش آن و نتايج آن 
مثاًل به صورت مجموعه مقاالتی منتشر شده و در دسترس 

همگان قرار داده شده است؟
ــت و گزارش و  ــريه جوانه هدف اصلی اش همین اس  کیا: نش

مباحث مفصل اين جلسات در آن منعکس می شود. 

 زين الدين: دسترسی به اين مباحث  مهم است.
ــعه و تسهیل اين  ــت. البته در صدد توس  کیا: همین طور اس
ــتیم. ما در حال راه اندازی سامانه ای هستیم كه  ارتباطات هم هس
ــان می توانند از طريق اين سامانه، نسبت به ثبت  ــران خودش ناش
ــخه کاغذی كتاب را  ــان اقدام كنند و نس مشخصات كتاب هايش
همراه با کد پیگیری دريافت شده از سامانه به دبیرخانه بفرستند. 
ناشر محترم با داشتن اين کد می تواند لحظه به لحظه، و هر زمانی 
ــیر کتابش خبر بگیرد.  ــامانه شود و از س ــت، وارد س که مايل اس
ــامانه ضمن اعالم وصول کتاب، ناشر را  ــده س البته پیش بینی ش
ــی کتاب )چه مثبت و چه  ــخص شدن نتیجه بررس به محض مش
ــودکار ايمیل هم مطلع کند. کاری که  ــال خ منفی( از طريق ارس
ــود.  ــتی و از طريق تلفن و نامه انجام می ش ــون به صورت دس اکن
ــت که انشاءاهلل با  ــی اس ــامانه در حال طی مرحله آزمايش اين س
آغاز فعالیت آن، فكر می كنم تحرك قابل مالحظه ای در تعامل با 

ناشران ايجاد شود.
 زين الدين: من فكر می كنم اين می تواند عرصه ارتباط 

شما را با ناشران در سرتاسر كشور گسترده نمايد.
ــت. اين سامانه با استفاده از ايمیلی   کیا: يقینًا همین طور اس
ــب را هم به صورت منظم و  که از مدارس داريم، كتاب های مناس
ــی خواهد کرد كه اگر اين اتفاق بیافتد،  خودکار به مدارس معرف
يک فرصت مناسب برای اطالع رسانی وسیع درباره منابع آموزشی 

و تربیتی مناسب خواهد بود.

 زين الدين: در يكی از نشس�ت های قبلی س�رای اهل 
قلم، به تعامل بین نهادها در راستای تجهیز كتابخانه های 
م�دارس به كتاب های مناس�ب اش�اره ش�د. فكر می كنم 
كتاب نامه خیلی می تواند در اين امر مؤثر باش�د؛ آيا اين 
مورد در اهداف س�ازمان پژوهش ديده شده؟ البته شايد 

اين سؤال مرتبط با كار كتاب نامه رشد نباشد! 
ــی از هدف های غايی تولید  ــت؛ يک  کیا: نه بی ارتباط هم نیس
ــد همین است که در تجهیز کتابخانه های کالسی و  کتاب نامه رش
ــتفاده قرار بگیرد. اتفاقًا من روز گذشته باخبر  مدرسه ای مورد اس
ــی، حدود يك میلیارد  ــدم كه با كمك معاونت محترم پرورش ش
ــی  ــصد میلیون تومان اعتبار به تجهیز كتابخانه های كالس و شش
ــده در كتاب نامه اختصاص يافته  ــدارس از كتاب های معرفی ش م
ــت حدود 3 هزار عنوان كتاب مناسبی را كه طی  ــت. ما فهرس اس
چهار سال اخیر از 700 ناشر دريافت و در کتاب نامه معرفی كرده 
بوديم، به معاونت پرورشی ارسال کرديم تا در تجهیز كتابخانه های 
ــی از آن بهره بگیرند. اين اتفاق بسیار مباركی است كه هم  كالس
ــب و هم  ــز كتابخانه های مدارس به كتاب های مناس باعث تجهی
موجب دلگرمی و تشويق ناشرانی است كه با ما تعامل دارند. البته 
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ــب را هم در انتهای كتاب های  ــی از اين کتاب های مناس ما بخش
درسی معرفی کرده ايم.

ديدگاه شرکت کنندگان در نشست
 آقای علی كاش�فی خوانس�اری: چرا اس�امی داوران 
محترمی كه انتخاب می ش�وند منتشر نمی شود؟ آيا صرفًا 
بايد داوران از بین كارشناسان شما باشند؟ آيا منطقی تر 
نیس�ت كه داوران با تعاملی كه با نهادهای تخصصی مثل 
انجمن ه�ای علمی، انجمن نويس�ندگان، ش�ورای كتاب 
ك�ودك، انجمن تصويرگ�ران، انجمن ناش�ران يا مجالت 
تخصصی مثل پژوهش نام�ه و نهادهای اين چنینی برقرار 
می ش�ود انتخاب ش�وند و اسامی و س�وابق و رزومه شان 
منتش�ر شود و داوران هر سال تغییر كنند كه ارتباط های 

ناسالم شكل نگیرد؟
 کیا: اگر شما كتاب نامه رشد را ببینید، در ابتدای آن اسامی 
تك تك ارزيابان و كارشناسانی كه كتاب ها را داوری كرده اند، درج 
ــريه جوانه هم، آن شماره ای که ويژه جشنواره  شده است. در نش
کتاب رشد است، بخش قابل توجهی به معرفی و بیوگرافی داوران 
ــود. يکی از اهداف ما از حضور در نمايشگاه،  اختصاص داده می ش
ــران محترم درباره ارزيابی هاست  ــخ گويی به پرسش های ناش پاس
ــن گفت وگوی رودررو  ــک می گیريم و طبعًا اي ــه از داوران کم ک
بدون شناخت داوران میسر نیست. بنابراين داوری در کتاب نامه و 

جشنواره رشد کاری پنهانی نیست.
ــعت بدهیم.  البته ما تالش می کنیم دايره داوری و داوران را وس
ــال برای جلب مشارکت معلمان مجرب شهر  به عنوان نمونه، امس
ــتر از  ــم تا بتوانیم هرچه بیش ــر کردي ــران، فراخوانی را منتش ته
مشارکت همکاران معلم استفاده کنیم. افرادی که از ويژگی هايی 
ــند، يکی دو دوره آموزشی را سپری و به تدريج  الزم برخوردار باش
ــن حال اگر هر انجمن و نهادی بخواهد  ــاز به کار می کنند. با اي آغ
ــا از ورود داوران متخصص و متبحر  ــه ما معرفی کند، م داوری ب

استقبال می کنیم.

 آقای محبت اهلل همتی: من ش�خصأ هیچ نگرانی از اين 
بابت ندارم که در جريان داوری مش�کلی ايجاد ش�ود؛ اما 
سؤالم اين است که چرا در بسیاری از رشته ها اصاًل کتاب 
منتش�ر نمی شود؟ ديگر اينکه چرا در حوزه تعلیم وتربیت 
ک�ودکان اس�تثنايی که 70 هزار نفرش�ان تحت پوش�ش 
آموزش وپرورش هستند و بقیه نیز تحت پوشش بهزيستی 
يا ساير نهادها هستند، فقط ناشران معدودی کار می کنند؟

ــیار خوبی اشاره کرديد؛ همان طور که آقای    کیا: به نکته بس
ــرای آموزش وپرورش  ــا کتاب نامه ای هم ب ــی هم می دانند م همت
ــر می کنیم که تاکنون سه شماره از آن  کودکان استثنايی منتش
منتشر شده است. ما برای معرفی کتاب در جديدترين کتاب نامه 
ـ که اسفند ماه 93 چاپ شد ـ در جست وجوی کتاب ها و يافتن 
کتاب های مناسب بسیار به زحمت افتاديم. ناشران نه تنها در اين 
ــان  حوزه کتاب کم چاپ می کنند، حتی برای معرفی کتاب هايش
همکاری کافی نمی کنند. مثاًل وقتی کتاب را شناسايی می کرديم 
ــخه از آن را برای ما بفرستند تا  ــتیم يک نس ــر می خواس و از ناش

ــیاری می گفتند ما کتاب نمی فرستیم، کتاب را  معرفی کنیم، بس
می فروشیم.

 آق�ای کاظ�م طالي�ی: دو س�ؤال دارم: اول اينکه آيا 
ناشران می توانند از نظرات داوران آگاه شوند؟ دوم اينکه 
می دانیم نگاه جش�نواره رشد به انتخاب کتاب مناسب با 
نگاه ديگر جشنواره ها متفاوت است؛ اما اين تعارض برای 
من قابل هضم نیس�ت که چرا کتابی که در يک جشنواره 
معتبر به عن�وان کتاب برگزيده و ش�اخص معرفی  ش�ده 
اس�ت، در جشنواره رشد، در همان مرحله اول داوری، از 
دور رقابت کنار گذاش�ته می شود؟! من فکر می کنم بخش 

داوری جشنواره رشد بايد کیفیت بیشتری داشته باشد.
 کیا: وقتی ما قصد داريم يک مقوله کیفی را به کمّیت تبديل 
ــنواره رشد  ــختی پیش رو داريم. ما در جش ــیار س کنیم، کار بس
ــیم اين کار را به نحو حتی االمکان دقیقی انجام بدهیم؛  می کوش
ــت. به هر حال ارزشیابی مقوله ای  اما حتمًا صددرصد ايده آل نیس
ــق تعريف کرد که  ــاخص ها را آن قدر دقی ــت و بايد ش کیفی اس
ــد. يک بخش آن  ــته باش ــن همخوانی را با محتوا داش نزديک تري
خود شاخص ها و يک بخش هم خود داوری می تواند باشد. به هر 
حال در هیچ جای دنیا نمی توانیم بگويیم که داوری متأثر از ذهن 
ــانی می  گويند يک پژوهشگر  ــت؛ در علوم انس و نگرش داور نیس
ــد، باز قالب های ذهنی اش  ــته باش هر قدر هم که متد علمی داش
ممکن است در نتايج پژوهش و يافته هايش تأثیر بگذارد. ما تالش 
می کنیم اختالف بین ذهن داور و آن مقوله واقعی مورد سنجش 
ــت نمی توانیم بگويیم  ــم کنیم. ولی ما هیچ وق ــکان ک را حتی االم
ــاًل اگر کتابی در کتاب نامه ما با  ــت و مث داوری ما خالی از خطاس
درجه 2 تأيید و چاپ می شود، در هیچ جمع داوری ديگری درجه 
ــعی می کنیم با گفت وگوهای  ــخیص داده نشود. ولی ما س 3 تش
مستمر با داوران يا استفاده چرخشی از داوران، درصد خطا را کم 

کنیم؛ اما قطعأ به صفر نمی رسد.

 آقای کاظم طاليی: در جش�نواره ها، برگزيدگان نهايی 
فقط منحصر به اعالم رأی داوران نیس�ت. در جش�نواره 
کتاب رش�د ه�م، بايد داوری را در چارچ�وب اهدافی که 
جش�نواره دارد، هداي�ت ک�رد. من حرفم اين اس�ت که 
داوری باي�د م�ورد نظ�ارت ق�رار بگیرد و هدايت ش�ود. 
اين جور نباش�د که اگر مث�اًل داوری چهار ت�ا کتاب را به 

چهار نفر ديگر واگذار کرديم، انتخاب ها فرق کند.
 کیا: به نکته خوبی اشاره کرديد. اتفاقًا ما با توجه به ضرورتی 
که شما هم به آن اشاره کرديد، يک کمیته علمی برای جشنواره 
ــی می کند و اگر ابهامی  ــر گرفتیم که روند داوری را بررس در نظ
ــاب يک کتاب و ادله داوران برای انتخاب آن کتاب وجود  در انتخ
داشته باشد، موضوع را از سرگروه داوری جويا می شويم و اگر الزم 

باشد، گروه داوری نشست نهايی خود را تکرار می کند.
ــرای اهل قلم در  ــتان س ــکر از فرصتی که دوس در پايان، با تش
ــتان را  ــت برای ما فراهم کردند تا صحبت دوس برپايی اين نشس
بشنويم و ما بتوانیم اهداف تدوين کتاب نامه رشد را هرچه بهتر و 

بیشتر معرفی کنیم، سپاس گزارم.
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