
 با توجه به این كه آثار منتشر شــده در مؤسسة شما حضور 
پررنگی در بين نامزدهای جشنواره كتاب رشد و نيز فهرستگان 
رشد داشته اســت بفرمایيد این مؤسسه در انتشار كتب علمی، 
آموزشــی و تربيتی، خصوصــًا برای كــودكان و نوجوانان، چه 

معيارهایی را مدنظر دارد؟
معیارهای ما بــرای انتخاب کتاب، نو بــودن موضوع، نگاه تازه 
داشــتن به مطالب و مسائل و مشكالت روانی و تربیتی کودکان 
و نوجوانــان و ارائه مطالب خواندنی مناســب برای بچه ها برای 
گســترش خزانه واژگانی آنان، ارائه مطالب جدید علمی است و 
انتشــار کتاب هایی که توسط همكاران آموزش وپرورش تألیف و 

ترجمه شده اند از اولویت های کاری ماست.

 به عنوان یکی از ناشــران برتر و همکار نظام تعليم وتربيت 
كشــور، بفرمایيد در مســيرتان با چه دشــواری هایی مواجه 

هستيد؟
تشــخیص موضوع هــای مبتالبه و موردنیــاز آموزش وپرورش، 
عــدم حمایت هــای الزم از کتاب هــای خوب، عــدم تخصص 
کافی نویســندگان در تألیف و تدوین کتاب های مناسب برای 
دانش آمــوزان، همچنین تولید کتاب های فــراوان زرد که واقعاً 

مخّل امر توسعه فرهنگی است، از دشواری های کار ماست.

 نظر شما درخصوص طرح سامان دهی منابع آموزشی كه 
به نوعی بيانگر معيارهای آموزش وپرورش در انتشار كتب 
علمی، آموزشــی، تربيتی ویژه كودكان و نوجوانان است 

چيست؟
این کار از چند جهت خوب اســت. اول این که دست اولیا را برای 
انتخاب کتاب برای فرزندانشان بسیار باز می کند. دوم آموزشگاه ها 
هســتند که الزم اســت برای تجهیز کتابخانه هایشان در جریان 
آخرین کتاب های مناسب انتشاریافته باشند. سوم این که ناشران 
سراسر کشــور عالوه  بر اطالع از فعالیت های همكارانشان الگوی 
مناسب کتاب های خوب را به دست می آورند. چهارم این که مؤلفان 
و مترجمان در جریــان »موضوع های مورد توجه« برای تألیفات 
خود قــرار می گیرند. همچنین در این فهرســت ها عالقه مندان 
می توانند موضوع هایی را که به آن ها پرداخته نشــده رصد کرده 
و بــه تولید در این زمینه ها بپردازند. خــود کودکان و نوجوانان 
هم می توانند با مراجعه به این فهرست ها از آخرین دستاوردهای 
مورد عالقه خود مطلع گردند. تولید کتاب های مناســب در کنار 
کتاب های درسی که همنوا با آن باشد و الزم باشد کنار کتاب های 
درسی مطالعه شود بسیار خوب خواهد بود که البته ناشران باید از 
محتواهای درسی در دست تولید مطلع شوند و البته وزارتخانه بر 

روی همنواسازی شكلی و محتوایی آن ها مدیریت کند.
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عاطفه بزرگ نیا

تشخیص دقیق نیازهای آموزش و پرورش
گپ و گفتی با مهدی آل صاحب فصول، مدیر نشر نوشته و ناشر برگزیده سيزدهمين جشنوارة كتاب رشد

سیدمهدی آل صاحب فصول مدیرمسئول »نشر نوشته« است. او از سال 1352، در اصفهان، فعالیت خود را در کتاب فروشی شروع و 
خیلی زود کار نشر کتاب را هم ضمیمة کار خود کرد. کتاب کودکان از دغدغه های ذهنی او بود. برهمین اساس دست به نوشتن داستان 
زد. اولین داســتان او در سال 1354 از چاپ خارج شــد كه بالفاصله منجر به محرومیت وی از تحصیل و محروم شدن از شغل های 
فرهنگی شد. پس از انقالب به آموزش وپرورش پیوست و از سال 1361 در همکاری با مرکز تحقیقات معلمان اصفهان، که مرکز تجمع 
معلمان عالقه مند و اهل تحقیق بود، دســت به تأسیس کتابخانه زد که به زودی از بزرگ ترین کتابخانه های استان و کشور شد. از سال 

1380 نیز با همکاری برادران و دوستانش نشر نوشته را تاسیس کرد.
نشر نوشته با در اولویت قراردادن تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان به انتشار کتاب های علمی، قصه و شعر برای کودکان و نوجوانان و 
همچنین کتاب های روان شناسی و تعلیم وتربیت می پردازد و تاکنون حدود 300 عنوان کتاب منتشر کرده که تعداد زیادی از آن ها بازچاپ 
شــده و حتی به چاپ دهم هم رسیده است. کتاب های کالس انشا، مهارت های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه، زیبایی شناسی 

نقاشی کودکان، هوش عاطفی در محیط کار، خیال انشا و لذت امال از جمله کتاب هایی است که در جشنواره برگزیده شده است.
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