بـــاغکتـــابتهـــــران
بزرگتـرین نـمـایشگاه و فـروشگاه دائـمی کتــابجهــان
گــزارشمحتــوایـی

دیبـاچه
بـــه زودی تهران شـــاهد آغاز بهرهبـــرداری از بزرگرتین فروشـــگاه و
منایشـــگاه دامئی كتاب دنیا خواهد شـــد .بنایی به وســـعت  ٦٥هزار
مـــر مربـــع در زمینی به مســـاحت  ١١هكتار كه بـــا مجموعهای از
فضاهای ســـبز روی بام و محوطه ،آبنمــــا و دریاچه ،محیطی مفرح
را به وجـــود میآورد.
در گزارشـــی كه پیش رو دارید ،ســـعی كردیم بهاختصار مجموعهای
از خدمـــات و فعالیتهایی را كـــه برایتان تـــدارك دیدهایم معرفی
بـــرداری باغ كتـــاب تهران و
كنیم .مشـــتاقانه در انتظـــار آغاز بهره
ِ
میزبانی از شمــــا شهروندان عزیز هستیم.
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دیباچه
باغ ڪتاب تهران در یک نگاه
باغ ڪتاب تهران چیست؟
باغ ڪتاب تهران چه میکند؟
باغ ڪتاب تهران چرا به وجود آمد؟
چرا مردم به باغ ڪتاب میآیند؟

بـاغڪـتابتهــرانچیست؟
بـــاغ کتاب تهـــران  65هزار مرتمربـــع زیربنا دارد کـــه  30هـــزار مرتمربع آن (بجـــز راهروها،
تأسیسات و اداری) فضــــای مفــــید و مسقف منایشگاهی است .به جــــز این 25 ،هزار مـرتمربع
فضــــای سبــــز روی بام باغ کتاب و  20هــــزار مرتمربع فضــــای قابل استفاده در محوطه وجود
دارد که در مجمــــوع ،فضای قابل اســـتفاده منایشـــگاهی را تا حدود  70هــــزار مرتمربع افزایش
میدهــــد .بزرگرتین مجموعه مشــــابه داخلـی با بخــــش منایشگاه دامئی باغ کتـاب ،شهـر کتـاب
مـرکـزی تهـران در ســــه طبقـه و  2.500مـرتمربع است.
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بــــــزرگ تــرین مـجــموعــه
2

6

بـــاغ کتاب تهران مجموعـــهای از قابلیتها و عملکردها را با محوریت کتاب در خود دارد :منایشـــگاه
دامئی کتـــاب و محصوالت فرهنگی ،منایشـــگاه تخصصـــی و موقت کتاب و محصـــوالت فرهنگی،
منایشـــگاه و فروشـــگاه کتاب و محصـــوالت فرهنگی کـــودک و نوجوان ،مجموعهای از ســـالنهای
منایش تئاتـــر و فیلم و برگزاری جشـــنوارههای کتـــاب ،بازار کتابهای دســـت دوم و...

زیر بنای باغ کتاب

فضای مفید منایشگاهی باغ کتاب
باغ کـتاب
در دو طبقـه و 30هـزار مـرتمربع

شهر کـتاب مرکـزی
در سه طبقـه و  2.500مـرتمربع

منایشـــگاههای بـــزرگ کتاب جهـــان در مدتزمانـــی کمرت از یـــک هفته در ســـال برگزار
میشـــوند (اغلب چهار تـــا شـــش روز) .بنابراین ،فضای این منایشـــگاهها در طول ســـال
محـــل برگزاری انـــواع منایشـــگاههای صنعتی ،تجاری و فرهنگی اســـت .مفهوم منایشـــگاه
بـــه این معنـــا همپیوند با صفـــت «موقتی» اســـت .از ایـــن رو ،منایشـــگاههای دامئی را
میتـــوان اینگونـــه تعریف منود که اگـــر در آنها فراینـــد خرید و فروش اتفـــاق میافتد با
«بـــازار» یا «فروشـــگاه» مواجهیم و اگر در آنهـــا خرید و فروش اتفـــاق منیافتد با «موزه».
بنابراین ،بهرت اســـت عملکرد منایشـــگاهی باغ کتاب را ــ در نســـبت با دامئـــی بودن آن ــ با
فروشـــگاهها یا بازارهـــای بزرگ کتـــاب قیاس منود.
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منـــایشگاه دامئی ڪتاب جهـان
4

بزرگرتین
در مقایســـه با بزرگرتین فروشـــگاههای جهان ،به صـــورت قطعی میتوان باغ کتـــاب را
ِ
آنها نامــــید .در حال حارض بزرگرتین کتابفروشـــی جهــــان شعبه اصلی فروشـــگاههای زنجیرهای
بارنز و نوبل ( )Barnes and Noble Booksellersدر نیویورک اســـت که  14.330مرتمربع مســـاحت
دارد و طول قفســـههای آن به  21کیلومرت میرســـد .کتابفروشـــی پا ِول ( )Powell Booksellerدر
پورتلن ِد امریکا مســـاحتی بالـــغ بر  6.300مرت مربـــع دارد و میتواند یک میلیون جلـــد کتاب را در
آن کتابفروشـــی اســـرند ( )Strand Bookstoreدر نیویورک است که
خود جای دهد .رتبه ســـوم از ِ
 5.000مرتمربع مســـاحت دارد و طول قفســـههای آن به  29کیلومرت میرســـد .بـــاغ کتاب تهران
حدود  25هزار مرتمربع فضای فروشـــگاهی دارد که در مقایســـه با بزرگرتین کتابفروشـــی جهــــان
حـــدود  11هزار مرتمربع بیشـــر و از رتبههای دوم و ســـوم حدود چهار تا پنج برابر بزرگرت اســـت.

فضای مفید منایشگاهی باغ کتاب
Strand Bookstore

Powell's Bookseller

Barnes and Noble Booksellers

 5.000مـرتمربع

 6.300مـرتمربع

 14.330مـرتمربع

باغ کتـاب
در دو طبقه و 30هـزار مرتمربع
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بـاغڪـتابتهــرانچه میکند؟

ایفای نقش حمـایتی در رونق کلیۀ فراینــــ
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کتاب در کشـــور مـــا گرچه از نظر آمـــا ِر تولید
وضعیت مناســـبی دارد (ایران بـــا تولید بیش از
 65هزار عنوان کتاب در ســـال ،دهمین کشـــور
جهــــان در فهرست یونسکو اســـت) ،اما سقف
انتظـــارات از جامعۀ فرهنگـــی و اصیل ایران و
شـــعارهای فرهنگی انقالب اسالمی به گونهای
اســـت که منیتـــوان و «نبایـــد» به ایـــن ارقام
دلخـــوش بود .اگر فرایندهـــای مرتبط با کتاب
را اِفـــراز کنیـــم ،چهار بخش اصلـــی آن عبارت
خواهد بـــود از تولید ،اطالعرســـانی ،توزیع ،و
مـــرف .باغ کتـــاب در هر یـــک از بخشهای
اصلی ایـــن فرآیند برنامههایـــی در نظر گرفته
است که از جمله عبــــارتنداز:

تـــولیـــد
1ـ  .1تدوین ضوابط و اســـتانداردهای نرش خوب؛
2ـ  .1تنظیم و بهکارگیری سازوکارهای تشویقی

در پذیـرش ،عرضـه و معرفـی آثار خـوب و ناخوب؛
3ـ .1برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی
و بـهروز برای ارتقای مهارتهای نارشان؛
 4ـ  .1تـدارک و ترویج نوآوریهـا و فنآوریهـای نرش؛
 5ـ  .1پیشبینـی جــوایز و برگـزاری جشـنوارههای
گوناگـون کتاب ،ب ه ویـژه در حوزههای تخصصی نرش؛
6ـ .1ایجـاد عرصههـا و فضاهـای مناسـب بـرای
تعامـل نـارشان ،پدیدآورنـدگان ،دسـتاندرکاران
فنـی و بازرگانـان کتـاب.

اطالعرسانی
1ـ .2طـراحی و اجــرای شبکــۀ ملــی کتـاب ایـران؛
2ـ .2تأسیس خـربگزاری غیردولتـی کتاب؛
3ـ .2کمک به تأسیس شبکـۀ رادیویی کتـاب؛
4ـ .2کمک به تأسیس شبکۀ مجازی تلویزیونی کتاب؛
5ـ .2انتشار مجلـه؛

منودار انتشـــــار کتاب پس از پیـــــروزی انقالب اسالمی (*)1391-1358
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ـــــــدهای مرتبط با ڪتاب و ڪتابخــوانی
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6ـ .2تنظیـم و انتشـار سـیاهۀ بهرتینهـای کتـاب؛
7ـ .2تنظیم و ترویج ِسیرهـای مطالعـاتی؛
8ـ .2ایجـاد درگاه ( )Portalباغ کتـاب.

تـــوزیـع
1ـ .3راهاندازی شبکۀ ملی کتاب؛
2ـ .3افزایـش چشـمگیر سـطح متـاس مردم بـا کتاب؛
3ـ .3ایجاد فضاهای تعاملی موزعان ،کتابفروشـان
و ناشـران؛
4ـ .3گسرتش بازرگانی خارجی کتاب.

مـــرف
1ـ .4ارائـۀ سـیاهههای بهرتینهـای یـک عمـر یـا
یـک سـال یـا یـک فصـل بـه روایـت شـخصیتها و

21393

1378

چهرههـای محبـوب و معتبر
2ـ .4تولید انواع سـیاهههای سـیر مطالعاتی در
رشـتهها و زمینههـای مختلف
3ـ .4ایجـاد کلینیـک کتابدرمانـی بـرای کمـک
بـه درمـان بیامریهـا بـا مطالعـۀ کتاب
4ـ .4اختصـاص فضای بسـیار وسـیع به کتابها،
رسگرمیهـا و آموزشهای کـودک و نوجوان
5ـ .4تشـویق هرنمنـدان منایشـی بـه اقتبـاس از
کتابهـای مفیـد
6ـ .4تخفیف ویژۀ کتابهای خوب به مردم
7ـ .4برگـزاری مسـابقات جـذاب و پُرهیجـان
کتابخوانـی
8ـ .4ایجاد و هدایت باشـگاههای کتابخوانی در
فضـای واقعی و مجازی
9ـ .4ایجـاد امـکان مشـاورۀ کتـاب و کتابخوانی
در بـاغ کتـاب و نیـز در پایـگاه اطالعرسـانی.
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بـاغ ڪـتاب تهــرانچرا به وجود آمد؟
اصالح عملڪرد و تـداوم منایشگـاه بیـناملللـی
ڪتـاب تهــران در طول ســـــال
1

12

ایـده اولیـه تأسـیس بـاغ کتاب از سـال  1383همزمان بـا زمزمه انتقال محل منایشـگاه بیناملللی کتاب
تهـران شـکل گرفـت .در نظـر طراحـان بـاغ کتاب ،با دامئی شـدن منایشـگاه ،عطـش مردم به کتـاب در
طـول سـال توزیـع میشـود و هجـوم آنهـا بـه منایشـگاه دهروزۀ کتـاب کاهـش مییابد .بـا کاهش این
هجوم و کم شـدن و واقعی شـدن حجم منایشـگاه بیناملللی کتاب ،امکان برگزاری مناسـب و آبرومند
آن در بـاغ کتـاب تهـران فراهـم خواهد شـد (بـاغ کتاب  65هزار متر مربع زیربنا و  46هـزار مرت مربع
محوطـه دارد) .در صـورت عالقـۀ حاکمیـت به برگزاری پرحجم منایشـگاه بیناملللـی ،میتوان با متهید
زیرسـاختهای الزم در فضاهـای مجـاور باغ کتاب و بهکارگیری سـازههای موقت ،بـاغ کتاب تهران را
بـه منایشـگاه بیناملللی کتاب تهـران تبدیل کرد.

افزایشچشمگیرعرصهعمومیتعاملمدنیمردمباکتابوفرهنگ
2
تنهـا محتـوای کتـاب نیسـت کـه نیازهـای فرهنگی و معنوی مـا را بـرآورده میکنـد؛ امروزه
گام زدن در فضاهایـی کـه عطـر کتـاب در آنهـا بـه مشـام میرسـد و انسـان را در تعامـل
بـا اهالـی دوستداشـتنی فرهنـگ قـرار میدهـد تأثیـری بـه مراتـب ژرفتـر و سـازندهتر
از مطالعـۀ رصف کتـاب میگـذارد .اکنـون ابرشـهر تهـران پـس از دو دهـه سـاخت وسـاز و
گسترش ،وارد بهـار شهرنشـینی میشـود و بـاغ کتاب تهـران یکی از بهرتین بهانههـای ورود
بـه ایـن بهار نویـن فرهنگـی خواهـد بود.

ایفـاینقشبهعنـوانهمـاهنگکنـندهدرفـرایندتولیدوانتـشار
3

4

ترویج نوآوریها و فنآوریهای مطالعہ و ڪتاب

ارتقایاستانـداردهــــــــــــایتولیدونرش
5

حـوزۀ کتـاب ،چـه در تولیـد محتوایـی ،چه در تولید فنـی ،چه چـاپ و صحافی ،و چه در اطالعرسـانی
و توزیـع ،فاقـد اسـتانداردهای مـدون و مناسـب اسـت .خوشـبختانه برخـی نـارشان عمدتـاً جـوان
کشـور گامهـای بلنـدی در استانداردسـازی منتشرات خود برداشـتهاند و کشـورمان روزبـهروز از آثار
اسـتانداردتری برخـوردار میشـود .زمـان آن رسـیده اسـت کـه یـک نهـاد غیردولتـی اما قدرمتنـد این
اسـتانداردها را بـه کمـک انجمنهای علمی و نارشان توامنند و متخصصان مسـ ّلم ایـن حوزه ها تدوین
و عرضـه کنـد و با سـازوکارهای خـاص خود به ترویج و مراقبت از آنها اهتمام بورزد .باغ کتاب چنین
جایـگاه و توانـی را بـرای خود متصور اسـت.

13

دسرتسے مخاطبان بیناملللی بہ منابع اسال ،ایران،
زبان و ادب فارسی ،و انقالب اسالمی
6

از آنجا که مخاطبان داخلی و بیناملللی اغلب مایل به متلک این منابع و اسـتفادۀ همیشـگی
و آزادانـه از ایـن آثـار یـا عالقهمنـد بـه ایجـاد کتابخانههای تخصصـی خود هسـتند ،بنابراین
نیـاز بـه مرکـزی بـرای عرضـه و فروش ایـن منابع در داخل کشـور و نیز عرضۀ آنهـا در خارج
از کشـور وجـود دارد .بنابرایـن ،بـاغ کتـاب تهـران با توجه بـه نبود چنین مرکزی در کشـور،
یکـی از مأموریتهـای خـود را پُـر کـردن این خأل قرار داده اسـت و مرکـزی تخصصی به این
منظـور به وجود مـیآورد.

حضورمؤثروآبرومنددرفضایبینالمللےکتاب
7

چرا مردم به باغ ڪتاب تهران میآیند؟
زیرا به بیشرتین منابع کتابی تولیدشده در ایران و جهان دسرتسی دارند

1
راهبرد بـاغ کتـاب در بخـش منایشـگاه دامئی آن اسـت که حداقل یک نسـخه از هر عنـوان کتابی که از
ابتـدای تاریـخ چـاپ در کشـور منترش شـده در بـاغ کتاب نگهداری شـود و به سـه طریـق عالقهمندان
بتواننـد نسـبت بـه خریـداری آنها اقـدام کننـد1 :ـ .1نسـخۀ الکرتونیکی هر یـک از عناویـن کتابهای
کمیـاب تهیـه و بـا رعایـت حـق مؤلـف و نـارش در اختیـار خریـدار قـرار گیـرد؛ 2ـ .1بـا اسـتفاده از
دسـتگاههای مـدرن چـاپ و صحافـی ،نسـبت به تهیۀ تکنسـخۀ چاپی کتابهـای کمیاب اقدام شـود؛
3ـ .1در مـورد کتابهـای جدیدتـر ،فـروش معمـول همچون سـایر کتابفروشـیها صـورت گیرد.

با آخرین فـنآوریهای مرتـبط با مطالـعـه و ڪتاب روبـهرو مےشوند
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2
کوچک بودن گردش مالی در صنعت نرش کشـور ،در مقایسـه با صنایع دیگر ،مانع از بروز و ظهور ابزارها و
فنآوریهای نو ،بهویژه در بخش کتاب و کتابخوانی شده است (بخش چاپ وضعیت بهرتی دارد) .در کشور
ما جایی وجود ندارد که حجم زیاد نوآوریهای کتاب و کتابخوانی را به معرض متاشـا و ترویج بگذارد .این
کار نیاز به رسمایه و فضای زیادی دارد و رسمایهگذاری در آن با خطرپذیری بسـیاری همراه اسـت .از این رو،
بـاغ کتـاب به عنوان یک تسـهیلگر اقدام به منایـش و عرضۀ ایـن فنآوریها میکند تا با کاهش خطرپذیری
و گسترش بازار مرصف آنها بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شـود.

بزرگرتین مجموعه منایشگاهی ،آموزشی و رسگرمی
کـودک و نوجـوان در آن قـرار دارد
3

بیش از یکچهارم فضای مفید منایشگاهی باغ کتاب ( 7.100مرت مربع) به کودکان و نوجوانان اختصاص یافته
اسـت .توجه ویژه به این بخش از مخاطبان ،به دو دلیل صورت گرفته اسـت :اول اینکه عادت به مطالعه در
کودکی و نوجوانی به وجود میآید و پس از آن دشوار بتوان کسی را به مطالعه عادت داد؛ در ثانی ،کودکان و
نوجوانان نقش مؤثری در جلب و جذب پدران و مادران و سایر اعضای خانواده به باغ کتاب خواهند داشت.

4
بازار بزرگ محصوالت فرهنگی و سبک زندگی کشور است

از بام سبز و دریاچه و سایر تفرجگاههای واقع در
تپ ههای عباسآباد استفاده م یکنند
5

تپههـای عباسآبـاد در حـال تبدیـل شـدن بـه بزرگرتین تفـرجگاه طبیعـی و فرهنگی کشـور و منطقه
اسـت .بـاغ کتـاب تهـران کـه در باغسـتان شمالی این تپهها واقع اسـت ،عالوه بر داشتن بام سـبزی به
مسـاحت دو و نیـم هکتارکـه از مسـیرهای متعدد مـردم را به باالی آن میرسـاند ،دریاچـهای بزرگ و
زیبـا در مقابـل دارد و مـردم را از گـذر فرهنـگ بـه باغهای هنر ،منایش و موزۀ دفاع مقـدس و از آنجا
بـه پـارک طبیعـی طالقانـی و بعدتـر از روی بزرگراه مدرس بـه بوسـتان آب و آتش منتقل میکند.

فرهنگیمحبوبدیدارمیکنند
بانویسندگانوچهرههای
ِ

6

به متاشای آخرین آثار منایشی و سینمـایی
در یـکی از مدرنترین سینمـا ـ تئاترهای کشور میروند
7

سـالن تئاتـر بـاغ کتـاب تهران به مسـاحت  3.300متر مربع و ظرفیـت  500نفر ،یکـی از مدرنترین
ای اقتباسـی (با
سـالنهای منایش کشـور به شمار میرود .این سـالن عالوه بر اجرای تئاترهای حرفه ِ
منایشـنامههای برگرفته از کتب مشـهور) امکان منایش حرفهای فیلمهای اقتباسـی و اجرای ارکستر
سـمفونیکهای بزرگ را نیز دارد .سـالن روباز دیگری با ظرفیت  500نفر روی این سـالن در پشـت
بـام بـاغ کتـاب احداث شـده اسـت که برای اجـرای برنامههای تابسـتانی ،اعم از اجـرای تئاتر ،منایش
فیلـم و برنامههـای زنـدۀ تلویزیونی به خدمت گرفته خواهد شـد.
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