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سرمقاله

آمارهاي کتاب نخواني در ايران و کتاب خواني در جهان
به بهانه هفته كتاب و كتابخواني

(برگرفته ازسايت ليزنا)

آمار و ارقامهاي مختلفي در ساليان گذشته نسبت به سرانه مطالعه ارائه شده ،از  ۷۹دقيقه تا  ۱۵دقيقه .البته هيچ وقت گفته
نشد که اين آمار چطور و با چه روش آماري و طي انجام چه مراحلي به دست آمده است.
به گزارش ليزنا ،چند سال پيش اعالم شد که سرانه مطالعه در ايران  ۲دقيقه در سال است! همان زمان دبير کل نهاد
کتابخانههاي عمومي اعالم کرد که نخير آمار مطالعه در ايران  ۷۹دقيقه در روز است! که البته در اين ميزان ،سرانه مطالعه
کتب درسي ،کتب ادعيه ،قرآن ،صفحات مجازي و هر چيزي که به خواندن ربط داشته باشد ،لحاظ شده بود .البته هيچ وقت
گفته نشد که اين آمار چطور و با چه روش آماري و طي انجام چه مراحلي به دست آمده است .اعتراضهايي به اين آمار شد
که چند دقيقهاي از آن را کم کرد و باالخره اعالم شد آمار سرانه مطالعه  ۷۵دقيقه و  ۳۴ثانيه محاسبه شده که  ۱۵دقيقه و
 ۱۷ثانيه مربوط به کتاب ۲۱ ،دقيقه و  ۳۱ثانيه براي قرآن و ادعيه ۳۲ ،دقيقه و  ۳۶ثانيه روزنامه و پنج دقيقه و  ۴۲ثانيه به
نشريهخواني اختصاص پيدا کرده است که هر دو فضاي مجازي و فيزيکي را شامل ميشود .حاال نکته مهم اين است که «سرانه
مطالعه» يک شاخص جهاني است که تعريف مشخص و دقيقي دارد .با اين تعريف ،اين شاخص تنها مطالعه کتاب (آن هم از نوع
غيردرسي) را شامل ميشود؛ يعني نه مطبوعات ،نه سايتهاي اينترنتي و مجازي که در اين سرانه همه اين موارد اعمال شده بود!
يک سال گذشت در طول اين مدت سرانههاي مختلفي اعالم شد و يک بار  ۱۵دقيقه هم در اين بين ديده ميشد و مسئوالن از
 ۷۹دقيقه کوتاه آمدند و گفتندسرانه مطالعه ايرانيها حداقل  ۱۸دقيقه (دقيقا  ۱۸دقيقه و  ۴۷ثانيه) است! که با يک حساب سر
انگشتي و نگاهي به دور وبرمان ميتوانيم قضاوت کنيم که اين آمار هم نميتواند نشان دهنده وضعيت امروز ما باشد.

کتابخواني در دنيا

طبق آمارهاي جهاني ،آمريکاييها  ۲۰دقيقه ،انگليسيها  ۵۵دقيقه و ژاپنيها  ۹۰دقيقه از وقت خود را در شبانه روز به مطالعه
کتاب اختصاص ميدهند .بر اين اساس آماري که از سرانه مطالعه کتاب در ايران در کنار تمام نوسانات عددي (از  ۲دقيقه به
 ۱۵دقيقه و آخرش  ۱۸دقيقه رسيد) تا حاال ارائه شده است ،نشان ميدهد که ايرانيان تقريبا به ميزان آمريکاييها به مطالعه
کتاب عالقهمند هستند.
•کشوري که بزرگترين توليد کننده نويسنده در جهان است

مردم ايسلند در سال ۴۰ ،کتاب ميخوانند که بعد از کشور فنالند با خواندن  ۴۷کتاب در سال ،بيشترين مردم کتابخوان را
دارند و هر  ۱۰شهروند ايسلندي در طول زندگي خود يک کتاب تاليف ميکنند که بر اساس اين آمار ايسلند ،بزرگترين
کشور توليدکننده نويسنده در جهان محسوب ميشود .اگر اين نکته را مدنظر داشته باشيم که فقط  ۱۰۰هزار نفر در
«ريکياويک» پايتخت ايسلند زندگي ميکنند به اين نتيجه ميرسيم که  ۱۰هزار نويسنده در اين شهر وجود دارد و خريد
کتاب در ايسلند بيش از ديگر کشورهاي دنياست.

•ژاپني ها در دنيا رتبه نخست را از نظر عادت به کتابخواني دارند

بر اساس گزارش يونسکو ،ژاپن از نظر عادت به کتابخواني جايگاه نخست را در جهان دارد و  ۹۱درصد مردم اين کشور
به طور معمول کتاب ،روزنامه و مجله ميخوانند؛ براي مثال يک ژاپني در سال بين  ۴۶تا  ۴۷کتاب ميخواند و  ۶۵درصد
مردم کره جنوبي نيز عادت به مطالعه دارند .با اين حساب ايران در رده بندي سرانه مطالعه بايد جايگاه واقعا آبرومندانه
و قابل افتخاري داشته باشد ،اما در واقع چقدر ميتوان به اين آمار و جايگاه ،دلخوش و مطمئن بود؟!
مقايسه سرانه مطالعه ايران و کشورهاي ديگر ( البته مقايسه واقعي) نشان ميدهد مهمترين انگيزهاي که باعث ميشود
ايرانيها سراغ کتاب نروند بينيازي از مطالعه و حس داناي کل بودن است .اگر کالهمان را قاضي کنيم ميبينيم که ما
آدمهاي با اعتماد به نفسي هستيم و اين روزها به دليل حضور در شبکههاي اجتماعي و فضاي اينترنت و مواجه شدن با
اطالعات حداقلي و پيامکي بيشتر از هر زماني خودمان را بينياز از مطالعه ميبينيم .حاال هر قدر هم در آمارها خودمان
را خوب جلوه دهيم و آمارهاي خوب و پر و پيماني را ارائه کنيم ،صنعت نشر و تيراژ کتابها خبر ميدهد از سر درون؛
درون جامعهاي که قرار است توسعه پيدا کند و آگاهي مردم و افزايش سواد فرهنگي در اين موضوع بسيار موثر است.

آشنايي با بخشهاي مختلف پرتال كتابخانه
بخش اشتراك منابع ديجيتال

در اين بخش منابع الكترونيكي مربوط به آخرين بخشنامهها و دستورالعملهاي نظام فني و اجرايي كشور ،مجموعه مقاالت
كنفرانسهاي مختلف .فهرست بهايهاي مختلف،گزارشات تخصصي ،دورههاي آموزشي برگزارشده ،آمارهاي تفضيلي و
ترازنامههاي انرژي و ساير منابع در دسترس كاربران قرار دارد.

تازههاي نشريات
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13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

Title
ACI Structural Journal
Ashrae journal
Bloomberg BusinessWeek
Chemical Engineering
Civil Engineering
Concrete International
Engineering Journal
Harvard Business Review
Earthquake Engineering &
Structural Dynamics
Engineering Management
Journal of Solar Energy
Engineering
Journal of Pressure Vessel
Technology
IEEE Transactions on
Power Delivery
IEEE Communications
Magazine
Detail
Modern Steel Construction
National Geographic
Newsweek
Oil & Gas Journal
PC World USA
TIME
The Economist

Subject
Structural
Mechanical
Business
Chemical
Civil
Civil
Civil
Business

Date
2016/1/13
2015/12/12
2015/09/14
2016/01/01
2015/12/12
2016/01/01
2015/06/06
2016/02/02

Frequency
Bimonthly
Monthly
Weekly
Monthly
Monthly
Monthly
Quarterly
Monthly

Structural

2015/10/10

Monthly

Management

2016/03/03
Volume 137,
Issue6
Volume 137,
Issue6

Monthly

Energy
Pressure Vessel
Transactions

Quarterly
Bimonthly
Quarterly

Communication

2015/11/11

Monthly

Structural
Civil
General
General
Oil&Gas
Computer
General
Economic

2015/12/12
2016/01/01
2016/01/01
2016/02/15
2016/01/02
2015/12/12
2016/01/18
2016/01/02

Monthly
Monthly
Monthly
Weekly
Weekly
Semi Monthly
Weekly
Weekly

معرفي كتاب

اين كتاب كه با عنوان خدمات مهندسين مشاور در كشورهاي در حال توسعه توسط توسعه بخش كسب و كار خارجي شركت
موننكو تاليف گرديده است و به نقش مهندسين مشاور در تسريع پيشرفت كشورهاي در حال توسعه اشاره دارد .اين كتاب
در شش فصل با موضوعاتي همچون درك اقتصادهاي در حال توسعه ،مقدمهاي بر مهندسي مشاوره ،روشهاي تداركات در
خدمات مهندسي مشاوره ،چالشهاي مهندسي و نقش كشورهاي در حال توسعه ،جهاني شدن و ارائه خدمات مهندسي در
كشورهاي در حال توسعه و همچنين مطالعات موردي در چند كشور از جمله ايران ،بنگالدش ،نيجريه ،عراق و عمان ميباشد.

كسب رتبه برتر در سيامين كنفرانس بينالمللي برق و چهارمين جشنواره انتخاب كتابهاي برتر
صنعت برق

اخبار و تازه هاي كتابخانه

برگزاري هشتمين نمايشگاه و فروشگاه كتاب موننكو در هفته كتاب
به منظور بزرگداشت هفته كتاب و كتابخواني و ترويج فرهنگ مطالعه نمايشگاهي و فروشگاهي از كتب و لوح فشرده از تاريخ
 94/08/16تا  94/08/21در ضلع جنوبي طبقه همكف برگزار گرديد .درنمايشگاه مذكور بيش از  1400عنوان كتب برگزيده
ناشرين مختلف در زمينه ادبيات ،رمان ،فلسفه ،هنر ،تاريخ ،روانشناسي ،مديريت و سالمت و تغذيه كودك و نوجوان و حدود
 60عنوان لوح فشرده موسيقي و مستند و بيش از  75عنوان پازل و وسايل سرگرمي عرضه گرديد كه با استقبال از سوي
همكاران مواجه گرديد .شايان ذكر است در نمايشگاه امسال در حدود  90درصد سفارشات همزمان با برگزاري نمايشگاه تحويل
متقاضيان گرديد.كليه كتب عرضه شده در نمايشگاه با  22درصد تخفيف و لوحهاي فشرده با  10درصدتخفيف ارائه گرديد.

بارگذاري بيش از  45هزار عنوان مقاالت  IEEEدر پورتال كتابخانه

بيش از  45000عنوان مقاالت ژورنالي  IEEEسال  ۲۰۱۴در پورتال كتابخانه بارگذاري گرديده است كه عالقمندان ميتوانند
با مراجعه به پورتال و جستجو با کليدواژهها ،عبارات ،عناوين مقاالت ،نويسندگان ،نمايه اصطالحات مقاله مورد نياز خود را
بازيابي و دانلود نمايند .

هنر و كتابخانه

فضاهاي زندگي ما نسبت به گذشته کوچکتر شده است ،درنتيجه جاي زيادي براي عالقهمنديهايمان ازجمله کتابها وجود
ندارد .به همين علت در اينجا چندين طرح براي کتابخانه ارائه ميشود تا بتوانيد بهدلخواه از بين آنها انتخاب کنيد و از نحوه
چيدمان که با شرايط زندگي شما مطابقت داشته باشد ،البته الزم به ذکر است که طرحهاي زيادي در فروشگاهها و مجالت در
اين زمينه وجود دارد و سعي ما بر اين است که به شما کمک کنيم ،شروع کنيد کتابهايتان را از دربهدري و بيمکاني نجات
دهيد و براي آنها خانهاي زيبا و کاربردي بسازيد.

زيباترين كتابخانههاي دنيا
کتابخانه کنگره آمريکا

کتابخانه کنگره آمريکا به عنوان بزرگترين کتابخانه در جهان از لحاظ طاقچه و کتابها شناخته ميشود و در ميان چندين
ساختمان ،قديميترينشان ساختمان  Thomas Jeffersonاست .شايد بتوان گفت در مجموعه اين کتابخانه نيز ساختمان
مذکور زيباترين ساختار را دارد و ساخت آن در سال  ۱۸۹۷به پايان رسيده است .اين کتابخانه ساختاري نئوکالسيک دارد که
از ويژگيهاي آن ميتوان به پيچيدگي بخش داخلي ساختمان اشاره کرد .در اين ساختمان شاهد نقاشيها و مجسمههايي هستيم
که توسط هنرمندان آموزش ديده آمريکا ساخته شدهاند و نکته جالب در اين ساختمان اين است که توجه ويژهاي نيز بر روي
طراحي خارجي آن صورت گرفته بود و ظاهر خارجي آن کمي متفاوتتر از شرايط فعلي آن بود و در اين بخش شاهد برخي طال
کاريها نيز بوديم و البته اين موضوع نيز انتقادات زيادي را به خود جلب کرد .اکنون اين ساختمان گنبدي از جنس مس دارد.

عجيب ترين كتابخانه هاي دنيا
كانكس كتاب

تخمين زده ميشود که حدود  12000کتابخانه کوچک رايگان در سراسر جهان وجود داشته باشد .توسعهدهندگان اين پروژه
ميگويند« :مردم درک ميکنند که کتاب محبوب خودشان را با اعضاي ديگر جامعه خود به اشتراک بگذارند .فقط اين نيست
که بگوييم مردم کتابهاي قديمي خود را به اين کتابخانهها بدهند .مجموعه کتابهاي منظمي در اين کتابخانه وجود دارند .در
واقع اين کتابخانهها يک مجموعه هنري در محل زندگي شما هستند».
ِ
در سال  ،2013معماراني که با توسعهدهندگان اين کتابخانهها در نيويورک در ارتباط بودند ،کانکسهاي محافظ کتاب را
طراحي کردند که با آرمانهاي اين پروژه همخواني داشته باشند .ايده اصلي که متعلق به شرکت «استريوتانک» بود کمک
ميکند عابران به راحتي از اين کتابخانهها استفاده کنند

آشنايي با پايگاه اطالعاتي JCR

 JCRکه مخفف  Journal Citation Reportsمي باشد و سالي يک مرتبه توسط سازمان بزرگ Thomson Reuters
منتشر ميگردد ،به عنوان شاخصي براي توسعه ،بررسي خصوصيات و ارزيابي مجالت در زمينه تحقيقات علمي و اجتماعي در
سراسر جهان –که در پايگاه اطالعاتي ( )ISIنمايه شده باشند -تعريف شده است JCR .تالش دارد تا با استفاده از معيارها
و اطالعات جديد ،به سوي تکميل ضريب تاثير و مفاهيم مربوط به آن گام بردارد .هدف از افزودن تواناييهاي  ، JCRارائه
اطالعات جديدتر براي گسترش چشمانداز ارزيابي و بازنگري دقيقتر مجالت علمي است .همچنين انگيزهاي براي درک صحيح
اين معيارها و استفاده بهينه از آنها دريک چارچوب صحيح ميباشد JCR .روند استنادسازي را در بيش از  ۱۰۰۰۰مجله و
بيش از  ۲۵ميليون مرجع استناد شده که ساالنه در  ISI Web of Knowledgeنمايه ميشوند را بررسي ميکند .اطالعات
مربوط به مجالت علوم و علوم اجتماعي ساالنه ويرايش ميشود و  JCRبيش از  ۷۲۰۰مجله در  ۱۷۱حوزه موضوعي را در
علوم و بيش از  ۲۱۰۰مجله در  ۵۵حوزه موضوعي را در علوم اجتماعي پوشش ميدهد .مقاالت موجود در مجالت فهرست
شده در  JCRاکثرا مقاالت پژوهشي و مروري هستند .سرمقاله ،نامهها ،موارد جديد و خالصه همايشها معموال درشمارش
مقاله محاسبه نميشوند .مجالت منتشر شده در زبانهاي غير انگليسي و يا زبانهايي با الفباي غير التين ممکن است کمتر در
دسترس محققان در سراسر جهان قرار گيرند و اين مساله ميتواند بر روي الگوهاي استناد آنها اثر بگذارد اما در آناليزهاي
مقايسهاي مجالت بايد به آن توجه نمود JCR .بيش از  ۷۵۰۰مجله معتبر را در حدود  ۲۰۰حوزه موضوعي از سال ۱۹۹۷
به بعد در بر ميگيرد و با استفاده از آن ميتوان مجلهها را در حوزههاي تخصصي ،طبقهبندي و شاخصهاي رتبهبندي آنها را
بررسي کرد JCR .در دو نسخه موجود است ،نسخه علمي آن در بر گيرنده بيش از  ۵۹۰۰ژورنال علمي و نسخه علوم اجتماعي
مشتمل بر  ۱۷۰۰ژورنال است JCR .از طريق  Web of knowledgeبه شرط پرداخت وجه اشتراک قابل بررسي است.
اين پايگاه در پايان هر سال ،مجلههايي را که  ISIدر  Web of Scienceفهرست ميکند ارزيابي ميکند .معيارهاي ارزيابي و
سنجش عبارتند از عامل تأثير ( ،)Impact factoror; Ifشاخص فوري ( )Immediatelyو نيمه عمر استناد (Cited Half
 .)– Lifeنتايج اين ارزيابي هر سال در  ISI Journal Citation Reportsمنتشر ميشود.

