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 مطالب طرح شده

  دستور جلسه: 

سرکار خانم دکتر نخست،    ةدر وهلریزی شد.  برنامه  حفاظت دیجیتالی  ةحوزدر  برای ماه آینده    بالژورنال کجلسه، در خصوص برگزاری جلسات    ابتدایدر  

چندین مقاله را الزم است مدیر جلسه داشتند که  اعالمدر این راستا  مقاله داشتند. ةو ارائه کنند ای کوتاه به وظایف مدیر جلسهاشاره  اکبری داریان

 ،به طور کلی. کندمینهایی را انتخاب  ةمقالبر اساس معیارهای خود از میان مقاالت پیشنهادی پژوهش  ةپیشنهاد و به کمیته پژوهش اعالم کند. کمیت

بندی و در جلسه مطرح کنند را جمعارسال میپیش از برگزاری جلسه کنندگان االتی که شرکتؤس و را به عهده دارد اتجلس ةادار ةمدیر جلسه وظیف

 منتخب برای ارائه باید به زبان ةمقال کها توجه به اینب به عالوه، ارائه کند.در جلسه مقاله را در مدت زمان مشخصی  تمقاله الزم اس ةارائه کنند. کندمی

. باشدارائه    خوب برایو بیان  انتخابی    ةحوزدر  ای  دانش زمینه دارای  عالوه بر آن،  و  داشته  به زبان انگلیسی    یتسلط کامل  الزم است سخنران  ،  باشدانگلیسی  

برگزاری جلسات ژونال کالب مبنی بر انتخاب دوشنبه   ةنامطبق شیوهدر نهایت،    کنند.خود را مطرح میو سؤاالت  کنندگان نظرات  شرکتدر طی جلسه هم  

و سایر   . مسئول کمیتهشودبرگزار    تیرماه  20جلسة ژورنال کالب روز دوشنبه مورخ    مقرر شد سومینو  تقارن آن در این ماه با عید  غذیرخم    پایانی هر ماه

افراد پیشنهادی اعالم  ةاعضای کمیته دربار طی یک نظرسنجی آنالین، بعدی پیشنهاد کردند و ةمقاله و مدیر جلس ةکنندارائه را به عنوان چهار نفر  ، اعضا

 دیجیتالی  یهاکتابخانهخدمات و    ةدر زمین  پژوهشیبه دلیل دارا بودن سوابق    اب آقای دکتر مهدی علیپورحافظیجننظر کردند. در نهایت، با موافقت اعضا،  

 شدند.  انتخاببه عنوان مدیر جلسه  میترا صمیعیو سرکار خانم دکتر  مقاله ةکنندبه عنوان ارائه 

ترین پیشنهادات و محورهای مورد بحث در این زمینه کتاب پرداخته شد. مهمنقد  یهانشست یاجرائ نامةوهیشدر ادامة جلسه به بحث در خصوص 

 اند از:عبارت

 ذهاب و ایابتهران صورت گیرد تا مشکالت مربوط به  در  که گزینش منتقدان و نویسندگان تنها از میان افراد ساکن  گیری در خصوص این تصمیم 

های ایاب و ذهاب ت از میان منتقدان و نویسندگان خارج از تهران انجام گیرد، در خصوص هزینهها هموار شود یا اگر قرار است دعوو اسکان آن

ها دعوت شوند، الزم های الزم صورت پذیرد. در نهایت، مقرر شد که در صورتی که قرار است مهمانانی از شهرستان ریزیها برنامهو اسکان آن

رسانی ایران تصویب شوند. به عالوه، به منظور غلبه بر مسائل انجمن کتابداری و اطالع ةهیئت مدیر ةسجلهای احتمالی برآورد و در است هزینه 



توان از بستر فضای مجازی برای برگزاری  های راه برای مهمانان، میهای مالی از سوی انجمن و مشکالت مربوط به سختیمالی و عدم پشیبانی

 این جلسات استفاده کرد.

   ی فرهنگ کتابخوان  جیترونیز    و  سندگانینو  و  منتقدان  نیب  رابطه  و  زهیانگ  جادیا،  نهاآزاد  تفکر  و  ینقاد  یفضا  توسعهجلسات نقد با هدف  جمله )این 

چنان در مذکور هم  ةبا کسب نظرات اعضا قرار بر این شد که جمل  که البته  تواند حذف شودگردد( در مقدمه امری بدیهی است و میمیبرگزاری  

 نامه باقی بماند.شیوه 

  که الزم است نظرات نویسنده به عنوان صاحب اثر  یم بر آن شد که به دلیل این الزام یا عدم الزام به دعوت از نویسندگان کتاب تصم مورددر

 د. نحضور پیدا کن اتحتماً در جلسنویسندگان است که  الزمکه نویسنده بتواند از خود و اثرش دفاع کند،  گردددریافت شود و فرصتی فراهم 

 های به صورت حضوری یا مجازی دعوت خواهد شد. اما، در خصوص کتاببرای شرکت در جلسات نویسندگان های تألیفی، از در خصوص کتاب

تر به نقد ترجمه از لحاظ نویسنده است و در جلسات نقد کتاب، بیش بیش از ترجمه شده به زبان فارسی، باید توجه داشت که اثرگذاری مترجم

تر شود و کمبه محتوا پرداخته می یسلیس و روان بودن ترجمه، پایبندها، سبک مترجم، استفاده از واژگان و اصطالحات، کاربرد درست معادل

 گیرد. بنابراین، در جلسات نقد کتاب، الزم است حضور مترجم را به جای نویسنده ضرورت دانست.نقد محتوایی مؤلف مد نظر قرار می

 شر هم در کنار نویسنده برای شرکت دعوت به عمل آید. ناشران دیگری که مورد بحث قرار گرفت این بود که بهتر است در این جلسات از نا  ةنکت

بعدی بهبود ببخشند یا در انتشار  هایچاپ کیفیت اثر مورد نظر خود را در  توانندمیکنند مطرح میدر جلسات با توجه به نکاتی که ناقدان 

گیرد که چه کتابی چاب شود و سلسله انتشارات  ه در نهایت تصمیم میمند شوند. چون این ناشر است کها در آینده از این نکات بهرهسایر کتاب

 اری ک ةبا توجه مشغل که البتهدعوت شود  اتبه سوی چه موضوعاتی سوق پیدا کند. بدین ترتیب، بهتر است از ناشران برای شرکت در جلس

 ها در کار نخواهد بود. آن  برای حضور در جلسات، الزام و ضرورتی برای شرکت هاآن ترناشران و تمایل کم

 انتشارات   ةهای پژوهش و انتشارات انجام شود. بدین صورت که معرفی کتاب توسط کمیتبهتر است برگزاری جلسات نقد کتاب با همکاری کمیته

 پژوهش در خصوص گزینش نهایی کتاب برای برگزاری این جلسات نظرخواهی شود.  ةانجام گیرد و از اعضای کمیت

  ماه از انتشار کتاب منتخب گذشته باشد که طی این مدت محتوای کتاب شناخته   6به منظور انجام بهتر نقد و بررسی کتاب، بهتر است حداقل

 سال از انتشار کتاب انتخابی گذشته باشد. 2ز شده و توسط دیگران مورد مطالعه قرار گرفته باشد. اما نباید بیش ا

 رسانی ایران انجام گیرد. به عنوان نمونه، اگر تخصصی مورد نظر در انجمن کتابداری و اطالع  ةبهتر است نقد و بررسی هر کتاب با مشارکت کمیت

سازماندهی صورت   ةزاری جلسات با همکاری کمیتریزی برای برگ، بهتر است برنامهباشدسازماندهی اطالعات و دانش  ةکتاب انتخابی در حوز

 گیرد.

 برسد.ایران  رسانی  انجمن کتابداری و اطالع  ةبه تصویب هیأت مدیربرای تأیید نهایی  برگزاری جلسات نقد کتاب    ةنامدر پایان، مقرر شد که شیوه 

اجرایی  ةنامشیوه ةتهی ،ی پرداخته شد. در این راستا، اولین گامپژوهش یهاطرح  ةجلسات ارائ یبرگزار یبرا یزیربرنامهجلسه به بحث در خصوص  ةادام

هایی که برای رفع مشکالت یک سازمان های پژوهشی باید گزینش دقیقی صورت گیرد. معموالً طرح برای برگزاری این جلسات است. در انتخاب طرح 

های ملی که قابلیت تعمیم باالیی داشته باشند های انتخابی از میان طرح داشت. بهتر است طرح شوند، چندان ارزشی برای ارائه نخواهند خاص تدوین می

هایی شناسی به ویژه گروهعلم اطالعات و دانشآموزشی های  مدیران گروهاز  توان  . به این منظور میصورت گیرد،  هستندها تازه و کاربردی و موضوعات آن

پژوهش   ةکمیت  ةنامهای پژوهشی مطابق با شیوهمعرفی و ارسال فهرست طرح   درخواست کرد تا بهری با انجمن کتابداری هستند،  تکه دارای ارتباطات بیش

 .بپردازند

مشغول به  ایرانهای دانشگاهیکی از پیشنهادی از سوی مسئول کمیته با این مضمون خاتمه یافت: هر کدام از اعضای کمیته در  ةدر نهایت، جلسه با ارائ

میان انجمن کتابداری با هر کدام از مشترک  پژوهشی هایبرای انجام طرح دتوانمیپژوهش  ةکمیتچگونه کار هستند، بدین ترتیب باید بررسی کرد که 

 کند؟  و شرایط الزم را مهیا ریزیکارهای پژوهشی مشترک برنامه ةها به منظور توسعنشگاهاین دا
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 و دکتر فرزانه قنادی نژاد دکتر سعیده اکبری داریان
حفاظت موضوع با ژورنال کالب  ةجلس سومین یبرگزارریزی برای برنامه

 دیجیتالی
1 

دکتر و  )مسئول کمیته انتشارات(دکتر محبوبه قربانی 

 سعیده اکبری داریان

 شناسیحوزة علم اطالعات و دانشدر های منتشر شده جدیدترین کتاب گزینش

 نقد کتاب ةاولین جلسانتخاب کتاب مناسب برای  و
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 3      پژوهشیهای طرحجلسات نقد  یاجرائ نامةوهیشنویس تهیه پیش دکتر زهرا رضازاده و دکتر رحمان معرفت
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