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  در اين شماره می خوانيد:

  آژانس ادبی و نقش آن در توسعه نشر در جهانيادداشت:  ‖

  اقتصاد نشر جهانی در سراشيبی سکوت: مصاحبه ‖

  نمايشگاه کتاب مسکو :معرفی نمايشگاه کتاب ‖

  فيلوشيپ نمايشگاه کتاب سئول :فيلوشيپمعرفی  ‖

  طرح تدا در کشور ترکيه :معرفی گرنت  ‖

  جايزه ادبی..... معرفی جايزه ادبی: ‖

  معرفی کتاب های خارجی ‖

  اخبار: ‖

خانه  گرنت وزارت ارشاد اسال� √    آغاز2ه 1ارترجمه و .-, دە ها کتاب ایرا%$ درج"ان معطل اعالم ن��جه دب��
  را?ت ز2ان فار= سه عنوان کتاب ترک�ه ای برای ترجمه و .-, در ایرانخ89د ک56 √ 

$ آژا.س اد%G Dل از ایران وآژا.س اد%D ادیتور8ال پونته از کشور اس@ان�ا√  �Hما ب $I اریJتفاهمنامه هم  

  خ89د ک56 را?ت ز2ان فار= سه عنوان کتاب ترک�ه ای برای ترجمه و .-, در ایران√ 

$ ان�شارات تداP از ایران و دو ناO, معت�D ترک�ه ای ان�شارات ت�ماش و ی6$ ا.سانقرار دادخ89د ک56 √  �Hرا?ت ب  

  نوشته حم�د رضا شاە آVادی برای ترجمه و .-, Vه ز2ان عر%D راU کشور مT شد»دروازە مردRان «کتاب √  

  ترجمه رمان چیV $6ه ز2ان فار=√ 

$ الملل کتاب Gکن ماە آ^وستنما[ش\اە √حضور آژا.س اد%D و ترجمه Gل در √  �H۲۰۲۰ مجازی نما[ش\اە ب  
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  يادداشت

آژا.س اد%D و نقش آن در 
 ,-. hالمل $ �Hاراهای بV 

 

 آژا.س اد%D چjست؟

 
�

،فرهن� �� نهاد �ا موسسه غ�� دول�آژا!س اد
،!ـ&ـــــ$ و  ��،اد

�
و حقو0� م/شــــــ-ل از *ارشــــــناســــــان فرهن�

� 5عنوان حلقه �حقو0� < 5اشـــــــــــــــد. این ن9ع فعال7ت اد
تول7د اثر در چرخه !&$ عمل < کند.5ه واسط خلق و 

� از طرف صاحIان آثار اعم از �عIارت د�گر،آژا!س اد
 و و*الت 

�
Oرگران نمایندQ9ان و تصــــــــــــــSـــــــــــــند ان،نT9سـ $Uنا

ان در داخل و خارج معرV0 و  $Uدارد تا آثار آنها را 5ه نا
ــــــــــــه نمــــا�ــــد و آنهــــا را در فروش کX را�ــــت اثر �ــــا  عرضــــــــ

 آثارشان *مک کند. 

� ازهم-اری عامل های مختلف آژا!س ا هر�د
 ��،5ازارQا که *ارشناس درتال7ف،ترجمه،وQراستاری،!&$

و مســــا�ل حقو0� هســــ/ند،بهرە < برد.اb�c نT9ســــندSان  
و د�گر خالقان آثار حرفه ای در کشــــــــــــــــورهای مختلف 
برای اینکه ذهن و روح7ه لط7ف و خالق خود را درگ�� 
 *ــــــــارهــــــــا و دغــــــــدغــــــــه هــــــــای اجرا�m و حقو0� پ7چ7ــــــــدە
ی امور  ـــــــــــــــار و توزQــــع کتـــــاب نکننـــــد،�X گ�� چـــــاپ،ان/شــــــ

مrsوطه در ارتIاط 5ا اثر �ا آثار خود را 5ه آژا!س های 
ان و د�گر  $Uارند.از طرف د�گر تعامل 5ا ناtســــــ > ��اد
عوامـــــل تول7ـــــد و توزQــــع کتـــــاب،زrـــــان گفتگو و ادب7ـــــات 
خاص خود را دارد که بvشــ�� نT9ســندSان و تصــQ9رگران 

ی این تعامل و تخصـــــــــــــص و �ا حوصـــــــــــــله ور  ود و �X گ��
اســــ/7فای حق خود را ندارند.ضــــمنا در بvشــــ�� کشــــورها 
جم را5طه  ان 5طور مســــــــــــــــتق7م 5ا نT9ســــــــــــــــندە �ا م�� $Uنا
 X� ک�ــاری نــــدارنــــد و فقط از طQsق آژا!س هــــای اد *ــ

 را�ت آثار را < خرند. 

� 5ازار !ـ&ـــ$ و عوامل و ظرف7ت ��ک آژا!س اد
� < شــــــــــــــــنــاســــــــــــــــــد و منبع م�وث}� برای هــای آن را 5خو

ان و نT9ســــــــــندSان جهت مشــــــــــاورە و تعامل *اری و  $Uنا
حرفه ای < 5اشــــــــــــد.او ســــــــــــل7قه و ذائقه مخاطب را < 
ان،نT9ســــــــــــندSان و تصــــــــــــQ9رگران  $Uداند و < تواند 5ه نا
 ��مشاورە دهد که چه ن9ع کتاب ها�m ،5ا چه موضوعا
جم  ی دارد.نT9ســـندە �ا م�� در 5ازار روز مخاطب بvشـــ��

� < تواند ســــــــــوژە ها و در تعامل مســــــــــتم�ر 5ا آژا!س اد
V را  ا�ــدە هــای جــد�ــد و مورد �ســــــــــــــــنــد و توجــه مخــاطب~�
شــــــناســــــا�m و در آن موضــــــوعات کتاب تال7ف �ا ترجمه 
ی طالب ان/شار اثرش  ان بvش�� $Uکند تا آژا!س ها و نا

 5اشند. 

ی از دا!ش و  ان 5ا بهرە گ�� $Uاز طرف د�گر،نا
� روی ان/شـــــــار آثا�ری اقدام و شـــــــناخت آژا!س های اد

Uمـا�ـه گـذاری < کننـد کـه بتواننـد براح� کتـاب هـا را 
 5فروش برسانند. 

� نحوە و روش معرV0 و عرضه ��ک آژا!س اد
 > ��� برای فروش کX را�ـــت آن را 5خو�اثر و 5ـــازارQـــا
ــــــــــتفــادە از عوامــل و ام-ــانــات مختلف از  دانــد. او 5ــا اســــــ
V ادیتور های معروف و شـــــــناخته  جمله:*امنت نوشـــــــ~�

ان در شـــــــــــــــــ $Uرا5طــه *ــاری 5ــا نــا V دە بر روی اثر،داشــــــــــــــــ~�
موضــــــــــــــــوعــــات مختلف و 5ــــا قــــا5ل7ــــت هــــای متفــــاوت و 
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عرضــه اثر 5ه آنها،اثر تال7ف �ا ترجمه شــدە را 5صــورت 
گذار در معرض فروش < گذارد.    فعال و تاث��

V حقو0� مـــذاcرە و  � 5ـــه قواعـــد و قوان~���ـــک آژا!س اد
او از طرف عقد قراردادهای ان/شــــار کتاب وارد اســــت. 

جم اثر ســــــــــ� < کند کX را�ت آنرا 5ه  نT9ســــــــــندە �ا م��
Qن و 5ـــاالتQsن ق7مـــت 5ـــه فروش برســــــــــــــــــانـــد،چرا کــه  به��
هرچه مIلغ قرارداد بvشــــــــــــــ�� 5اشــــــــــــــد او حق *مvســــــــــــــیون 
ی عا�دش خواهد شـــــــــد.در ضـــــــــمن،از آنجائ7که  بvشـــــــــ��
ی اجرای دقیق و *امل مفاد  � مسئول �X گ���آژا!س اد

< کند در تنظ7م و رعا�ت قرارداد اســــــــــــــــت،لذا ســــــــــــــــ� 
موارد قـــانو�V و حقو0� قرارداد دقـــت و هم7ـــت الزم را 

 داشته 5اشد. 

  

� در بvشـــ�� کشـــورها 5ه جQsان �آژا!س های اد
!ـ&ــ$ کشـــور خود و جهان واقفند و ســـ� < کنند برای 
Qا�V را  ،همســــو 5ا آن جQsان ،خود و مشــــ�� توفیق بvشــــ��

 X و و*ــــــالــــــت معرV0 و فروش ک
�

Oرا�ــــــت  کــــــه نمــــــاینــــــد
آثارشـــان را دارند،حرکت دهد. ح� در بvشـــ�� کشـــورها 

  آنها جQsان !&$ کشور را هدا�ت و مدیQsت < کنند. 

 : D%نحوە 1ار آژا.س اد 

� در سـطح �از آنجائ7که بvشـ�� آژا!س های اد
ی های مختلف در  V المل� *ار < کنند و از مشــــــــــــــــ�� ب~�
زrـــــانهـــــا و موضــــــــــــــــوعـــــات متفـــــاوت در تمـــــام کشــــــــــــــــورهــــا 

ــــــد،امـــ-ــــــــان دارد 5ـــع�ــــــــــــــــV از درخـــواســــــــــــــــــــــــت <  �ــــــــذیـــرنــ
ان ایرا�V که عالقمندند  $Uرگران و ناQ9ان،تصــــSســــندT9ن
V الملل وارد شــوند،5ه این  در 5ازارهای مختلف !ـ&ـ$ ب~�
آژا!س هــا مراجعــه نمــاینــد. لــذا در ادامــه این نوشــــــــــــــــتــار 
 > ��هرچنـــد کوتـــاە 5ـــه ســــــــــــــــ7-ـــل *ـــاری آژا!س هـــای اد

 پردازQم. 

� عموما دو ن9ع مش�ی دارند: آژا!س های اد ��
نT9ســــــــــــندSان و تصــــــــــــQ9رگران 5ه عنوان خالق آثارجهت 
ان برای  $Uرا�ـــــت �ـــــا ترجمـــــه اثر خود و نـــــا Xفروش ک
ی ها  � را5طه مشـــــ���خQsد کX را�ت. در این تجارت اد
5ا آژا!س ها معموال 5دین صورت است که نT9سندSان 
ان <  $Uاغ نـــاU اغ آژا!س و آژا!سU رگرانQ9و تصــــــــــــــــ

5طه همvشه ثا5ت نvست.هر نT9سندە رود.البته این را
� برای �� *ــار معرV0 و 5ــازارQــا�ا�m کــه 5خواهــد آژا!س اد
فروش کX را�ــت اثرش را متقIــل شــــــــــــــــود،به�� اســــــــــــــــــت 

  اقدامات زQر را انجام دهد: 

1- ��ـــــــتجو در فهرســـــــــــــــــت آژا!س هــای اد جســـــــــ
،رســــ� و متخصــــص  �V آژا!س معت� دارای مجوز و �اف~�

ــــــــــــ9ع مورد نظر در کشــــــــــــــــور �ا ک شــــــــــــــــورها�m که در موضــــ
  عالقمند است اثرش خQsداری و چاپ شود. 

ـــــــــــــانــامــه مختـ�ـــــــــــــــ و مف7ــد. -2 V تقــاضــــ نوشــــــــــــــــ~�
تقاضــــــــــــــــانامه معرف اثر شــــــــــــــــماســــــــــــــــت،لذا 5ا�د دقیق و 
� 5ه �ی �سند نوشته شود.معموال آژا!س های اد مش��
تقاضــــــاها�m که طوال�V و وقت گ�� 5اشــــــند توج� ن� 

 کنند. 

� 5عـــــد از درQـــــافـــــت تقـــــاضـــــــــــــــــــــانـــــامـــــه �آژا!س اد
ی د�گر آنرا 5دقت  جم و �ا هر مشــــــــــــــ�� نT9ســــــــــــــندە و م��
 ��مطالعه < کند. در صورت تصم7م 5ه �ذیرش 5ازارQا
 Vجم متقا� برای فروش کX را�ت 5ا نT9ســــــــــــــــندە �ا م��
ی  تماس گرفته < شــــــــود و اطالعات و ج�7Qات بvشــــــــ��

  در مورد اثر و صاحب آن خواسته < شود. 

 �� �ک 5عد از درQافت اطالعات الزم اژا!س اد
نما�ه و معرV0 نامه دقیق و هدفمند برای اثر ته7ه < 
 

�
OژQکند. ســـــ�س 5ا شـــــناخت *ام� که از 5ازار !ـ&ــــ$ و و

های هر کدام از موســــــســــــات !ـ&ـــــ$ در داخل و خارج از 
کشـــــور دارد و 5ا بهرە مندی از روا5ط حرفه ای خود 5ا 
ان و ســــــــــــــایر آژا!س ها  $Uدە ای از نا شــــــــــــــIکه ای گســــــــــــــ��

� زrان و !ســــــــــــــــ�ت 5ه معرV0 اث�ر اقدام < نما�د.او 5خو
قواعد گفتگو 5ا عوامل !ـ&ـــــ$ را < داند و ســــــ� < کند 
ی و 5ــــــــا 5ــــــــاالتــQsــن قــ7ــمــــــــت  Qــن مشــــــــــــــــــ�� اثــر را 5ــــــــه بــهــ��
5فروشد،چرا که خود قرار است از دە تا بvست درصد 
مIلغ قرارداد را 5عنوان حق *مvســــــیون صــــــاحب شــــــود. 

�گری عالوە از ام-ان ارتIا�،آژا!س از فرصـــت های د
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ی های  V که در اخت7ار دارد برای جلب توجه مشـــــــــــــــ�� ن��
خQsــد کX را�ــت بهرە < برد کــه از جملــه آنهــا < توان 
5ـــه چک7ـــدە نT9س هـــای خوب،ادیتورهــا�m کـــه تـــای7ــد�ــه 
ـــــــــــــــــــــا�ــــــــان اهــمــ7ــــــــت  ــــا بــرای اعــتــIــــــــارrــخ ــــــــــــــــ$ اثــر شـــ آنــهــــ
ـــات نقد و برر¢ و اســـــــتفادە از فضـــــــاها و  اســـــــت،جلســــ

  فرصت های تIلV�7 د�گر اشارە کرد. 

 XV �ــک نــاU$ خوب برای خQsــد ک 5عــد از �ــاف~�
� 5ا *مک *ارشــــناســــان حقو0� خود �را�ت اثر،آژا!س اد
که 5ه انواع قراردادهای 5ازار !ـ&ـــــــــــــــ$ و مفاد آنها اطالع 
V صـــــــــــــــــاحــب اثر و نــاU$ قرارداد وا£ــذاری  واثق دارنــد،ب~�
V < رســــــاند  کX را�ت اثر را تنظ7م و 5ه امضــــــای طرف~�

ی اجرا�¤ و  و تا انقضــــــــــای وقت قرارداد  مســــــــــئول �X گ��
حقو0� انجام دقیق و *امل مفاد قرارداد < 5اشــــــــــــــــد.او 
در هر مرحله از درQافت مIلغ قرارداد از ناU$ ،مطابق 
توافق انجام گرفته 5ا صاحب اثر،دە ا¥ بvست درصد 
از مIالغ را 5ه عنوان حق *مvســـــیون کـ&ــــ و ما5}� را 5ه 

  صاحب اثر پرداخت < نما�د. 

  

� ســــــــــــــــ� < کننــــد 5ــــا معموال آژ �ا!س هــــای اد
قراردادهـــــــای طوال�V مـــــــد�� کـــــــه 5ـــــــا نT9ســــــــــــــــنـــــــدSـــــــان و 
� آثــــــار �ــــــــــQ9رگران < بنــــــدنــــــد،*ــــــار معرV0 و 5ــــــازارQــــــا تصــــــ
 V�نT9ســــــــــــــندSان و تصــــــــــــــQ9رگران معروف را در مدت زما
V روی  ند،چرا که 5ا وقت گذاشــــــــــــــــ~� طوال�V 5عهدە 5گ��
فروش اثر �ــا  آثــار �ــک �ــا چنــد نT9ســــــــــــــــنــدە و کســــــــــــــــــب 

فروش آنها،آن نT9ســــــندە �ا نT9ســــــندSان و موفق7ت در 
ســـــــــــIک نوشـــــــــــتاری آنها را در 5ازار معروف و در فروش 
ی متقIـــل < شــــــــــــــــونـــد.از  آثـــار 5عـــدی آنهـــا زحمـــت *م��
ـــــــ� دارQم در این کوتاە نوشـــــــــــته اطالعات  آنجائ7که ســــ
� 5ده7م،لذا �مختـ�ـــــــــــ و مف7د راجع 5ه آژا!س های اد

V 5ه ج�7Qات *ار آنها اجتناب <     کن7م. از پرداخ~�

 ,-. hالمل $ �Hازارهای بV در D%نقش آژا.س اد 

V الملل هر کشــوری عنا¦  در توســعه !ـ&ـ$ ب~�
و عوامــل مختلف نقش دارنــد کــه از جملــه آنهــا آژا!س 
� بvش �� هس/ند.دایرە فعال7ت آژا!س های اد�های اد
 V از آنکه 5ه داخل کشورها محدود شود،فرامرزی و ب~�

هم-اری که آژا!س  المل� اســـــــــــــــــت.در اb�c قراردادهای
ها 5ا نT9ســــــــندSان و تصــــــــQ9رگران < بندند،نT9ســــــــندە و 
آثــــار او را در جهــــان معرV0 و عرضــــــــــــــــــــه < نمــــاینــــد.در 
کشــــــــــــــــورهــــــــا�¤ مثــــــــل ایران،کــــــــه عضــــــــــــــــو ه7چکــــــــدام از 
V المل� کX را�ت نvست و آژا!س  کنوا!سیون های ب~�
ان  $Uســایر کشــورها معموال مراودە *اری 5ا نا ��های اد

یـــــرا�V نــــــــدارنــــــــد،مـــــگـــــر 5صـــــــــــــــــــــورت و نـــــT9ســـــــــــــــــــــنــــــــدSــــــــان ا
موردی،نT9ســــندSان وتصــــQ9رگران و آثار خ�7 اندک از 
V المل� مطsح < شـــــوند.اســـــتفادە از  آنها در ســـــطح ب~�
فعال7ت های و اقدامات غ�� حرفه ای از قب7ل برقراری 
V الملـــل و  ــــــــــــــتق7م 5ـــا عوامـــل !ـ&ـــــــــــــــ$ ب~� ارتIـــاط هـــای مســ
 Vش و عرضــــــــــــه آثار در غرفه های 5ع�ــــــــــــªنما V همچن~�

V المل�،آنهم توســـــــــط موســـــــــســـــــــات نماªشـــــــــ »اە های ب~�
،شـــــــــا�د برای نماªش خوب 5اشـــــــــد  �دول� و شـــــــــIه دول
V الملل هیچ کشــــــــــــوری مف7د  و¥ در توســــــــــــعه !ـ&ـــــــــــ$ ب~�

 فا�دە نبودە و نخواهد بود. 

 ���� از تخصــــــــــــــــص هـای وQژە آژا!س هـای اد
شناخت 5ازارهای مختلف !&$ و قواعد و سازو*ارهای 

� آنها در کشـــــورهای مختلف < 5ا�شـــــد.آژا!س های اد
5ـــا برر¢ و احصــــــــــــــــــای ســــــــــــــــل7قـــه و ذائقـــه مخـــاطIـــان و 
� قا5ل7ت و �ظرف7ت  5ازارهای !ـ&ـــ$ و شــــناســــا�¤ و ارزQا
ـــــــورهـــای مختلف،!ســــــــــــــــ�ـــت 5ـــه  ان کشـــــــــ $Uتوانمنـــدی نـــا
برقراری ارتIاط و ورود و حضـــــــــور در این 5ازارها برنامه 
رQزی < کننـد.آنهـا 5ـا ا�جـاد روا5ط حرفـه ای و *ـاری 5ـا 

 در جهان،آثار نT9ســــــــندSان و تصــــــــQ9رگران عوامل !ـ&ـــــــ$ 
کشــور خود را در حهان معرV0 و عرضــه < نمایند و 5ا 
توفیق در فروش کX را�ــــت تــــال7ف و ترجمــــه آثــــار 5ــــه 
V آثار مکتوب  ش دایرە مخاطب~� نو® موجIات گســــــــــــــــ��
کشور خود را و توسعه و ارتقائ اقتصاد !&$ کشور را 

معرV0 آثـــــــار فراهم < آورنـــــــد.از طرف د�گر،آنهـــــــا 5ـــــــا 
ـــــQ9رگران خود در ســـــــــایر کشـــــــــورها و  نT9ســـــــــندSان و تصــــ
های  ترجمه و ان/شـــــار آنها در اق�ـــــ نقاط جهان °ســـــ��
الزم برای جهانگ�� شـــــدن فرهنگ و تمدن کشـــــور خود 
  را در قالب کتاب و سایر آثار مکتوب مv& < سازند. 
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� فقط معرV0 و عرضــــــــــــــــــه �*ــار اژا!س هــای اد
ا نvســــــــت. آنها آثار آثار کشــــــــور خود در ســــــــایر کشــــــــوره

V در کشور  نT9سندSان و تصQ9رگران سایر کشورها را ن��
خود و در جهان معرV0 < نمایند.از این طQsق آنها 5ه 
ــــــورفرهنگ های ســـــــایر ملت ها در کشـــــــور  ورود و حضـ
خود *مک < کنند و این خود 5ه نو® موجب ارتقا و 
غنــــای فرهنــــگ مکتوب و 5ــــه تبع آن رشــــــــــــــــــــد و تعــــا¥ 

V < شود. فرهنگ و تم   دن مردم خود ن��

5ـــا توجـــه 5ـــه مطـــالـــب پvش گفتـــه نقش آژا!س 
V الملل کشــــــــورها تاث�� گذار و  � در توســــــــعه !ـ&ـــــــ$ ب~��اد
مهم اســـــــــــــت.در کشـــــــــــــورها�m مثل ایران که آژا!س های 
 �شــــــان هیچ گونه حضــــــور و فعالی � در چرخه !ـ&ـــــ$�اد
V المل� !ـ&ــ$ 5صـــورت �کطرفه اتفاق  ندارند توســـعه ب~�

رهنگ مکتوب ســـایر کشـــورها 5ا ترجمه < افتد.�عV ف
و چاپ آثار آنها،اغلب 5دون اطالع و اجازە صــــــــــاحIان 
� شــان در آثار،در کشــور ما وارد < شــود و توفیق !ســ
فروش، موض9ع تال7ف و خلق آثار توسط نT9سندSان 
داخ� را تحـــت الشــــــــــــــــعـــاع قرار < دهــد.5ــا مراجعـــه 5ــه 
ســـــــــــــــــا5قـه تـال7ف و چـاپ کتـاب توســــــــــــــــط نT9ســــــــــــــــنـدSان 

،قIــل از فرا£�� شــــــــــــــــــدن چــاپ کتــاب هــای ترجمــه ای V�را
شــــــــــــــدە،براح� < توان 5ه ســــــــــــــ�� نزو¥ تال7ف  و چاپ 

موضوعات �X برد.    کتاب های ایرا�V در بvش��

� در توسعه �5ه نظر < رسد نقش آژا!س اد
!&$ کشورها در جهان بvش�� از نقش آنها در توسعه 
!&$ در داخل کشورهاست.در داخل کشور 5دون 

V ناU$ و  واسطه � ارتIاط مستق7م ب~��آژا!س اد
جم ع� رغم  نT9سندە برقرار < شود و نT9سندە �ا م��
م7ل و روح7ه خود،مجبور است 5ه قواعد 5ازی که 
V < شود،تن دهد.البته این  معموال از طرف ناU$ تعی~�
موض9ع در مورد تعداد محدودی از نT9سندSان و 

اری ارتIاط تصQ9رگران معروف صدق ن� کند.و¥ برقر 
ان خار³� و مطsح  $Uجم 5ا نا مستق7م نT9سندە و م��
شدن آنها و آثارشان در سایر کشورها ن7ازمند واسطه 
V المل� و شناخته شدە،از جمله آژا!س های  های ب~�
� است. �  اد

ورت حضورآژا.س اد%D در چرخه .-,  $m  

� �ک ´شـــــــــک7الت �قIل از این گفت7م آژا!س اد
ی ث�ت شـــدە و رســـ� در بvشـــ��   کشـــورهاســـت و مشـــ��

ی مطالIات خود 5ا  های آن 5ه جهت حقو0� و �X گ��
�ک نهاد رس� و �اسخگو طرف هس/ند. از این جهت 
� و � و و*الت 5ازارQا

�
Oرگران نمایندQ9ان و تصـــــSســـــندT9ن

فروش حق تــــــال7ف �ــــــا ترجمــــــه اثر �ــــــا آثــــــار خود را 5ــــــا 
  اطمینان 5ه آژا!س ها < سtارند. 

ام-ان فعال7ت آژا!س  در اینکه آ�ا مv& شدن
� داخ� و خار³� در کشورمف7د فا�دە توسعه �های اد
!&$ در کشور و در جهان خواهد شد،شا�د *م و بvش 
اتفاق نظر 5اشد،چرا که تما< تصم7م سازان و فعاالن 
حوزە !ـ&ــ$ کشـــور مشـــتاق و ســـا® در توســـعه فرهنگ 
مکتوب کشــــــــور در جهان و توانمند تر شــــــــدن اقتصــــــــاد 

 !&$ هس/ند. 

ـــندSان،تصـــــــQ9رگران و ســـــــایر خالقان آثار  نT9ســــ
عالقمنــــدنــــد آثــــارشـــــــــــــــــــان توســــــــــــــــط افراد و ´شــــــــــــــــک7الت 
V 5ازارهای !ـ&ـ$ در  متخصــص و آشــنا 5ه قواعد و قوان~�
،عرضـــه و ان/شـــار �ا5د و  V0المل� معر V ســـطح م� و ب~�
آنــــان فــــارغ از دغــــدغــــه هــــای اجرا�¤ و حقو0� چــــاپ و 

و خلق  توزQــــع کتاب،فکر و ذهµشـــــان را معطوف تول7د 
V از *ارشـــــــناســـــــان  V 5ا مشـــــــاورە گرف~� اثر 5کنند و همچن~�
� در جQsان فکری 5ازار !ـ&ـــــــــــــــ$ داخل و �آژا!س های اد
ند و 5ه ا�دە های تازە و مناســـــــــب ذائقه  خارج قرار 5گ��
¢ داشـــــته 5اشـــــند.از این طQsق را5طه  V دســـــ�� مخاطب~�
 $Uآنها 5ا عوامل 5ازار !ـ&ـــــــــــــــ$ از را5طه  5ا �ک �ا چند نا

ان ، موســـســـات !ـ&ــ$ و 5ه مجموع $Uدە ای از نا ه گســـ��
ش خواهد  � در کشـــــــــــور و جهان گســـــــــــ���آژا!س های اد

 �افت. 

  

V از وجود و فعــــال7ــــت آژا!س هــــای  ان ن�� $Uنــــا
� 5ه نو® منتفع خواهند شــــــــــــــــد. آنها عالقمندند 5ا �اد
ی از تخصـــــــــــــــص ،ارتIاطات و اطالعات آژا!س  بهرە گ��
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شــــور و ها شــــناخت خود را ازجQsان و چرخه !ـ&ـــ$ در ک
جهــان 5ـه روز کننــد،روی ا�ـدە هـا و پروژە هـا�¤ Uمـا�ـه 
گذاری کنند که 5اب ســــــل7قه و ذائقه مخاطب امروزی 
اســـت،5ا 5ازارهای 5القوە  و 5الفعل !ـ&ــ$ در کشـــورهای 
د�گر آشــــــــــنا و مرتIط شــــــــــوند و 5ا عوامل و هم-اران در 
V المل� مرتIط و را5طه *اری و حرفه ای  حوزە !ـ&ــــ$ ب~�

 برقرار کنند. 

� در �5ــا تمــام امت7ــازا�� کــه برای �ــک آژا!س اد
توســــــــــــــعه چرخه !ـ&ـــــــــــــ$ بر شــــــــــــــمرد�م،5ه جهت ســـــــــــــوئ 
� 5ــــا�ــــد �اســــــــــــــــتفــــادە هــــای احتمــــا¥ 5ــــا عنوان آژا!س اد
موضـــــــــــ9ع اجازە 5ه ورود و فعال7ت آنها در حوزە !ـ&ــــــــــ$ 
کشور 5ا وسواس و توجه زQاد ن»اە شود. درست است 

 < کند و¥ 5ه 
�

� *ار فرهن��نو® واسطه که آژا!س اد
و دالل در اقتصاد !&$ < 5اشد و ممکن است همانند 
ســـایر واســـطه ها در معامالت اقتصـــادی د�گر مرتکب 
ســـوئ اســـتفادە ها�¤ شـــود که از جمله آنها < توان 5ه 

 موارد زQر اشارە کرد: 

-  $Uرا�ت �ک اثر 5ه چند نا X  فروش ک

فروش کX را�ـــت اثر �ـــا آثـــار 5ـــه زrـــان و در محـــدودە  -
جم  جغراف7ا�¤ که اجازە آن را از طرف نT9ســـــــــــندە �ا م��

 ندارد. 

ــــا تــخــلــف در پــرداخــــــــت حــق و حــقـوق - V و �ــــ داخــ~� Xنــ�
 $Uلغ قرارداد از ناIافت مQجم 5عد از در نT9سندە �ا م��

ان.  $Uا نا�  

جم کــه  - فروش کX را�ــت آثــار د�گر نT9ســــــــــــــــنــدە �ــا م��
 فروش آنها 5ه آژا!س دادە !شدە است. 

�
Oنمایند  

  

ها خالف د�گر که ذکر آنها از حوصله این مقاله و دە 
ون اســــــــــــــــــت. لــذا قIــل از صــــــــــــــــــدور هر مجوزی برای  ب��

� در کشــــــــــــــــور 5ــا�ــد موضــــــــــــــــ9ع �فعــال7ــت آژا!س هــای اد
درجلســــات *ارشــــنا¢ 5ا حضــــور تصــــم7م ســــازان حوزە 

 !&$ و *ارشناسان حقو0� برر¢ و برنامه رQزی شود. 

 آژا.س اد%D و چرخه .-, ایران

الب پvش گفته شــــــــــــا�د ســــــــــــوال 5ا توجه 5ه مط
� در جامعه !&$ کشورمان �شود چرا موض9ع آژا!س اد
5طور جدی مطsح ن� شـــــــود و موانع کدام اســـــــت. آ�ا 
 ��� که از قIل فعال7ت آژا!س های ادر و آســــــــــــــی V¦ از
شـــــا�د متوجه چرخه !ـ&ــــ$ شـــــود نگران7م و شـــــا�د اصــــال 

ور�� احساس ن� شود.  V¦  

< رســـــــد در وضـــــــع موجود !ـ&ــــــ$ ایران 5ه نظر 
 شــــــــغل و حرفه  5ه حســــــــاب ن� آ�د و *م�� 

�
OســــــــندT9ن

ک  از این راە امرار معاش < کند.در حوزە ها�¤ مثل 
¸vشه حرفه ای <  Vورزش-ار �ا ه� �ورزش و س¹نما وق
شود از مدیر برنامه و �ا ا�جنت برای حما�ت و اشاعه 
خود و برنامه هاªش اســــــــتفادە < کند.ا£ر نT9ســــــــندە �ا 

جم مــا ح � م���رفــه ای شــــــــــــــــود حتمــا ن7ــازمنــد آژا!س اد
ج� در دن7ا   و م��

�
OســـــندT9م نQsذیtخواهد شـــــد.5ا�د ب

 و 
�

OســــــــــــــــنــدT9ســـــــــــــــــت ونvن ºQsو ارز¢$ و تف �*ــار جن
ج� در کشور ما همانند کشورها�m که چرخه !&$  م��
فعا¥ دارند 5ا�د تIد�ل 5ه حرفه شــــــــــــود.5ا�د این قـ&ـــــــــــ$ 

ند و موســــــســــــا�� خالق و تاث�� گذار مورد توجه قرار گ�� 
� در خــدمــت UوTس د« 5ــه آنهــا �از جµس آژا!س اد
5اشـــــــــند و در داخل و خارج آنها و آثارشـــــــــان را معرV0 و 
ی مطالIا´شان از اقتصاد !&$ را داشته  �X گ�� 

�
Oنمایند

 5اشند. 

،که 5حق در وانفســــــــــای مشــــــــــ-الت  V�ناU$ ایرا
چاپ،ان/شــــار و توزQــــع کتاب زحمات طاقت فرســــا�¤ را 

ود،نIا�د فکر کند شــــــــــــــا�د وجود آژا!س متحمل < شــــــــــــــ
جم خدشـــه  � را5طه مســــتق7م او را 5ا نT9ســــندە �ا م���اد
V < توانـد  � معت�� و مطم~¤�دار < کنــد.ِ �ــک آژا!س اد
� برای ناU$ 5اشــــــــــــــد و او را 5ه �*مک *ار و مشــــــــــــــاور خو
نT9ســــــــــــــــندSان و آثار مختلف،عوامل و هم-اران !ـ&ـــــــــــــــ$ 

V المل� !&$ و جQsان ه ای مختلف فکری ،5ازارهای ب~�
  در کشور و حهان مرتIط سازد. 
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  مصاحبه
اقتصاد Vازار ج"ا%$ .-, در OاشیD6 رکودo صنعت .-, 

 ایران Vا?د مستقل از دولت Vاشد . 

  

س اد%D و ترجمه Gل، اقدم، مدیر عامل آژا.جعفریمجيد 
های صنعت .-, تن"ا در سا?ه معتقد است؛ رفع آسjب

های شود. از ن\اە او، vشJلاستقالل این صنعت محقق �
ها%w را .-, Vا?د بنابر وضع�ت موجود صنعت .-, پروژە

 براساس ن�ازسنDy تع89ف کنند. 

عنوان تا�5 از اقتصاد ج¾ان از اقتصاد صنعت !&$ 5ه
است و 5ا شی9ع وQروس صاد تاث�� �ذیرفتهوضع7ت *� اقت

های جدی مواجه شدە است. روند کرونا، 5ا رکود و آسvب
نزو¥ اقتصاد ج¾ا�V !&$ موضو® است که 5ا مج7د 

� و ترجمه جعفری�در م7ان » �ل«اقدم، مدیر آژا!س اد
را در چند  ۲۰۱۹وضع7ت !&$ ج¾ان در سال   گذاش/7م؛ او

V وضع7ت موجود و ح ، 5خش تÆی~� $&! V�اÇم بر 5ازار ج¾ا
شنا¢ رکود اقتصاد !&$ ج¾ان و ارائه راه-ار مورد آسvب

 ...دهد وبرر¢ قرار <
  

را چطور  ۲۰۱۹وضع�ت حا|م بر Vازار ج"ا%$ .-, در سال 

� D%ا چه ارز8اV کن�د و اقتصاد ج"ا%$ .-, در سال گذشته
   روندی مواجه بود؟

� داشتهاقتصاد ج¾ان در سال�است؛ های اخ�� رشد !سÆتا خو
روند نزو¥ و رکود را  ۲۰۱۰اما متاسفانه اقتصاد !&$ از سال 

شvب اقتصاد ج¾ا�V !&$ بvش��  ۲۰۱۷کند و از سال تجrsه <
�ک اندازە  شد. البته !س�ت این رکود در تمام نقاط ج¾ان 5ه

 vب نزول در کشورهای ان»لvان مال�منبودە و شrتر از ز
 .کشورهای ارو¸ا�m است

V این رکود در صنعت نمونه های 5ارز ب7انگر روند شدت گرف~�
، وضع7ت کتاب V فرو¢$ !&$ �Q و مجازی و همچن~� V های ف��

µQس *الب نماªش»اە شIکه V های توزQــــع است. طبق آمار ب��
تاcنون  ۲۰۱۷کتاب فرانکفورت، 5ازار !&$ آلمان از سال 

ی حدود  V ی خود را از دست  ۴۰۰م7لیون و  ۶چ�� هزار مش��
تری مواجه است و کشور ان»لستان که 5ا شvب رکود مال�مدادە

!سخه کتاب  ۲۸۰۰عنوان کتاب پرفروش 5ه  ۵۰۰۰است، از 
 .استرس7دە ۲۰۱۹در سال 

رکود صنعت !&$ در UاU ج¾ان �کسان نvست؛ 5ازار !&$ 
V و هند شاهد رشد مال�م و صعودی موفق 5ا زار !&$ بر چ~�

خالف 5ازارهای !&$ د�گر ج¾ان است، �س اها¥ صنعت !&$ 
ا�ط در کتاب $U کهفرو¢$ 5ا توجه 5ه اینIــــع ها و شQهای توز

هاªشان را تعط7ل کردند، محدود کردند و �ا 5ه *ارهای فعال7ت
µQس *الب، بvش��  V د�گر تغی�� فعال7ت دادند. براساس آمار ب��

ا�ط تعط7ل شدند. 5ههای مستقل در ایفرو¢$ کتاب $U طور ن
تQsن شIکه توزQــــع آلمان که بزرگ »KNN «مثال؛ شIکه توزQــــع

این کشور است و شIکه توزQــــع فرا!سه و آمQs-ا 
هاªشان را °س7ار محدود کردند. البته این موض9ع در فعال7ت

V انجام Books-Eهای د�جیتال (کتاب  محدودە فعال7ت ) ن��
در ارائه و توزQــــع کتاب متمرکز است. مثال آمازون ¦فا شدە

رQزی کردە و در های د�گری را برنامه؛ 5ل×ه فعال7ت!شدە
را معرV0 و » مولف-ناU$ «های د�گری چون 5خش توزQــــع مدل

  . استتوزQــــع کردە
  

ی بر افزا[ش و 1اهش روند Vحران کرونا؛ مشخصا چه  تاث��
   است؟رکود اقتصاد Vازار ج"ا%$ .-, داشته

5حران رکود صنعت ج¾ا�V  ۲۰۲۰ونا از ژانQ9ه سال 5ا آغاز کر 
!&$ روند صعودی پ7دا کرد؛ اما نه اینکه کرونا 5اعث این رکود 

 5۲۰۱۷اشد؛ 5ل×ه 5ازار !&$ ج¾ان این رکود را از سال شدە
آغاز کردە و حاال کرونا هم م�Qد بر علت و موجب *اهش 

Qان کتاب و نه کتاب های است. کتابخوانان شدەمش��
وجود آمدند بر 5ازار !سخه �جیتال که از دو دهه پvش 5هد

V چا�X کتاب تاث�� °س7اری داشت؛ اما �س از مد�� ایبوک ها ن��
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افول کردند و علل مختل}V برای آن متذکر شد؛ ابتدا اینکه 
جای دن7ا متفاوت ها کشور 5ه کشور و در همهق7مت ایبوک

تر چون جدی گو محتواهایها جوابکه ایبوکاست، د�گر آن
د های *الس7ک نvس/ند و بvش�� محتواها�m را درrر<کتاب گ��

گذاری 5اال�m ندارند؛ علت د�گر آن که مخاطIان که تاث��
V ارتIاط برقرار کنند و بنابراین؛ افول  نتوا!س/ند 5ا محتوا و م~�

 .استافتادەهای د�جیتال هم اتفاقدر 5ازار کتاب
  

ا?ط رکود Vا آن  از نظر شما، آسیD6 که Vازار  ,O ج"ا%$ .-, در
   مواجه است، چjست و چه اVعادی دارد؟

هوا در 5ازار «گفت: ای خواندم که <چند وقت پvش مقاله
و هوا تغی�� پ7دا  ؛ 5ل×ه آب!&$ ج¾ان طوفا�V !شدە

منظور نT9سندە در این مقاله این است که !سل ». استکردە
ە است. !سل جد�د عادت و رفتار خواند!ش متفاوت شد

 از جمله کتاب عالقه دارد؛ اما 5ا رشد 
�

جد�د 5ه اقالم فرهن�
نت و فعال7ت فضای مجازی عادت خواندن 5ه این سمت  این��

 .استتغی�� پ7دا کردە
 5ه فرهنگ عمو< ج¾ان زدە

�
Oه بزرr V¦ است و این مسأله

جای اینکه بر موضوعات خاص موجب شدە تا !سل جوان 5ه
رکز شود، در موضوعات مختل}V اطالعات بvش�� و دقیق متم

سم� حرکت سطº داشته 5اشد؛ �عV !سل جوان ج¾ان 5ه
کردە که اطالعات زQاد 5ا عمق *م دارد و این موض9ع موجب 

 .استافت در 5ازار !&$ شدە
 

رفت از این معضل و آسjب ج"ا%$ چjست و چطور راە برون
 Vا?د انجام شود؟

سال است  ۲۵ت ج¾ان زQر درصد جمع7 ۴۱،  ۲۰۱۹در سال 
نت استفادە < ۶۰که حدود  کنند و درصد این جمع7ت از این��

ب¹نند و ها تلQ�Q9ون <درصد آن ۵۸ها وQدئو و درصد آن ۹۲
V 5ازی ۳۰ کنند. بنابراین؛ های *امپیوتری <درصد ن��

های گزاV0 برای تول7د محتوا در کشورهای مختلف هم ه�Qنه
ب7لیون  ۱۲، ۲۰۱۸طور مثال در سال هکنند؛ 5این فضاها <

 در فضای دالر برای تول7د محتوا و ا�جاد فرصت
�

های فرهن�
 .استمجازی ¦ف شدە

 !سل جد�د 
�

5ازار !&$ از تغی�� ذائقه، عادت و رفتار فرهن�
است. حاال برV³ از کشورهای غافل شدە و �ا دیر اقدام کردە

فته مدل $&vرا طرا³ کردەپ m�ز این فضا استفادە اند تا اها
دست مخاطب برسانند و در این هاªشان را 5هکنند و کتاب

 ) ( گو%w قصه هااند. �� از این راەمس�� 5ه موفق7ت رس7دە
 STORY TELLINGجای ارائه *ل است که در این راە 5ه

ش-ل QUا¥ 5ه مخاطب عرضه 5خش و 5ه-کتاب، اثر را 5خش

ی ابتدا�m را خواند، برای هاکند؛ �عV وق� مخاطب 5خش<
 .شودهای 5عدی کتاب مشتاق <خواندن 5خش

هس/ند که وQژە ) What padوات Gدها( طsح 5عدی،
ها در این روش، 5دون هیچ های آثار است و نT9سندەنT9سندە

، آثار خود را 5ه 5خش عرضه -ش-ل 5خشهم-اری 5ا 5ازار !&$
 . کنند<کنند و مستق7م 5ا مخاطب ارتIاط برقرار <

  
ها را چطور وا��ش Vازار .-, ایران .س�ت Vه این آسjب

� D%ارهای کن�د و فکر �ارز8اJکن�د آ?ا ایران در ارائه راه
 است موفق Vاشد؟رفت از این معضل توا.ستهبرون

سوم همچون ایران، معموال !س�ت 5ه این کشورهای ج¾ان
ا�ط دیر اقدام < $U اقدامات را در د�گر کنند و ابتدا ن/7جه این

ب¹نند 5عد خود اقدام 5ه فعال7ت خواهند کرد. کشورها <
ان ایرا�V 5ا این طsح $Uان و ناSسندT9ها آشنا تعداد *� از ن

� از ºهس/ند و صنعت !&$ ایران 5ا�د براساس ن7ازسن
�Q تول7د مخاطIان، در قالب V های د�گری چون کتاب ف��

رتIاط *م 5ا 5ازار !&$ ج¾ان ج¾ت امحتوا کند؛ البته ایران 5ه
 .کند*م�� 5ا ساز و *ارهای ج¾ا�V سازSاری پ7دا <

ان در کشورهای ارو¸ا�m 5ه تول7د  $Uا�ط نا $U 5اتوجه 5ه این
محتواها�m روی آوردند که مناسب ذائقه !سل جد�د 5اشد و 

V نT9سندSان و پژوهشگران را 5ه سم� هدا�ت < کنند همچن~�
ند که قا5ل7ت تIد�ل 5ه محتوای د�داری و که آثاری را تول7د کن

 .5اشندش7µداری همچون ف7لم را داشته
ها�m که بنابر هر دل�7 فروش که کتابنکته د�گر آن

ی نداشتهچشم ش-ل کنند تا 5هاند را دوrارە 5ازنT9  <گ��
های د�داری و ش7µداری محتواها�m قا5ل عرضه در قالب

دنIال طرا³ ن کشورها 5هکه ایدر7rاورند. نکته سوم آن
های ش7µداری و د�داری ها�m هس/ند تا محتوا را در قالبمدل

برای !سل جد�د در7rاورند تا هم»ام 5ا رفتار مخاطIان !سل 
دنIال محتواهای جد�د حرکت کند، !سل جد�د از گذشته 5ه

 همچون کتاب است؛ اما نه در فرمت ق�I، 5ل×ه در 
�

فرهن�
نت.   فضای این��
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ا?ط چه راهJاری �Vاز  ,O تواند برای حل ار .ـ-ــــــ, ایران در این

این معضـــــــــــــل انجام Vدهد، مخصـــــــــــــوصـــــــــــــا در دوران کرونا که 
   اســــــــــــــــــت؟صـــــــــــــنعـــــت .ـ-ــــــــــــ, ایران �ســـــــــــــ�ـــــار آســـــــــــــjـــــب د?ـــــدە

 V�توان7م راه-ارهای که 5ه اســــــــتقالل !ـ&ـــــــ$ فکر نکن7م، ن�تا زما
� برای رفع آســـvبها پ7دا کن7م و تا زما�V که این تفکر در مناســـ

 Vصــنعت !ـ&ـ$ ایران حاÇم اســت، ارائه راه-ار مشــ-ل اســت؛ �ع
عنوان نIـــا�ـــد دولـــت و وزارت فرهنـــگ و ارشــــــــــــــــــاد اســــــــــــــــال< را 5ـــه

V تک7ه  صــنعت !ـ&ـ$ ن»اە کن7م تا مانع از زم~�
�

خوردن Sاە همvشــ�
ها وجودآمدن زQرســاختاین حوزە شــود؛ 5ل×ه دولت 5ا�د در 5ه

ـــــــــــــــــطـــــــــــــح آæـــــــــــــا« مـــــــــــــردم نـــــــــــــقـــــــــــــش دارد V ســــــــــــ  .و 5ـــــــــــــاالرفـــــــــــــ~�
ان و کتاب $Uهای !ـ&ــــــــــ$ 5ا�د بنابر فروشـــــــــــان و ´شـــــــــــ-لاتحاد�ه نا

� وضـــع7ت موجود صـــنعت !ـ&ــ$ پروژەºرا براســـاس ن7ازســـن m�ها
ها صــــدا کنند، نه تعQsف کنند و دولت را برای ا�جاد زQرســــاخت

 m�اینکه *امال خود را از صــنعت !ـ&ـ$ کنار 5کشــند. اما از �ک جا
تواند 5اشـــــــــــد و <5عد، صـــــــــــنعت !ـ&ــــــــــ$ 5ا�د اســـــــــــتقالل داشـــــــــــته5ه

صــنعت !ـ&ـ$ داخل را 5ه اقتصــاد !ـ&ـ$ ج¾ا�V متصــل کند و دایرە 
 Xش 5دهد. مخاطIا!ش را از طQsق مIادالت ک را�ت و... گســـــــــــــــ��

من ثا5ت کرد که ایران  ســــــــــا5قه حضــــــــــور در 5ازار !ـ&ـــــــــ$ ج¾ا�V 5ه
 برای تول7د محتوا !ســـ�ت 5ه 5ه

�
لحاظ �شـــتوانه تارVºQ و فرهن�

ا�ط رکود 5ازار د�گر کشـــــــــــــورها °ســـــــــــــ7ار قو  $U ی اســـــــــــــت و در این
 .تـــــــــــــــوانـــــــــــــــد راهـــــــــــــــگشـــــــــــــــــــــــــــــــا 5ـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــدجـــــــــــــــ¾ـــــــــــــــا�V !ـ&ــــــــــــــــــــــ$ <

 
انـــداز اجرای این راهJـــارهـــای در Gـــا?ـــان Vفرمـــای�ـــد، آ?ـــا چشـــــــــــــم

$ خواهد بود و بر رشــــد اقتصــــاد ج"ا%$ .ـ-ـــ, تاث�� موفق�ت آم��
   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟

های تحق7قا�� اســت؛ �عV �شــتوانه ارائه این راه-ارها، پژوهش
و 5ه  شــــــناســــــان 5ه *مک 5ازار !ـ&ـــــ$ آمدەروان شــــــناســــــان و جامعه

وQژە !سـل جد�د را توانند مردم و 5هاند که ن�این ن/7جه رسـ7دە
کن7م، عمل اندªشـــ7م و عمل <طور که ما <متقاعد کند که آن

کنند؛ �س 5ا�د مطابق ذائقه !ســــــــــــــــل جد�د حرکت کرد. از نظر 
 من، محتوا�m کــــه در کتــــاب وجود دارد، در هیچ اقال 

�
م فرهن�

ا�ط اســــــتفادە کن7م، د�گر نvســــــت و از طsح $U های موثر در این

شــود و رقاب� تن»اتنگ 5ا د�گر 5ازار ج¾ا�V !ـ&ـ$ از رکود خارج <
 خواهد داشــــــــــــــــت و از آن

�
V پv ــــــــــــــــ$ خواهد *االهای فرهن� ها ن��

  .گرفت

  
 مجيد جعفری اقدم

  مديرعامل آژانس ادبی و ترجمه پل
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$ الملh کتاب �Hنما[ش\اە های ب $Iمعر 

$ الملh کتاب مسکو  �Hنما[ش\اە ب  

 

 مشخصات: 

۲۰۲۰ماە سèتام��  ۶-۲: زمان برگزاری  

روز ۵: مدت برگزاری  

۳۳دورە:   

-مسکو-محل برگزاری نما[ش\اە های دا?� محل برگزاری: 
 روس�ه

ک7لوم�� مrsــع  ۱۵۰۰: مساحت  

ان روس�ه Vا حما?ت وزارت فرهنگ روس�ه: مجری ,Oاتحاد?ه نا  

�   مهمان و8ژە: �کشور کرە جنو  

کت کنندە:  ,O =ان رو ,Oش از تعداد ناv۴۰۰ب  $Uنا  

کت کنندەت ,O Dان خار� ,Oش از عداد ناv۱۰۰: ب 
 $Uنا 

 
�

!شست و سمینار و .....  ۶۰۰بvش از : رو8دادهای فرهن�  

welcom@mibf.infoا�م7ل 

 www.fair.mibf.info :سا�ت 

Qن نماªش»اە کتاب  V المل� کتاب مسکو بزرگ�� نماªش»اە ب~�
0� و آس7ای مرکزی است ، که همه  $U در روس7ه، ارو¸ای

ان ،  $Uادی از ناQجمان، ساله تعداد ز ،م�� ��آژا!س های اد
V و تصQ9رگران و د�گر عوامل صنعت  نT9سندSان،محقق~�

کت  $U در آن UاU از کشور روس7ه و د�گر کشورها از $&!
 < کنند. 

نماªش»اە کتاب مسکو �� از دروازە های م¾م برای ورورد 5ه 
5ازار !&$ روس7ه و کشورهای آس7ای مرکزی و م7انه < 5اشد 

ان از کشو  $Uستان، و نا V رها�m مثل قزاقستان،قرق��
آذرrا�جان، تر*مµستان،ارمµستان و .... حضور فعا¥ در آن 

� از UاU ج¾ان برای ارتIاط  �ان و آژا!س های اد $Uدارند. نا
ان و 5ازارهای کتاب در این کشورها و  $Uی 5ا نا گ��

V جد�د برای آثارشان از این نماªش»اە  جستجوی مخاطب~�
 استقIال < کنند. 

نماªش»اە کتاب مسکو عالوە از عرضه و معرV0 هزاران   در 
کتاب و تازە های !&$ در موضوعات مختلف 5ه زrان 

� از کشورهای مختلف �ان و آژا!س های اد $Uرو¢، نا
 Xان رو¢ برای مIادالت ک $Uرە 5ا ناcام-ان مالقات و مذا

کت در رrرنامه های مختلف برای  $U V را�ت و همچن~�
!&$ روس7ه و کشورهای همجوار پ7دا <  آشنا�m 5ا 5ازار 

 کنند. 

آژا.س اد%D و ترجمه Gل Vا برخورداری از تج29ه حضور در 
$ الملh کتاب آمادە همJاری Vا  ۱۰۰بjش از  �Hنما[ش\اە ب

جمان و تص�8رگران ایرا%$ برای  ان،ن��سندRان،م�� ,Oنا
همJاری در حضور موفق آن"ا در نما[ش\اە کتاب مسکو Vا 

ح ز8ر � Vاشد: ارا?ه خدمات  ,O هV  

کت در -۱ ,O ت"�ه بروشور راهنمای
 نما[ش\اە کتاب مسکو Vه ز2ان فار=

ت"�ه مدارک الزم و ث�ت نام در نما[ش\اە-۲  
ت"�ه 1اتالوگ آثار Vه ز2ان -۳

 ان\لj£(رای�س Rا?د)
ان رو= در -۴ ,Oا ناV تنظ�م قرار مالقات

 محل نما[ش\اە
ار در همراU در نما[ش\اە برای معرI$ آث-۵

ان رو= ,Oا ناV مالقات 
ی امور م29وط Vه خ89د و -۶ انجام و %5 گ��

 فروش ک56 را?ت آثار
همJاری در امور تور8نگ(و8زا، اقامت،  -۷

 پرواز)
برای کسب اطالعات بvش�� 5ا ا�م7ل �ا دف�� 

 موسه �ل در ت¾ران تماس حاصل فرمای7د. 
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معرI$ ف�لوشjپ های نما[ش\اە 
$ الملh کتاب �Hهای ب 

معرI$ برنامه ف�لوشjپ1 نما[ش\اە  
 کتاب سئول

 
V المل� کتاب تحت عنوان برنامه  بvش�� نماªش»اە های ب~�

ان و آژا!س های » ف7لوشvپ« ا�m 5ا نام  $Uبرای ترغ7ب نا
� کشورهای د�گر ج¾ت حضور در نماªش»اە حما�ت <  �اد

کنند. ن9ع حما�ت و ´س¾7الت اعطا�m نماªش»اە ها مختلف 
متفاوت است.برV³ فقط 5ا اعطای عرفه را�»ان و برV³ 5ا 
متقIل شدن ه�Qنه های اس-ان �ا  پرواز و 5ع�V 5ا اعطای 

ه ´س¾7الت تالش < کنند موجIات ´شQ9ق و ترغ7ب هم
کت  $U از کشورهای د�گر را برای ��ان و آژا!س های اد $Uنا

 در نماªش»اە فراهم آورند. 

V جزو آندسته از نماªش»اە  کتاب  سئول ن��
نماªش»اە ها�m است که برنامه ف7لوشvپ 5ه 

ح زQر دارد:  $U 

برنامه ف�لوشjپ نما[ش\اە کتاب سئول  
 D%کرە جنو 

ماە ژوئن هر سال ۲۶-۲۴: زمان اجرا  
ماە ژانQ9ه هر سال ۲۵: تا زمان ث�ت نام  

نفر در هر  ۲۵: تعداد حما?ت شوندRان
 سال

، ن�ع متقاض�ان ��، ادیتور، آژا!س اد $Uنا :

 �� مدیران کX را�ت موسسات ان/شارا

 vسه�الت: 
دالر *مک ه�Qنه 5ل7ط هواپ7ما ۱۵۰۰تا  -  
- XV را�»ان در سالن ک را�ت نماªش»اەم��  

 مدارک الزم: 
فرم تقاضا-  
- V0و معر ( Vان متقا� $Uمجوز !&$ (برای نا

نامه از موسسات !&$ برای متقاض7ان 
 ادیتور و مسول کX را�ت

-   vان ان»لrاتالوگ آثار 5ه ز*  
ا?ط:  ,O 

V مجوز !&$ �ا معرV0 نامه از - داش~�
 �� موسسات ان/شارا

ان ۵تنظ7م حداقل - $Uکرە   قرار مالقات 5ا نا
 ا�m در محل نماªش»اە

کت در نماªش»اە- $U ارا�ه گزارش *ار 5عد از  
 مشخصات تماس: 
www.sibf.or.kr             

info@kpa21.or.kr 
آژا.س اد%D و ترجمه Gل برا ی همJاری Vا 

م  ایرا%$ ج"ت ث�ت تقاضا متقاض�ان مح��
 w%س"�الت اعطاv برای استفادە از

نما[ش\اە کتاب سئول Vا ارا?ه خدمات Vه 
 � کند: 

�
ح ز8ر اعالم آماد ,O 

۱- £jه ز2ان ان\لV ت"�ه مدارک  الزم  

ث�ت تقاضا -۲  
۳-£jه ز2ان ان\لV ت"�ه 1اتالوگ آثار  
ان کرە ا%w در -۴ ,Oا ناV تنظ�م قرار مالقات

 نما[ش\اە
مراU در نما[ش\اە برای معرI$ آثاره-۵  
ی امور حقو�I م29وط Vه -۶ انجام و %5 گ��

خ89د و فروش ک56 را?ت( مذا�رات و 
( w%ان کرە ا ,Oا ناV انعقاد قرارداد ک56 را?ت 

۷-£jه ز2ان ان\لV ت"�ه گزارش 1ار  
برای کسب اطالعات بvش�� لطفا 5ا دف�� �ا 
� �ل در ت¾ران تماس حاص�ل ا�م7ل آژا!س اد

 فرمای7د. 

 

 
 

                                                           
برنامه حمايتی نمايشگاه برای ترغيب ناشران خارجی جهت  

  1.شرکت در نمايشگاه با اعطای تسهيالت
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معرI$ برنامه های گرنت 
 D2کشورهای خار� 

 w%برنامه حما?ت از ترجمه و .-, آثار ترک�ه ا $Iمعر
پروژە تدا)در جهان (  

 

وع کردە  ۲۰۰۵برنــامــه تــدا کــه از ســــــــــــــــــال  $U فعـــال7ـــت خود را
اســت �ک پروژە حمای� که توســط وزارت فرهنگ و تورTســم 
کشور ترک7ه اجرا < شود.بر اساس این برنامه وزارت فرهنگ 
ان در کشــــــــــــــــورهای مختلف برای ترجمه و  $Uترک7ه از تما< نا
!ـ&ـــــــــــــــ$ کتــاب هــای ترک7ــه ا�m درر زrــان هــای مختلف حمــا�ــت 

توا!ســـــــــــته اســـــــــــت 5ا حما�ت از  ما¥ < کند.این برنامه تاcنون
ان خــار³� زمینــه ترجمــه و !ـ&ـــــــــــــــ$ بvش از دو هزار کتــاب  $Uنــا
ترک7ـــــه ا�m را در ج¾ـــــان فراهم آورد. از این طQsق فرهنـــــگ و 
ادب7ات ترک7ه از طQsق حضــــــــــور فعال کتاب های ترک7ه ا�m در 
5ــــــازارهــــــای !ـ&ـــــــــــــــ$ کشــــــــــــــــورهــــــای مختلف در معرض و اطالع 

  مخاطIان ج¾ا�V قرار گرفته اند. 

م ایرا�V < توانند در صـــورت انعقاد قرارداد های ن ان مح�� $Uا
ان ترک7ـه ا�m و کســـــــــــــــــب اجـازە حق ترجمـه و  $Uرا�ـت 5ـا نـا Xک
!ـ&ـــ$ کتاب های آن¾ا 5ه زrان فار¢ در ایران برای ب¾رە مندی 

 از حما�ت ما¥ طsح تدا اقدام نمایند. 

 $̄ ا?ط ناO, متقا ,O  

V مجوز ان/شارات-  داش~�
V *اتالوگ -   آثار 5ه زrان ان»لv  �ا ترO استانبو¥داش~�
  فعال بودن موسسه ان/شارا�� متقا�V در زمان تقاضا-

                                                           
.برنامه گرنت به طرح های حمايتی کشورهای مختلف از  2

ناشران خارجی برای ترجمه و نشر آثارشان در کشورهای ديگر 
  شود.به زبان های مختلف  اطالق می 

V شمارە حساب 5ان� در ترک7ه �ا در �� از کشورهای  - داش~�
خار³� ( متقا�V < تواند شــــــــمارە حســــــــاب 5ان� فرد د�گری 
در ترک7ه �ا در �� از کشورهای خار³� اعالم کند. در صورت 

اضــــــــــــــــا ناU$ متقا�V 5ا�د و*التنامه ا�m برای فردی که تای7د تق
شمارە حسا°ش را معرV0 کردە است ، دادە و تصQ9ر آن را 5ه 

  ادارە تدا در ترک7ه ارسال نما�د.)
  
  نحوە تقاضا

ث�ت نام در ســـــــــامانه طsح تدا و درخواســـــــــت تقاضـــــــــا از طQsق 
ت-م7ل فرم تقاضــــــــــــــا و 5ارگذاری مدارک مورد ن7از در ســــــــــــــامانه 

  ا انجام < �ذیرد. طsح تد
  

  زمان ث�ت تقاضا
ــــــال < 5اشــــــــد ، اما برر¢ تقاضــــــــا ها  زمان تقاضــــــــا در طول ســ

� تدا در دو نr9ت: �اcت��  25آورQل و  30توســــــــــــــط *میته ارزQا
  هر سال صورت < �ذیرد. 

  
  مدارک مورد ن�از

  فرم تقاضا-
V ناU$ متقا�V و ناU$ �ا - تصــــــــــــــــQ9ر قرارداد کX را�ت V0 ماب~�

ان صاحب $Uآثار در ترک7ه نا  
جم پvشن¾ادی-  رزومه م��
- Vمتقا� $Uشن¾ادی و ناvجم پ V م��   قرارداد ترجمه ب~�
- Oــان اصــــــــــــــــ�(ترrــــــــــــــا 5ــه ز فــا�ــل *ــامــل کتــاب÷هــای مورد تقــاضـــ

  استانبو¥)
- vو ترجمه ان»ل Vمتقا� $Uر مجوز !&$ ناQ9تص  
-Oا تر�  vان ان»لr5ه ز Vمتقا� $Uاتالوگ آثار نا*  
ی مورد تقــاضـــــــــــــــــا از وزارت فرهنــگ و مجوز !ـ&ـــــــــــــــ$ کتــاب÷هـا-

  ارشاد اسال< ایران( 5عد از تای7د تقاضا در *میته طsح تدا)
  

  م±لغ حما?ت: 
  یورو برای هر عنوان کتاب ۵۰۰۰تا  

  
  موضوعات کتاب ها: 

  کودک و نوچوان-
- V�ذاستا   ادب7ات داستا�V و غ��
- V�  علوم ا!سا

ی هــا،مجالت و  Vعل�،د�کشــــــــــــــــ�، توجــه: کتــاب هــای آموز¢$
  اب های راهنما مشمول حما�ت ن� شوند. کت
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در صــــــــــــورت تای7د تقاضــــــــــــای ناU$ متقا�V در *میته طsح تدا 
 > Vق ا�م7ل 5ه اطالع متقا�Qsبرای حما�ت، موضــــ9ع  از ط
V طsح تدا و ناU$ متقا�V منعقد  رســــــد و ســــــ�س قراردادی ب~�
و مIلغ اختصــــــــــــــــــاص �ــافتــه برای حمــا�ــت 5ــه حســــــــــــــــــاب 5ــان� 

ابق قرارداد منعقدە ناU$ متقا�V متقا�V وارQز < شـــــود.مط
متع¾ــد 5ــه ترجمــه و ان/شــــــــــــــــــار کتــاب در 5ــازە زمــا�V حــداb�c دو 

!ســـــخه از کتاب ترجمه و من/ـ&ــــ$ شـــــدە 5ه  ۳۰ســـــال و تحQ9ل 
  ادارە تدا در ترک7ه < شود. 

  
 دارد Vــا ارا?ــه خــدمــات Vــه 

�
آژا.س اد%D و ترجمــه Gــل آمــاد

ح ز8ر Vــا همJــاران نــاO, ایرا%$ در ترجمــه و . ,O ـ-ــــــــــــ, کتــاب
  های ترک�ه ا%w در ایران Vه ز2ان فار= همJاری نما?د: 

ان - ,Oدر قــالــب ارا?ــه 1ــاتــاوگ هــای نــا w%آثــار ترک�ــه ا $Iمعر
  ترک�ه ا%w در موضوعات مختلف

برر= 1ارشــــنا= و پjشــــناد کتاب های ترک�ه ا%w مناســــب -
  Vازار .-, ایران

انعقاد -تقاضـــــــــــــات"�ه %5 دی اف کتاب های ترک�ه ا%w مورد -
ان  ,Oــــا نــــا? ,Oایرا%$ و نــــا ,Oنــــا $ �Hمــــاب $I قرارداد ک56 را?ــــت

  ترک�ه ا%w صاحب آثار
  ت"�ه مدارک مورد ن�از و ث�ت تقاضا در سامانه ط9ح تدا-
-£jه ز2ان ان\لV $̄   ت"�ه 1اتالوگ آثار ناO, متقا
ترجمه کتابoها از ز2ان تر اســـــــــــــتانبو´ Vه ز2ان فار= -

جمان حرفه   ا%w  توسط م��
  

برای کســب اطالعات بjشــ�� و در8افت بروشــور ط9ح تدا و 
فرم تقاضــــــــــــــای همJاری آژا.س اد%G Dل � توان�د Vا آدرس 

  . ا?م�ل ز8ر تماس حاصل فرمای�د
polliteraryagency@gmail.com  
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 معرI$ جوایز اد%D ج"ان

� شارجه� جایزە اد

 

www.scrf.ae 

 در Vارە جایزە: 

� شارجه ،توسط نماªش»اە �V المل� کتاب جشنوارە اد ب~�
� ،5صورت ساالنه، 5ا �شارجه در کشور ا�االت متحدە عر

هدف توسعه خواندن در م7ان کود*ان،*مک 5ه ب¾بود 
استانداردهای خلق و تول7د کتاب¾ای کودک و نوجوان و 

V کتا5خانه ها 5ا کتاب های کودک و نوجوان  *مک 5ه تج¾��
ناU$  ۱۲۰برگزار < شود. در جشنوارە سال گذشته بvش از 
ان و  $Uکت داش/ند. این جایزە 5ه آندسته از نا $U

Qن اثر÷آثار 5ه زrان  جمان و تصQ9رگرا�V که ب¾�� نT9سندSان ُم��
د.  �  و د�گر زrان ها تول7د کردە 5اشند تعلق < گ��� عر

ماە ژانQ9ه هر سال( از طQsق سا�ت  ۲۵: تا زمان ث�ت نام
  5صورت آنالین تا دوم ماە فورQه)

  ماە مارس ۵: ن��جه زمان اعالم

  : موضوع

تا  ۴کتاب های کودک به زبان عربی(گروه سنی  -
  سال)١٢

تا  ١٣کتاب های نوجوان عربی(گروه سنی  -
  سال)١٧

کتاب های کودک در ديگر زبان ها(گروه سنی  -
 سال) ١٧تا  ١٣

 شرايط شرکت:

کتاب بايد تازه و در موضوع خود منحصر بفرد  -
 باشد،

نگذشته  از چاپ اول آن بيش از دو سال -
باشد(کتاب های تجديد چاپ شده پذيرفته نمی 

  شوند)

نويسنده در دو سال گذشته جزو برندگان اين  -
 جايزه نباشد،

کتاب مورد تقاضا قبال در اين جايزه جزو  -
 برندگان نباشد،

 کتاب های ترجمه شده پذيرفته نمی شوند، -
 

 مدارک:
  تکميل فرم ثبت نام -
  سه نسخه از کتاب -
 ناشر،نويسنده ، مترجم و تصويرگر کتابرزومه  -
 کپی پاسپورت متقاضی -

 
 ميزان جايزه:

درهم امارات برای نويسنده  ٢٠٠٠٠جايزه نقدی  -
  يا مترجم

 ۶٠٠٠درهم برای تصويرگر نفر اول، ٨٠٠٠ -
 درهم نفر سوم ۴٠٠٠درهم نفر دوم،

متری در نمايشگاه ٩اختصاص غرفه رايگان  -
  کتاب کودک شارجه برای ناشر

  : رايگان ثبت نامهزينه 

آژانس ادبی و ترجمه پل برای در ثبت نام متقاضيان 
محترم ايرانی در اين جايزه ادبی اعالم همکاری می 

کند.برای اطالعات بيشتر لطفا با دفتر يا ايميل اين 
 موسسه تماس حاصل فرماييد.
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  اخبار
و .-, ?ازدە کتاب ایرا%$ آغاز Vه 1ار ترجمه 

خانه  گرنت  درج"ان معطل اعالم ن��جه دب��
 وزارت ارشاد اسال�

  

وفروش کX را�ــت چنــدین اثر ایرا�V 5ــه زrــان هــای مختلف  پ��
ان خار³� در کشــــــــــــــــورهای مختلف درســـــــــــــــــال  $Uو 5۱۳۹۸ه نا

ان خار³� برای ب¾رە مندی حما�ت برنامه  $Uدرخواســـــــــــــــــت نا
 وزارت ارشـــاد اســـال< در ترجمه 

�
گرنت معا ونت امور فرهن�

وع 5ه *ار ترجمه و!ـ&ــــ$ این آثار 5ه ج¾ت  $U ، کتاب ها و !ـ&ــــ$

خانه گرنت در ایران ،ن/7جه تقاضـــــــــــا ها همچنان در تع لل دب��
 هاله ای اراب¾ام فرو رفته است. 

 عناوQن این کتاب ها عIارتند از: 

�  'کتاب -۱�� کتا�'   Vان/شــــــــــــا رات شــــــــــــ¾رســــــــــــتان ادب 5ه زrان های اcرای
  وکروا¢

ان/شــارات   'قصــه های رو<   'ان/شــا رات افق و 'برد �ا  'کتاب های -۲ 
  ان/شارات قد�ا�V 5ه زrان گر³�   'گرگ ها از برف ن� ترسند  '5انگ �V و 

ان/شــــارات شــــ¾رســــتان   'ل�7 آ ذر 'و   '5ه ســــIک عاشــــ}�  'کتاب های   -۳
  ادب 5ه زrان کروا¢

ان/شارات افق ،   'د�لماج   'ان/شارات نvستان ،   'دایرە  'کتاب های    -۴
ان/شـارات نحل  'م¾مانخانه  'کوچه ،   ان/شـارات  'ک ـ درخانه نvسـت  '
  'و

�
Oخونمرد'  ��  ان/شارات چشمه 5ه زrان عر

شـــا�ان ذکر اســـت از تارQــــخ انعقاد برV³ قرار داد ها و درخواســـت تفاضـــا 
ان خار³� برای حما�ت از ترجمه و!ـ&ـــــــ$ کتاب ها از  $Uها بنا 5ه اعالم نا

ی شدە  است.  ۱۰دب�� خانه گرنت ارشاد بvش از  Xماە س�  
  

  

خ89د ک56 را?ت ز2ان فار= سه عنوان کتاب ترک�ه ای        
 برای ترجمه و .-, در ایران

 

  

V ان/شارات هزارە  و انعقاد قرارداد کX را�ت V0 ما ب~� پ��

 ��ققنوس از ایران و ان/شارات نار از ترک7ه توسط آژا!س اد

کتاب های Uودە »شعرگونول فوتو گراV0 « ترجمه و!&$

دافه و Uودە احم» هفت رنگ ح&ت «°سطا< �ازSان و

Uودە °سطا< �ازSان 5ه » 5ه ستارە ها آوQخت7م قلIمان را«

زrان فار¢ در ایران 5ه ان/شارات هزارە ققنوس وا£ذار گرد�د 

 .
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$ آژا.س اد%G Dل  �Hما ب $I اریJتفاهمنامه هم
از  از ایران و آژا.س اد%D ادیتور8ال پونته

 کشوراس@ان�ا

   

 

V مدیر عامل  و مذاcرات انجام گرفته ب~� پ��
 ��� �ل از ایران و رvQس آژا!س اد�آژا!س اد

ادیتورQال پونته در اسtان7ا تفاهمنامه 
V این دو آژا!س 5ه امضا رس7د .   هم-اری ب~�

 ��مطابق این تفاهم نامه مقرر شد آژا!س اد
ادیتورQال آثار ایرا�V را در کشور های 

� �ل ا� از آژا!س اد
�

Oان، 5ه نمایندrز m�سtان7ا
� ج¾ت فروش حق ترجمه و �،برای 5ازار �ا
!&$ آن¾ا 5ه زrان اسtان7ا�m معرV0 وعرضه 

 نما�د. 

V براساس این تفاهم نامه حق  همچن~�
� برای فروش کX را�ت زrان فار¢ و �5ازارQا

عنوان   ۱۰۰۰زrان ترO استانبو¥ بvش از 
ایران و  ترک7ه 5ه آژا!س  کتاب اسtان7ا�m در 

� �ل در ت¾ران و استانبول وا£ذار گرد�د. � اد

تQsن  �� ادیتورQال پونته �� از معت��آژا!س اد
آژا!س در ج¾ان است که در اسtان7ا و د�گر  

< کند. کشور های اسtان7ا�¤ زrان فعال7ت   

 

 

 

$ ان�شارات تداP از  �Hم±ادالت ک56 را?ت ب
ترک�هایران و دو ناO, معت�D در   

  

 
و عقد قرارداد  ترجمه و !&$ کتاب های  پ��

اوغ� » درخت انار « نوشته نازان 5گ��
عشق «، خط مقدم عشق «و»خاcس��
نوشته ب¾ادر یV ش¾راوغ� از ان/شارات »

درخت شکوفه  «ت7ماش و کتاب های 
داستان «نوشته دام»ان کوچ7ک ،»گ7الس 

Qا  » هزارتو« نوشته *مال �لماز و »الف��
ه قدیرچوک7ا از ان/شارات یV ا!سان نوشت

V ان/شارات تدا® در ایران  و ان/شارات  ب~�
ت7ماش و یV ا!سان در ترک7ه مقدمات 

رمان معت�� ترک7ه ا�m در  ۶ترجمه و ان/شار 
 ایران فراهم آمد. 

 V � �ل ب~��این قرار داد ها توسط آژا!س اد
ان ترک7ه ای وان/شارات تدا® در  $Uنا

منعقد گرد�د. ۱۳۹۹اردیب¾شت   

 

 



18 

 

 

نوشته حم�د رضا »دروازە مردRان «کتاب 
 D%ه ز2ان عرV ,-. ادی برای ترجمه وVشاە آ

 راU کشور مT شد

     
و معرV0 آثار کتاب ایرا�V در نماªش»اە  پ��

� در سال جاری توسط مجازی کتاب ابوظ
� �ل وان/شارات �از  »کوت9¸7ا «آژا!س اد

کتاب   کشور م� برای ترجمه و!&$ 
5ا ان/شارات افق در ایران »دروازە مردSان «

 قرار داد کX را�ت امضا شد. 

رمان برتر  ۱۳۹۸این کتاب در ایران سال 
� توسط �شناخته شد و از استقIال خو

 Xان خار³� قرار گرفته است. قرار داد ک $Uنا
� �ل ��  آن  توسط آژا!س اد�را�ت زrان عر

V ناU$ ایرا�V و ناU$ م�ی در  ب~�
منعقدگرد�د. قراراست تا آخر ۱۳۹۹خرداد

� ترجمه و در  �امسال این کتاب 5ه زrان عر
 کشور م� من/&$ شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه رمان چیV $6ه ز2ان فار=

 

?ک نفر � خواهد «ترجمه کتاب رمان  
V »حرف بزند  نوشته لیوژنیون  از کشور چ~�

5ه زrان فار¢  5ه اتمام رس7د. این کتاب که 
زهرا نکو�m 5ه زrان فار¢ ترجمه و توسط 

توسط مج7د جعفری اقدم وQراستاری شدە 
است ، در آیندە ا�m نزد�ک توسط ان/شارات 

� �ل، �آنا�ل، واحد ان/شارات آژا!س اد
 من/&$ خواهد شد. 

 و 
�

Oجذاب از زند V�این کتاب حاوی رما
Uگذشت �ک جوان چیV از �ک خانوادە 

5خش   ۲۴فق�� است که در دو فصل و 
توسط رمان نT9س معروف چیV لیو ژنیون 
 V¦ر در آمدە است. کتاب حاQs5ه رشته تح

V در ج¾ان 5ه  5ه ج¾ت استقIال مخاطب~�
زrان های مختلف ترجمه و من/&$ شدە 

 است. 

شا�ان ذکر است قرارداد خQsد کX را�ت 
V0  ۱۳۹۸زrان فار¢ کتاب مذکور در سال 

� و ترجمه �ل و ان/�V آژا!س اد شارات ماب~�
V امضا شدە بود.   ج7ان7گ در چ~�
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حضور آژا.س اد%D وترجمه Gل درنما[ش\اە 
$ الملل کتاب Gکن ماە  �Hمجازی نما[ش\اە ب

۲۰۲۰آ^وست   

 

V المل� کتاب �کن امسال 5ه  نماªش»اە ب~�
ج¾ت موض9ع شی9ع وQروس کرونا و محدو 

د�ت های پvش آمدە 5ه صورت مجازی 
� �ل که سه دورە برگزار < شود. آژا!س �اد

حضور در نماªش»اە �کن را تجrsه کردە 
است امسال 5ه صورت مجازی در این 

خواهد شد  V¦ش»اە حاªنما .  

نماªش»اە  امسال کتاب �کن 5احضور بvش 
ناU$ چیV و خار³� برگزار < شود  ۲۰۰۰از 

کت کنندSان آثار خود را در  $U و قرار است
و �لتفرم های اختصا� در معرض نماªش 

معرV0 قرار دهند و قرار های مالقات 
وگفتگوی مجازی و آنالین 5ا هم داشته 

 5اشند. 

� �ل برای معرV0 بvش از � ۳۰۰آژا!س اد
عنوان کتاب ایرا�V در موضوعات کودک 
ونوجوان و ادب7ات داستا�V در نماªش»اە 

کت <   ۲۵امسال �کن از  $U ماە آ£وست
 کند. 

 

 

 

 

 

Vه ز2ان ترجمه و .-, کتاب 1الغ سف�د 
 تر استانبو´ در ترک�ه

 
ترجمه و!&$ کتاب *الغ  سف7د ، نوشته و 

تصQ9رگری فQsدە ج¾اند�دە ،5ا هم-اری دف�� 
� وترجمه �ل دراستانبول توسط �آژا!س اد

 Oان ترrبزودی 5ه ز  V ان/شارات زنگ~�
 استانبو¥ در ترک7ه من/&$ < شود . 

ی 5چه *ال®V 5ه اسم *الغ سف7د، قصه
V روز پروازش توسط  پرس7اە است که در اول~�

شود. پرس7اە روی خرمن ش-ارX³ زخ� <
-کند، مزرعهای سقوط <ها در مزرعهگندم

ای بنام ن7ک در آن مشغول ای که �&rچه
ش� < V Xبرد. *ار است. ن7ک، پرس7اە را 5ه دام�

آ�د، اما پرس7اە 5عد از چند روز 5ه هوش <
تواند پرواز کند و نزد شود د�گر ن�متوجه <

دهد مادرش برگردد. ن7ک 5ه او پvشن¾اد <
 

�
Oش چ¾ار پرندەبرای ادامه زندvی او، اش، پ

طو�، قناری، کبوتر و مsغ برود. اما هر 
های خود را 5ه رخ کدام از آن پرندSان، داشته

�ذیرند. ِکشند و دوس� او را ن�پرس7اە <
د برای پرس7اە 5ا د¥ شکسته تصم7م < گ��

پ7دا کردن دوست 5ه Uاغ حیوانات جن»ل 
  برود. 

ی برای   V این کتاب که حاوی داستان فان��
منصوری  نوجوانان < 5اشد توسط خانم دک��

از زrان فار¢ 5ه زrان ترO استانبو¥ ترجمه 
شدە است . این کتاب در چاپ اول 5ا 

!سخه من/&$ خواهد شد وناU$ ترک7ه ۱۰۰۰
سال کتاب را در  ۷مدت ای مو ظف است 5ه 

  ترک7ه چاپ ودرمعرض فروش قراردهد. 
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¸شت صحنه های « معرI$ کتاب 
$ الملل .-,  �Hکرونا  در2ازارهای ب  

  

کتاب �شت صحنه های کرونا نوشته دک�� 
عIدالحم7د محمدی ، نT9سندە و محقق 
 V ، برای معرV0 در 5ازارهای ب~� V�افغا!ستا

  شد. المل� !&$ 5ه زrان ان»لv  ترجمه 

این کتاب حاوی �ک مقدمه مفصل ا!سان 
شناسانه و معرفت شناسانه است که 5ا 

 V�-اس/ناد 5ه آ�ات، روا�ات و مIاحث عرفا

�شت صحنه است  ۸نوشته شدە است ، و 
  5ا عناوQن زQر: 

تج� ا!سانvت، ضعف ا!سان ها در مقا5ل 
5حران ها، افول ا!سانvت در دولت ها و 

ام ا! سان ها، حکومت ها، حرمت و اح��
خشونت عل7ه زنان، نمودها�m از ا!سان 

، ا!سان شنا¢ و خداشنا¢ �  دوس

V قراراست !سخه ان»لv  کتاب 5ا  همچن~�
� �ل و ان/شارات سQs¸9م �هم-اری آژا!س اد

سنجری در آمQs-ا من/&$ و از طQsق تIلیغ 
درسا�ت های معت�� آنالین فروش کتاب 

درج¾ان ،بQ9ژە سا�ت آمازون ، در معرض 
د.  این کتاب نوشته دک��  فروش قرار گ��

  vان ان»لr5ه ز V�محمدی نT9سندە افغا
� �ل ترجمه < �توسط آژا!س اد

V قراراست !سخه ان»لv  کتاب  شود.همچن~�
5ا هم-اری �ل و ان/شارات سQ9رم سنجری در 
 �آمQs-ا من/&$ و از طQsق تIلیغ درسا�ت معت�

آنالین فروش کتاب درج¾ان بQ9ژە سا�ت 
د. آم   ازون در معرض فروش قرار گ��

  

 

 

رمان عر%D برای ترجمه  ۵قرار داد ک56 را?ت خ89د 
 و.-, در ایران

  

 

 ��ان/شارات آنا�ل ، واحد ان/شارات آژا!س اد
وترجمه �ل، برای ترجمه و!&$ دو رمان از  
کشور سورQه و سه رمان از کشور م� 5ا 
� قرارداد کX را�ت امضا کرد. �ان عر $Uاین نا

� �ل �قراردادها در جQsان حضور آژا!س اد
� در ماە < در نماªش»اە مجازی کتاب ابوظ

منعقد گرد�دند.   ۲۰۲۰  

ن7Æل «نوشته » حانوت قمر«کتاب های 
رQم «نوشته » سفاح الذکری«و » الملحم
دو رمان از ان/شارات اطلس در » حب7ب

نوشته » م7دیوکر«سورQه و کتاب های 
V السج«، »فادی زوQل« نوشته » ۴۰۷~�
» طQsق الحQsر«و کتاب » تارک 5اش«

عناوQن کتاب » ابراه7م احمد عv «نوشته 
های هس/ند که قرار است توسط ان/شارات 

آنا�ل 5ه زrان فار¢ ترجمه و در ایران من/&$ 
 شوند. 
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معرI$ کتاب آترا ،گردن±د نف89ن شدە در 
 ,-. hالمل $ �Hجن�ان در2ازار های ب $ �HزمO 

 
  V0ن شدە در «کتاب معرQsد نفIآترا گردن

V جن7ان نوشته فخرالدین هاش� » Uزم~�
V المل� !&$ در دستور *ار  در عرصه های ب~�

 V0 ل قرار گرفت. � قرار داد� ��آژا!س اد
� �ل و نT9سندە این کتاب �V آژا!س اد ماب~�

قرار است 5عد از ت¾7ه !سخه ان»لv  کتاب 
� ج¾ت فروش کX را��ت آن 5ه برای 5ازار �ا

زrان  های خار³�  معرV0 نامه این کتاب 5ه 
ان خار³� در کشور  $U5ه نا  vان ان»لrز

 V های مختلف ارسال و در نماªش»اە های ب~�
 الملل کتاب معرV0 شود. 

صفحه  ۲۸۵!سخه فار¢ این کتاب در 
من/&$ ۱۳۹۹توسط ان/شارات آنا�ل در سال 

شدە است . کتاب حاوی داستا�V تخ�7 بر  
 نT9سندە  گرفته

�
Oاز تخ7الت و مح7ط زند

در ش¾ری تارVºQ ومrsوط 5ه چند دورە 
 تارVºQ و �ایتخت ایران 5استان است

 

 

 

 

 

 

 

 

انعقاد قرارداد ک56 را?ت کتاب های " افسانه 
ش"ردار " و " 1ارRاە Gادی " Vا ان�شارات پروزارت 

 مد?ا در کشور مقدون�ه

 

و در خواست ان/شارات پروزارت مد�ا از   پ��
کشور مقدون7ه برای ترجمه و!&$ کتاب  

نوشته دک�� ب¾روز ارژنگ  "افسانه ش¾رداد"
*ارSاە "پور، از ان/شارات ک7-اوس و  کتاب 

V شعIا�V  از ان/شارات  "�ادی  نوشته نوش~�
م7چ-ا 5ه زrان مقدون7ه ای،  قرار داد های  

 V0 را�ت این دو کتاب Xان ک $Uنا V ما ب~�
 ��ایرا�V و ناU$ مقدون7ه ای توسط آژا!س اد

 �ل منعقد گرد�د. 

 m�مطابق این قراردادها ناU$ مقدون7ه ا
متع¾د شدە است در �ک سال آیندە هر دو  
کتاب را در کشور مقدون7ه ترجمه و من/&$  

 کند. 
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 $ �Hازارهای بV کتاب سه خط قصه در
 ,-. hالمل 

 

نوشته حسن ا�ما�V برای معرV0 در 5ازارهای کتاب سه خط قصه 
� و ترجمه قرار گرفت.این  �V المل� !&$ در دستور *ار آژا!س اد ب~�

کتاب حاوی صد داستانک در موضوعات مختلف ا!سا�V و 
� �ل 5ه زrان �اجتما® است که در د�ارتمان ترجمه آژآ!س اد

 اæلv  ترجمه شدە است. 

V نT9س � �ل این  � قرارداد هم-اری V0 ماب~��ندە کتاب و آژا!س اد
V المل� برای فروش کX را�ت آن 5ه زrان  کتاب در 5ازارهای ب~�
های خار³� در کشورهای مختلف معرV0 < شود و قرار است 
!سخه ان»لv  آن 5ا هم-اری ناU$ هم-ار آژا!س �ل 5ا تIلیغ در 

سا�ت های معت�� فروش آنالین کتاب من/&$ و در معرض فروش 
د. قرار گ��   
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 اطالع�ه

م ایرا%$  ان و ن��سندRان مح�� ,Oل توجه ناVقا 

دفتر آژانس ادبی و ترجمه پل در استانبول کتاب های 
شما را به زبان ترکی استانبولی با همکاری ناشران 

ترکيه ترجمه و منتشر  معتبر ترکيه ايی، در کشور
  می کند.

  

  برای اطالعات بjش�� Vا دف�� آژا.س اد%G Dل در ایران

  تماس حاصل فرمای�د، ?ا Vا آدرس ا?م�ل ز8ر مJات±ه کن�د: 

polliteraryagency@gmail.com  
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 معرI$ کتاب های خار�D مناسب ترجمه و .-, در ایران

 آثار انتخاب و خارجی ناشران ارسالی های کاتالوگ بررسی پل ترجمه و ادبی آژانس محوری های فعاليت از يکی

 . باشد می کشور بازارنشر به پيشنهاد و ايران در نشر و ترجمه مناسب

 مختلف کشورهای بازارهای نشر در با موثر کاری ارتباط برقراری با است توانسته آژانس اين حاضر حال در

 . نمايد دريافت را مختلف موضوعات در خارجی ناشر ٨٠ از بيش فارسی زبان رايت کپی فروش نمايندگی

عالقمند به ترجمه و نشر آثار معرفی شده در اين نشريه  به زبان فارسی در ايران  می توانند   محترم متقاضيان

کتاب های از بسته های حمايت مالی برنامه های گرنت  کشورهای مختلف ( پروژه های حمايت از ترجمه و نشر 

  خارجی در کشورهای ديگر)  بهره مند شوند.

همکاری می باشد: هبا ارايه خدمات به شرح زير آمادآژانس ادبی و ترجمه پل   
 پی دی اف نسخه اصلی کتاب /ها در زبان های خارجی.  تهيه-

  خريد کپی رايت زبان فارسی کتاب /ها از ناشران خارجی.- 
همکاری در بهره مندی از حمايت های مالی (گرنت ها ) کشورهای خارجی در ترجمه و نشر کتاب /ها به - 

  زبان فارسی در ايران.
  ترجمه کتاب /ها به زبان فارسی - 

 

ت کاتالوگ های ويژه معرفی کتاب های خارجی در برای درياف

 زبان های مختلف می توانيد با دفتر آژانس تماس بگيريد.
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رمان: موضوع -الف  

 

 

A Crumb  

  
Author: Anna Ficner 
Publisher: Znak  
Country: Poland 
 Year of Publishing:  2018 
No. Of the Pages: 704  
 Size: 16 × 26, ISBN: 978-8324053551 

 About the Book:   
Bursting with emotions… A tale of love, 
secrets, and the power of good First, it’s like 
a bolt from the blue. One look, one touch, 
one word. From that moment onwards, the 
life of two people will never be the same. 
She will finally face her fear of closeness. He 
will discover the truth about himself and his 
family.  Do they have a future together? 

Anna Ficner-Ogonowska will take you into 
the world of real feelings, strong emotions 
and dramatic events. A Crumb is a 
remarkable novel which restores faith in the 
meaning of life and helps understand what 
responsible love is.“It’s true that one spark is 
enough to start a fire and destroy 
everything. But one good crumb of memory 
is enough to save a lot; it can feed you for 
the rest of your life. I realized that this is my 
only infinity.”  

About the Author:   

  
Anna Ficner-Ogonowska is the author of 
best-selling novels: An Alibi for 
Happiness, One Step to Happiness, Say 
Yes to Happiness and Time Will Tell. She 
is a graduate of the Wrocław University 
of Science and Technology. She lives in 
Warsaw with her husband and children.  
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A HOLIDAY IN STRAWBERRY 
HILL  

  

Publisher: Chongqing Press  

Country: China  

No. of Page:355 

Size:21×14  

Year of Publishing: 2018    
ISBN: 978-7229133306   
 English language is available.  
  

About the Book:   

After losing her loved elder sister, as well as a 
string of frustrations and setbacks in life and 
work, Li Anni, a beautiful and kind-hearted 
girl, decides to go on a holiday in a small town 
named Strawberry Hill where her maternal 

aunt’s family lives. However, a series of 
strange things take place after she arrives. 
Will Anni be able to find out the reason 
behind these unusual incidents? What will 
become of her when secrets hidden for 
decades rise to the surface? This is a gripping 
story of love, fate and self-discovery you 
won’t want to miss.  

About the Author:   

  
Li Xia was born and educated in China, but has 
been living in Australia for the past ten years. 
She is the founder of Chinese programmes in 
the University of Newcastle, Australia where 
she lectures in Chinese language and 
literature. She has published on the Chinese 
poets Gu Cheng and Yang Lian and on the 
theory and practice of translation, and is 
currently conducting research in Chinese 
avant-garde literature, women’s literature 
and contemporary Chinese cinema. She is the 
English translator of Gu Cheng’s narrative 
prose work Ying’er which appeared in the 
projekt verlag, Dortmund in 1995.  
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Courtship in the Evening  

  

Author:  PYUN Hye-young  
Publisher: Literature and Intelligence press  

Country: Korean   

Year of Publishing:  2011  
No. Of the Pages: 260  
Size: 21×14  

ISBN: 9788932021850  
 English language is available.  

About the Book:   

The author’s critical mind is manifest in her 
deep, multi-layered gaze into the anxiety and 
insecurity that lurk under the seeming calm of 
everyday life, and the lonely inner side of 
modern man. Her characteristic imagination, 
elaborate plotting, and skillful hard-boiled 
writing style, which is now considered to be 
almost “crafty,” support the critical mind and 
create the distinctive hue of the “Pyun Hye-
young novel.” The title story of “Courtship in 
the Evening” starts with Kim, a florist, learning 
from a friend who has contacted him after a 
lapse of ten years about the death of an 
acquaintance. The storyline follows a series of 
episodes. Kim, who is overwhelmed with 

hesitation, guilt, and sense of duty, carries a 
standing  
 
wreath on a truck for 400 kilometers to a 
funeral center in a local city. After arriving at 
the destination only to find out that the 
funeral is yet to start because the old man is 
still alive, Kim just continues an awkward 
conversation on the phone with his girlfriend. 
The unstable breathing of the old man, whose 
last flicker of life detains the embarrassed 
footsteps of those who have come to pay 
their respects to the deceased, contrasts with 
the regular breathing of a marathoner in 
white sportswear who runs past Kim on the 
national road he has come out to escaping 
from the funeral home. The evening pushes 
him further into extreme anxiety when a truck 
that whizzes by with whistling sound turns 
over and quickly spreads red flame along the 
road; the image of the flames overlaps with 
the faint light of the funeral home through a 
thick fog. Within the light of the flames, Kim 
abruptly confesses his love to his girlfriend as 
he catches his breath and even synchronizes 
it with the sound of her breath which he hears 
regularly over the receiver. He keeps saying 
words that even he, not to mention the 
woman on the other end of the line, cannot 
understand.  
 About the Author:   

  
PYUN Hye-young  was born in Seoul in 1972 
and made her literary debut with the shorter 
brushing off Dews. She began to receive 
attention from literary critics with her first 
short story collection Aoi Garden (2005), 
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which is brimming with horrifying, disgusting 
hard-core images and bursts of imagination. 

  

Everybody Dies in this Novel  
 

  

Author:   BEKA ADAMASHVILI  

Publisher: Sulakauri Pubs. 

Country: Georgia  

No. of Page: 275 

Size: 21×14    

Year of Publishing:  2018  
 Right sold to 
German (Aufbau).  
 English language 
is available.  
 
About the Book:   

On day, Mr. Memento Mori realizes that he is 
a character with the superpower of traveling 
into the books and decides to strike against 
the evil writers who sentence their characters 
to death. Mr. Mori persuades Romeo, Juliet 
that suicide is not a solution, and in their 
adulthood, they will remember these days 

with laughter. He goes to The Magic 
Mountain with a huge supply of penicillin. In 
reverse, Mr. More pushes Professor Moriarty 
at Reichenbach Falls and kills him in order to 
save many other characters. But everything 
turns upside down when Mr. Mori discovers 
that in the book where he is the character the 
author decides to kill someone. He has no 
information about the victim so Mr. Mori 
gathers all the characters and with the help of 
H. G. Wells’s time machine starts a journey to 
different epochs. As time changes, the genres 
vary so the power of the author becomes 
limited outside the post-modern world. Mr. 
Mori knows it and selects the direction where 
the characters have bigger chance to survive.  

About the Author:  

   
BEKA ADAMASHVILI (born in 1990) Famous 
Georgian blogger and advertising copywriter 
Beka Adamashvili graduated from Caucasus 
University, faculty of journalism and social 
science. He made his literary debut in 2009 
with short stories published on electronic 
platforms and with time his name became 
popular among young readers. In 2014 
Adamashvili made his debut with the novel 
Bestseller which eventually became a local 
bestseller. Great sense of humor and deep 
knowledge of world literature combined with 
marketing and advertising skills makes  
Adamashvili’s prose hilarious and 
entertaining. He very often uses allusions 
from classic literature and sometimes even 
shifts the famous characters into his works.  
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موضوع کتاب های نوجوان -ب  

Counting Clouds 

  

Author: Núria Pradas   

Publisher: Editorial Edebé  

Country: Spanish   

Year of Publishing:  2018  

No. Of the Pages: 176 

 Size: 13 × 20.50   

ISBN: 978-84-683-3524-7  

 About the Book:  

After a car accident, in which her boyfriend 
died, and in which she nearly lost her life too, 
Maria, a 19-yearold girl, falls into a 
depression. She decides to spend the summer 
in her grandmother’s little village, the one she 
used to go on holiday when she was a child, 

back when she was happy simply counting 
clouds over the blue sky. No matter how sad 
she feels, meeting her childhood friends will 
be a most effective medicine than any other 
therapy to which she has been submitted 
until now. And without even realizing it, she 
will end falling in love again… But life has a 
strange sense of humor and soon a conflict 
will arise in a love triangle form, a conflict full 
of past remorse. 

 About the Author:   

  
Núria Pradas (Barcelona, 1954) graduated in 
Catalan Language and Literature in 1980 she 
began teaching language and literature in 
schools and colleges. But theatre crossed her 
path and she created a youth drama group. 
Writing plays introduced her to the world of 
children’s and youth fiction: a field in which 
she has published several works with great 
success among her readers. Subsequently, she 
also stepped into narrative for adults with 
titles such as Sueños a medida or El aroma del 
tiempo.   
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Smart Friends (3 Vols.)  
  

  
  

Publisher: Timash Pubs.  
Author: Mustafa Orakçı  
Country: Turkey  
 Language: Turkish  
Year of Publishing:  2017  
No. Of the Pages: 112  
Size: 13,5×21  
ISBN: 6050825619   
 
About the Book:   
Avni Ucuk and Nuri Kacık are best friends. 
They are member of ‘’Organization of Fight 
Against Evils and Disasters’ and find 
themselves in several adventures in different 

regions of the world sometime in Africa, 
sometime in Antarctic. Action, thriller, a little 
bit of fear and of course a lot of comedy and 
fun await their adders. Mustafa Orakcı’s 
exciting and amusing ‘‘Levent’’series are sold 
millions in Turkey. New adventures continue 
under the title of ‘’Bitirim İkili- Ucuk Kacık 
Maceralar’’.  
 
 About the Author:   
 

  
Mustafa Orakçı was born in 1979 in 
Çanakkale. He graduated from Trakya 
University Classroom Teaching Department. 
After graduation he spends most of his time 
with his beloved students. Mustafa Orakçı 
who loves teaching profession loves his job. 
The main goal of writing is to write books 
that students can read with pleasure. The 
author continues to work as a teacher and 
as a writer.  
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Enlightening Stories    

 

Author: Bi Shumin  

Publisher: Guangxi Normal University Press 
Group Co., Ltd.              

Country: china  

Year of Publishing:  2020  

No. Of the Pages: 192 

 Size: 16×21  

ISBN:  978-9025874575  

 

About the Book:  

 It’s a bilingual edition of beautiful stories for 
young readers by the famous female writer 
and translators. With the glorious words of 
maternal love, rich and true-life experience, 

and the heart penetrating grow expectation, 
the author provides sincere spiritual growth 
classes for the young readers. There are six 
major themes in this series, each title 
individually: love, success, life, self-
confidence, growth and affection. The author 
enlightens the young readers to face the 
problems bravely even at different stages. 
One who bears toughness of failure could of 
course balance the joy of success. Besides, the 
bilingual edition of Chinese and English, 
accurate and vivid, will help young readers to 
learn English.   

About the Author:  

  

Bi Shumin, one of the most influential 
Chinese female writers, first-class writer, the 
former vice-president of Beijing Writers’ 
Association, psychologist, traveller around the 
world. She is praised as “The Angle in White in 
Literature”. Bi Shumin’s words are elegant 
and placid, full of soft feelings and love, like 
kissing the rain. Her works are popular with 
readers, and has won many awards, such as 
“Zhuang Wenzhong Literature Award”, … 
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The Extreme Picnic: Bonfire, 
Hunger, Thirst, Shelter (4 Vols.) 

     

   

Author: Eugene Rudashevsky 

Publisher : KompasGuide 

Country :  Russia 

Year of Publishing  : 2018 

No. Of the Pages: 178 

About the Book:  

In 2018, KompasGuide started a new series by 
Eugene Rudashevsky called The Extreme 
Picnic. It is a collection of short encyclopedias 
addressed to children and adolescents from 9 
to 13 which provides lifehacks for those who 
go for a trip — or just want to go, maybe 
tomorrow, maybe some other time. 30-year-

old Eugene Rudashevsky is an experienced 
traveler himself, therefore he has a lot to tell 
about this subject: from setting a bonfire 
correctly to avoiding wild animals in the forest 
or in the mountains. The Extreme Picnic 
includes 4 books: Bonfire, Hunger, Thirst, and 
Shelter. Each of them is divided in three parts: 
green, yellow, and red. The green one 
describes typical situations like what kind of 
food you should put in your backpack. The 
yellow one deals with small difficulties, for 
examples, the heavy rain which destroyed 
your camp. And the last chapters, red ones, 
concerns the extreme cases like finding 
yourself lost in the woods without a drop of 
water. 

Eugene Rudashevsky prepared huge amount 
of examples from all the adventure novels he 
ever read (probably he’s read them all!), from 
his own experience, so every book itself 
becomes as overwhelming as a solid novel of 
J. F. Cooper. Funny, wise, inspiring, 
informative — such adjectives could describe 
the style of these series. 

About the Author:  

Eugene Rudashevsky (born 1987) is one of 
the authors whose biographies are as exciting 
as their stories. He worked as a guide in the 
Siberian taiga, studied in the US, hitchhiked 
and traveled through the most amazing places 
— and avidly read everything from classical 
literature to postmodernism. He writes 
novellas, adventure novels, fantasy and non-
fiction. 
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Dark 
 

                                                                                                                                   

 

 

   

                                                                                                                                  

Author: Gyrid Axe Øvsteng                                                                                                                                                                                                                                       

Publisher : Hagan literary agency  

Country :  Norway 

Language : Norwegian 

Year of Publishing  : 2018 

Translation rights: Sold to China 

About the Book: 

An original work about being scared of the 
darkSonny is scared about disappearing in the 
dark. Which is why he always tries to stay 
awake for as long as he can. But tonight, there 
are noises coming from the shadows. The 
sounds creep closer and closer, and suddenly 
Sonny finds himself in the middle of a pitch-
black tornado. But in the darkness, he is 
introduced to Natalia.  At the same time, he is 
also introduced to courage. 

About the Author:  

Gyrid Axe Øvsteng (b. 1974) is an author and 
dramatist. She had her fiction debut in 2009 
with her picture book Finn! She also holds 
qualifications in both theatre and Nordic 
studies. Per Ragnar Møkleby (b. 1974) is an 
illustrator and a graphic artist. Møkleby has 
made several books together with Øvsteng. 
For their 2013 work, Førstemamma på Mars 
(First Mummy on Mars), they shared the 
Ministry of Culture’s Best Book Prize as well as  

the Critic’s prize for the best book for children 
and young people. 
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کتاب های کودک موضوع:-ج  

 

The Lukas series (4 Vols.) 

  

Author:  Johan B. Mjønes/Åshild Irgens   

Publisher: Aschehoug  Pubs. 

Country:  Norway  

Year of Publishing: 2019  

No. Of the Pages: 32 (each Vol.) 

 Size: 23 × 22 cm  

ISBN: 9788203263392  

 English language is available.  

About the Book:  

Lukas is a small, boy, with a kind and curious 
heart. Through his perspective he sees the 
everyday events - little things that can be big 
and dramatic to a four year-old. The charming 
tales of Lukas´ world fill readers with wonder 
and questions. It's easy to grow fond of Lukas 
- and once you get to know him, you might 
even want him as a friend! 

Sleep Tight, Lukas (1) Lukas finds it hard to 
sleep. And it doesn’t get any better when the 
grown-ups try to help. Everybody in the house 
tries to get Lukas to sleep, even Oscar the 
dog. Everybody ends up falling asleep 
themselves instead. Finally, Lukas finds his 
own ways.                  

What are you doing, Lukas? (2): None of the 
children wants to play with Lukas. He putters 
around on his own. When he starts to play 
and build a hut, one by one of the other 
children wants to join him. The story develops 
and in the end all the children have joined in 
on the project. There is room for everybody in  
Lukas´ hut. 

 Lukas and the Sparrow (3) A big sparrow 
drama for Lukas. Luckily with a happy ending. 
A sparrow flies into a windowpane and lies 
lifeless on the ground. Is it dead? Lukas carries 
the bird inside the house, and the grownups 
come to help. Their curious cat approaches, 
creating a dramatic moment. In the end 
everything works fine – the sparrow is not 
dead and can fly away. Complete English 
versions are available for all titles.                                                                                                 

 Lukas and Kim(4) will be published 
September 2019. Johan B. Mjønes (b. 1976) 
writes books for children, YA and adults. He 
has a degree in comparative literature. His 
professional background also includes 
photographing and lecturing at Aschehoug’s 
Scholl of Writing. Åshild Irgens (b. 1976) is a 
popular illustrator and designer. She has a 
degree from Oslo National Academy of the 
Arts. 
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The Seeds’ Town series (4 
Vols.) 

 

Author: Zhang Hejun 

Publisher: Beijing Mysterium Culture 
(imprint of Guangxi Normal University Press) 

No. of Pages: 40-44pp/Each title 

Size: 25×21 /paperback 

Country: China 

Year of Publication:  2020 

* English text is available. 

*Rights sold to Indonesia, India, Sri lanka, 
Nepal 

About the Books: 

The series of Seeds’ Town includes four 
volumes: A Rain of Candies, The Grape Seed in 

the Bird Droppings, Go Fishing in Space, and 

Save Carlos the Peanut. Each volume contains 
a theme of life. Mr. Jules Verne, who traveled 
around the world, built up the “Seeds’ Town” 
in the entrance of the earth’s core with nuts 
gathered from around the world. The 
inhabitants of Seeds’ Town -- Seeds from all 
over the world -- are alive, with their own 
distinctive features and personalities, and 
they dare to imagine and try. There is a 
pistachio tree in Seed’s Town. Cora, the 
pistachio from Greece, can see all the 
children’s wishes on the earth. Every time one 
child makes a wish, then the tree will bear 
one new pistachio immediately. 

About the Author: 

Zhang Hejun, born in 1980, designer, 
volunteer for public welfare, the deputy 
director and executive editor of Approaching 
China Magazine. On April 22nd, 2011, the 
Champion of Water Alliance, an urban water-
saving project, was launched by Zhang Hejun 
and Yuan Xikun, the standing committee 
member of CPPCC. 
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Character Building for Kids 
(7Vols)  

 

 

Author:  Stella Ernes 

Publisher : Kanisius Pubs 

Country :Indonesia  

No. Of the Pages: 32  

Size: 20.5 ×20.5 cm 

ISBN: 978-979-21-5171-8 

  

 

About the Books:  

Character Building for Kids series consists of 
seven books. The newest titles are I Love My 

Family and I Love My Friends. Each book has 
interesting activities to encourage the 
children’s affection. It will motivate them to 
enjoy both reading the story and expressing 
their feelings through the activities eagerly. 

About the Author:  

 

 

Stella Ernes was born in Jakarta, January 6, 
1983. She graduated from Tarumanegara 
University, Faculty of Visual Art and Design in 
2005. She is interested in writing and drawing, 
especially picture books and becomes an 
illustrator for her own books or other writers’ 
books. Her passion for children books lets her 
write a lot of picture books and children 
stories for newspaper or magazine. Now she 
lives in Bogor with her family 
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7 missions (2 Vols.) 

 

Publisher: Bayard 

Country: France 

Year of Publishing:  2019 

No. Of the Pages :8 

Size: 8.5 x 12 

About the Book: 

A universal favourite with children (108,000 
copies sold of the "P’tit doc")! Get an inside 
view of the circus and perform lots of the 
circus acts! 

Discover the world of fire-fighters from the 
inside. You’ll soon be carrying out missions in 
the fire station. 

 

 

Captain Raptor and the 
Perilous Planet 

 
  

Author: Kevin O’Malley and Patrick O’Brien 

Publisher : Charles bridge 

Country :  United Kingdom 

Year of Publishing  : 2018 

No. Of the Pages: 40 

Size: 8 x 11 

ISBN: 978-1-58089-809-6 

 

About the Book: 

Captain Raptor returns for another space 
adventure in this action-packed nod to 
graphic novels. Intrepid leader Captain Raptor 
and his spacedino crew must rescue a team of 
scientists from a doomed planet—while 
evading flaming asteroids, predatory beasts, 
and a volcano about to blow. Could this be 
the end of Captain Raptor? Old fans and new 
will be drawn to the mix of dinosaurs, space, 
and science-fiction parody. 

About the Author:  

A long time ago in a city far, far away (known 
as Baltimore), a space dinosaur was born. 
Kevin O’Malley and Patrick O’Brien dreamed 
up Captain Raptor and started creating books 
about his daring deeds. They received more 
fan mail for Captain Raptor and the Moon 

Mystery and Captain Raptor and the Space 
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Pirates (Walker Children’s) than for any of 
their many, many other books. Ten years later 
they’re back at it, concocting impossible 

situations for Captain Raptor in the long-
awaited third installment of the series. 

 

 

The Grey Boy 

 

Author: Lluís Farré 

Publisher : lagarea 

Country :  Italy 

Year of Publishing  : 2017 

No. Of the Pages :44 

 Size: 20.2 x 26.2 cm 

 

About the Book:  

The main character is a grey insensitive boy 
who knows nothing about the emotions. 

An excellent modern album that tells the 
story of a boy who is born completely grey 
and insensitive to the reality surrounding him. 
He will not discover the significance of 
emotions until something exceptional 
happens to him. 

About the Author:  

Degree in Fine Arts from the University of 
Barcelona. He has been working as a 
professional illustrator of children’s books 
since 1993. He also writes books for children 
and young readers.
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یرداستانيغ یموضوع : کتاب ها -د  

 

 

A Woman Growing Older  

   

 Author:  Ulrike Draesner 

 Publisher: Penguin press 

 Country: Germany 

Year of Publishing:  2018  

No. Of the Pages: 220  

 Size:  12.5 x 20  

 ISBN: 978-3-328-60002-2 

• English language is available.  

 

 About the Book:    

 Her mother used to say that women always 
want to stay 39 and died her hair until she 
was well over 80. She herself now sometimes 
has the impression that at parties she is 
treated like a piece of talking furniture. How 
do women in middle age see themselves? 
With a man at their side and without, with 
children or without, but at any rate with a 
changing body, thinking, feeling? Ulrike 
Draesner has written a brilliant book; looking 
at her own life and that of the women, she 
explores the many layers inherent in this time 

of life when everything happens 
simultaneously. She can remember how as a 
girl she wished she were older and now 
everyone behaves as if the menopause didn't 
exist. To the point, perspicaciously and 
cheerfully Draesner has discovered a new way 
of dealing with the passing years: the spirit of 
a new start – a fire instead of the cooking 
stove. Feeling at home with her own 
metamorphosis. 

 About the Author:   

Ulrike Draesner, born in 1962, lives in Berlin 
as a lyricist, novelis an essayist. She studied 
English, German and philosophy in Munich 
and in Oxford and has worked as an academic, 
translator and editor. She has received 
numerous awards for her work, including the 
Hölderlin Förderpreis, the Preis der 
Literaturhäuser and the Solothurn Literature 
Prize.  
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BANANA PHILOSOPHY  

   

 Author: Yang Changyi 

Publisher: Chongqing Press  

Country: China   

Year of Publishing: 2012  

No. Of the Pages: 215  

ISBN: 978-72290-58340   

• English language is available.  

About the Book:    

With over 300 short passages & sentences 
and narrating with vivid picture, this book 
tries to carry out conversations with readers 
on the feelings and doubts of young people in 
nowadays about their life, pressure from work 
and the identification of themselves. Those 
seemingly ironic words are in fact delivering a 
positive attitude, which intend to help young 
people look at their life in a different 
perspective so that they can learn to face 
difficulty and their life in a positive manner.  

 

 

 

 

 

 

 

About the Author:  

Yang Changyi: The bad taste of the aircraft, 
formerly known as Yang Changyi, columnist 
and brand creative director. He has created a 
"bad taste fallacy" column, with his unique 
attitude statement and poetic images  
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Practical Foundations of 
Nonviolent Communication 

   

Author: Pilar de la Torre  

Publisher: Arpa Editores press  

Country: Spanish   

Year of Publishing:  2018  

No. Of the Pages: 176 

 Size: 25 x 15  

ISBN: 978-8416601745  

• Right sold to Salani, Italy.  

• English language is available.  

About the Book:    

The NVC is a simple practice, but surprisingly 
powerful. It is based on the idea that human 
beings share some universal needs that rule 
our behavior, and violence is a resource we 
use (mistakenly!)  To fulfil them.  If we know 
how to identify our needs, the others’ needs 
and the feelings along with them, we will be 
able to get real communication and better 
relationships.  How do we express our feelings 
in a conflict? What needs are at the core of 
those emotions? What do we expect from 
ourselves and from others how do those 
around us really feel? Based on the 

identification of needs and through listening 
and expression techniques, NVC generates 
environments of empathy and sincerity 
beneficial to approach us one another and 
turn our relationships into those we really 
crave, both at home and at work. Pilar de la 
Torre, undisputed reference in the field of the 
NVC, brings together twenty years of 
experience in this book,  the  first  practical  
handbook  in Spanish, which presents the 
basic notions of this current and proposes a 
wide variety of practical cases for their 
integration to our day to day.  

About the Author:   

Pilar  de  la  Torre holds  a  degree  in  
Psychology  from  the  Universidad 
Complutense  de  Madrid  and  is  a  Gestalt  
psychotherapist  certified  by  the Escuela 
Madrileña de Terapia Gestalt, the École 
Parisienne de Gestalt and the  Institut  Belge  
de  Gestalt-Thérapie   She  has  more  than  
thirty  years  of experience in psychotherapy, 
personal accompaniment and training and 
team management.  De la Torre trained in 
Nonviolent Communication with Marshall 
Rosenberg at the Centre for Nonviolent 
Communication, and during the past twenty 
years she has taught courses, seminars and 
workshops that have allowed her disseminate 
this practice and consolidate itself as the 
benchmark in this field in the Spanish-
speaking world.  
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365 RITUALS FOR HAPPINESS & 
FULFILLMENT  

   

Author: Theresa Cheung Publisher: Water 
King Pubs.  

Country: U.K  

Year of Publishing: 2019  

No. of Pages: 400  

Size: 20×14  

ISBN: 9781786782076  

 

 About the Book:    

We all need to find connection and meaning 
in the midst of the fast-paced world we live in 
and rituals offer an easy and simple way to do 
this. In this 365 year-long exploration, Theresa 
Cheung offers daily practices to help us bring 
focus and attention to our lives for 
meaningful and achievable change. Split into 
four sections, the book begins with 21 simple 
foundation rituals to help you ground your 
daily practice. The second and largest section 
is broken down into 4 areas: Body, Mind, 
Spirit and Heart. Each of these also contains 
21 rituals, some simple and some more 
complex. The third section has a four-week 
programme broken down week-by-week and 
the final section contains 21 closing rituals. 
For those wanting a yearlong programme the 

book can be used day-by-day or alternatively 
chose   ritual a random Theresa Cheung has a 
Masters from King’s College Cambridge and 
has spent the last twenty years writing 
bestselling books about the psychic world. 
Two of her paranormal titles reached The 
Sunday Times top ten  
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I Khaled sell men and am 
innocent  

   

 Author: Francesca Mannocchi  

 Publisher: Einaudi press 

 Country: Italy 

Year of Publishing:  2018  

No. Of the Pages: 496  

 Size: 19×21 

 ISBN:  9788806240905 

• English language is available.  

 

About the Book:   

Khaled come from Libya, he is just over thirty 
years old. He has joined the revolution to 
depose Gaddafi, but the revolution turned out 
to be a failure. Therefore, Khaled, who had 
wanted to become an engineer and build a 

new country, is now a link in the chain that 
handles the traffic of human beings. He 
organizes Mediterranean crossings, shunts 
men, women and children from the southern 
borders to the detention centres: the legal 
prisons, and the illegal ones, where traffickers 
lock migrants awaiting passage and torture 
them, rape them, blackmail their families. 
Khaled looks, a times he joins in. He is doing it 
for money, but doesn’t feel like a criminal, 
because he lives in a country where there 
seems to be no alternative to abuse. 
Francesca Mannocchi, a journalist and 
documentary maker who has worked in 
conflict zones and with migrants for many 
years, records Khaled’s voice, his words 
describing a world where the line between 
good and evil is growing thinner.  

About the Author:  

Francesca Mannocchi is a freelance journalist, 
deals with migration and conflict and 
collaborates with numerous Italian and 
international newspapers (L'Espresso, Stern, 
Al Jazeera English, The Guardian, The 
Observer). He has made reports in Syria, Iraq, 
Palestine, Libya, Lebanon, Afghanistan, Egypt, 
and Turkey. Francesca Mannocchi received 
the Premiolino for journalism in 2016. She 
won the Giustolisi Prize with the Mission 
Impossible (LA7) investigation on migrant 
smuggling and Libyan prisons. In 2018 the 
documentary directed with the photographer 
Alessio Romenzi was presented at the 75th 
edition of the Venice International Film 
Festival. He recently published his first book 
Io Khaled I sell men and I am innocent. 
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 آژانس ادبی و ترجمه پل
www.pol-ir.ir 

polliteraryagency@gmail.com 
واحد يک شمالی-57پالک -تقاطع شهدای ژاندمری -خ منيری جاويد-خ انقالب-تهران  

66480369/  66907693/ 66478559  تلفن:  
66480369  فکس:  

  

 


