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 مصاحبه
 این شماره:

با مجید جعفری اقدم ی خبرگزاری مهرگفتگو  

 مدیرعامل آژانس ادبی و ترجمه پل

 سازوکار حمایت از حضور نشر ایران در جهان بازبینی جدی میخواهد
 

 

گوید باید در سازوکار نوع حمایت از حضور نشر ایران در جهان مدیر آژانس ادبی پل می

سوزی فراهم سوزی و فرصتبازبینی جدی و عاجل صورت گیرد و بیشتر از این مقدمات هزینه

.نشود . 

خورد. این موضوع بیشتر الملل به گوش میهای ایران در حوزه نشر بینلیتهایی از تعطیلی فعازمزمه 

از آنکه زاییده خواست ایران و نشر ایران باشد، ناشی از موقعیت جاری نشر در جهان 

همه، ایران بوده و بسیاری از بازیگران نشر را در دنیا به خود مشغول کرده است. با این کرونا پاندمی با

آفرینی محدود و خاص خود، بیش از پیش نیاز یت نوع حضور در بازارهای جهانی و نقشدلیل محدودبه

 .به تدوین استراتژی کوتاه و بلندمدت در این زمینه دارد

المللی نشر در جهان اش در فضاهای بینصنعت نشر ایران طی ده سال گذشته از آغاز حضور جدی

روابط خود با دنیای دائم نو شونده نشر جهان بوده و  همواره در حال آزمون و خطا درباره نحوه تنظیم

تواند از تواند مدعی باشد که در مواجهه با ناشران ایران میکماکان هیچ بازیگر جهانی عرصه نشر نمی

 .یک الگوی مشخص استفاده کند

امات و مدیر آژانس ادبی و ترجمه پل درباره الز اقدم موضوع در گفتگو با مجید جعفریبه بهانه همین

آیدگفتگو در ادامه میشکل و سیاق حضور در رویدادهای جهانی نشر گفتگو کردیم. مشروح متن این : 

های های اخیر مهمترین استراتژی ایران در جهان نشر، حضور در نمایشگاهآقای جعفری اقدم در سال

کماکان بدون  ها هستندخارجی بوده است و موضوعات دیگری که الزامات حضور در این نمایشگاه

المللی های بینکنید چه لزومی برای حضور نشر ایران در نمایشگاهتوجه باقی مانده است. شما فکر می

شود؟کتاب، احساس می  

المللی کتاب از جمله رویدادهای مهم در اقتصاد نشر جهانی هستند که با هدف های بیننمایشگاه

های مشترک های مختلف برای ایجاد و بسط همکاریبسترسازی برای تعامل بیشتر عوامل نشر از کشور

های مشترک در ها و همکاریویژه در حوزه مبادالت رایت کپی و ترجمه کتابدر حوزه نشر و کتاب، به

گردند.خلق و تولید آثار برگزار می  

امات و المللی کتاب، یکی از الزهای بینمند و منطبق با استانداردهای شرکت در نمایشگاهحضور قاعده

که  نشری آیند. بدین معنی که عواملهای کتاب به حساب میبرداری از بستر نمایشگاهمقدمات بهره

های الزم را خواهند به تعامالت در اقتصاد نشر جهان ورود پیدا کنند، باید هم خود قابلیت و توانمندیمی

خواهند در این بازار عرضه می المللی نشر کسب کنند و هم آثاری را کههای بینبرای حضور در عرصه

تعریف بازیگران اصلی در کنند متناسب با ذائقه و سلیقه مخاطبین در بازارهای هدف باشد. با این

های ادبی هستند. البته های کتاب مدیران نشر، مسئوالن رایت مؤسسات نشر و آژانسنمایشگاه

تواند نگاه و رویکرد آنها تصویرگران میعوامل دیگر همچون نویسندگان، محققین و  گاهوبیگاه حضور

را در تولید آثار مناسب ذائقه بازارهای نشر جهانی هدایت کند. شرکت کنندگان با اهداف تجاری در این 

هایی)توان در سه گروه جمع بندی کرد: بازدیدکنندگان حرفها را مینوع عرصه Trade Visitors) ،

https://www.mehrnews.com/news/4902526/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
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مطالبفهرست   
یرعامل آژانس مصاحبه با مد-۱

 ادبی و ترجمه پل

معرفی بازار نشر کشور چین-۲  

ایشگاه کتاب ابوظبیمعرفی نم-۳  

ه ادبی شارجهمعرفی جایز-۴  

معرفی فلوشیپ نمایشگاه کتاب -۵

 فرانکفورت

فستیوال ادبی گزارش -۶

۲۰۲۰استانبول   

:اخبار-۷  

رجمه و نشر آثار خارجی به زبان ت �

 فاریس در ایران

حضور آژانس ادبی و ترجمه پل در  �

ن المللی  بخش اب کپی رایت نمایشگاه بی 

 ۲۰۲۰ وظپی اب

قرارداد کپی رایت زبان استانبویل کتاب  �

منعقد  «جنگ پابرهنه»و«بابانظر»های 

 شد

» آغازکار ترجمه و نشر کتاب های  �

دختر »و « آوازهای روسی »، « ابدی 

ی استانبولی در کشور به زبان ترک «شینا 

 ترکیه 

کافه خیابان گوته »انتشار کتاب های  �

 درکشور مصر «پرتقال خونی»و «

کتاب های  نسخه زبان ترکی استانبولی  �

زیر « کوچ روزبه » و« ترکش لغزنده »

 چاپ

واگذاری کپی رایت زبان گر جی کتاب  �

قصه ها ی »،  « او گوالخ ه بردیا»های 

« گرگها از برف نمی ترسند »و « رومی 

 به ناشر گرجستانی

ها دارای میز مذاکره های رایت نمایشگاهدبی که در سالنهای او آژانس (Exhibitorsغرفه داران)

 هستند.

تواند ها در محتوا و همچنین تصویرگری، میها و قابلیتبه توانمندی باتوجه بنابراین بازار نشر ایران نیز

عنوان ویترین و بستری جهت ورود به بازارهای نشر در المللی کتاب بههای بیناز فرصت نمایشگاه

مند شود.رهجهان به  

دست های حضور ایران در ایندولت و بخش دولتی در ایران همواره یکی از مهمترین مشوق

یان مرویدادهایی است که عنوان کردید. در عین حال شما بر نقش پررنگ عوامل غیردولتی در این 

ید اگر گذارید. با توجه به تجربه حضورتان در رویدادهای مختلف نمایشگاه کتاب بفرمائصحه می

ها در این میان های کتاب عوامل نشر هستند، پس جایگاه و نقش دولتبازیگران اصلی در نمایشگاه

 چیست؟

های کتاب خارجی به عنوان ویترینی برای کارگزاران فرهنگی بعضی کشورها از موقعیت نمایشگاه

و عمدتاً با هدف تبلیغ  های فرهنگی و ادبی خود، فارغ از داشتن اهداف تجاری و اقتصادینمایش داشته

پذیرد. جویند و این کار معموالً توسط نهادهای دولتی و یا مؤسسات وابسته به آنها انجام میبهره می

کردند ها عمل میهای نه چندان دور در نمایشگاههمانگونه که نهادهای فرهنگی و نشر دولتی ما در سال

های کتاب در خارج جاری و ساری است.نمایشگاهو اکنون نیز این نوع حضور کم و بیش در بعضی از   

های دولتی هستند، برخی عوامل نشر در برخی کشورها که برای ادامه حیات در داخل نیازمند حمایت

ها در این نوع کشورها باشند. دولتهای کتاب نیز نیازمند حمایت دولت میبرای حضور در نمایشگاه

المللی نشر را شر خود در رویدادهای بینسهیالت حضور عوامل نکنند با فراهم آوردن فضا و تتالش می

 حمایت کنند.

 
کنند ها شرکت میطور مستقل در نمایشگاهعوامل نشر در کشورهای دارای صنعت نشر قوی، یا خود به

های جمعی)یا در غرفه Collective) های نشر خود ها و یا تشکلبا مدیریت و ساماندهی اتحادیه

بند.یاحضور می  

ها در همراهی با عوامل نشر کشورهای که اقتصاد نشر ضعیف و کوچک دارند برای ورود و نقش دولت

ساز است. مشکالت های کتاب، بسیار الزم و چارهویژه نمایشگاهالمللی نشر، بهحضور در بازارهای بین

به نقدی هم برای شرکت  های دستوردههای خارجی، که معموالً آهای باالی شرکت در نمایشگاهو هزینه

کند که عوامل نشر داخلی عالقمند به فعالیت در ها را متقاعد میبینی نیست، دولتکنندگانشان قابل پیش

المللی نشر را در مسیر کمک به توسعه نشر داخلی در دیگر بازارهای نشر جهان، حمایت بازارهای بین

دهد و بخش خصوصی تأثیرات خود را از دست میرازمدت در د هاحمایتوعن و همراهی کنند. اما این

سازد.را بیشتر به دولت وابسته می  

المللی باید در مقطعی از های بینها و ساماندهی حضور عوامل نشر در عرصهنوع حمایتبنابراین این

های نشر و یا مؤسسات خصوصی واگذار شود، همانگونه که امروزه در بیشتر کشورهای زمان به تشکل

المللی ها از حضور ناشران در فضاهای بینگیرد. حمایت دولتای نشر قوی و مستقل انجام میدار

گیرد و خود دولت نه متولی سخت های نشر صورت میها و یا اتحادیهمعموالً در قالب حمایت از تشکل

شود و نه متولی نرم افزار آن.افزار کار می  

دست رویدادها چندان منطبق با استانداردهایی ر ما در اینرسد که نوع حضوبا این تفاسیر به نظر نمی

هایش را دید. از دید شما نحوه حضور نشر ما در شود از آنها سراغی گرفت و نمونهباشد که می

گیرد؟های ذکر شده قرار میز طبقه بندیاالمللی در کدام گروه های بینعرصه  

المللی کتاب های بینر به حضور در برخی نمایشگاهالمللی نشر بیشتحضور نشر ما در رویدادهای بین

اغلب غایب … های ادبی وها و رویدادهای دیگر مثل جوایز ادبی، فستیوالشود و در عرصهمحدود می

ها نیز چندان طوالنی نیست و شاید به اواخر دهه هفتاد برگردد. هستیم. عمر حضور جدی ما در نمایشگاه
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واگذاری کپی رایت کتاب ،کشوری به  �

نام دنیا ، به انتشا رات استرلینگ در 

 هندوستان

به »کتاب های  واگذاری حق ترجمه �

بی  »و  «لیلی آذر»،«سبک عاشقی

 کرواسی به انتشارات شورا در « کتابی،

به  «بی کتابی »واگذاری کپی رایت کتاب  �

 اکرایپن  ناشر 

تفاهم نامه آژانس ادبی و ترجمه پل با  �

ان ترکیه ای برای ترجمه و نشر آثار  ناشر

به زبان تریک استانبویل در کشور  ایران 

 ترکیه

انعقاد قرارداد کپی رایت زبان عربی  �

رای ترجمه و نشر در ایرانی ب چهار رمان 

 کشور مصر

انتشار کتاب ،مردگان باغ سبز، به زبان  �

 ترکی آذری در کشور آذربایجان

انتشار مجله انگلیسی زبان  �

Publishing in Iran Magazine 

 )چهارمشماره )

حضور آژانس ادبی پل در نمایشگاه  �

 2020کتاب پکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فرهنگی های رایزنیت فرهنگی و نشر دولتی اغلب در قالب غرفهالبته قبل از آن برخی مؤسسا

ایران در کشورهای خارجی و یا مؤسسات اقماری وابسته به دولت مثل انتشارات الهدی، مجمع جهانی 

کردند.ها شرکت میعمدتاً با هدف تبلیغی در نمایشگاه… اهل بیت و  

هنگی وابسته به حضور مؤسسات و نهادهای فر های دولت ازاز اواخر دهه هفتاد عالوه بر حمایت

های خارجی مورد حمایت و دولت، تصمیم گرفته شد بخش خصوصی نشر هم برای حضور در نمایشگاه

های فرهنگی دولت استفاده ابزاری شود(. در سال توجه قرار گیرد )نه اینکه از آنها برای اجرای برنامه

ای از ناشران ن به نمایندگی از ناشران عضو و با حضور عدهبرای نخستین بار اتحادیه ناشران تهرا ۷۹

های ادبی با در غرفه مستقلی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کرد. همچنین برخی ناشران و آژانس

های مستقل حضور یافتند. وزارت ارشاد هم در قالب غرفه حمایت و یا بدون حمایت دولت در غرفه

شد، در نمایشگاه فرانکفورت الملل نمایشگاه تهران اداره میتوسط معاونت بیننمایشگاه کتاب تهران، که 

یافت و صرفاً به تبلیغ نمایشگاه تهران و ثبت نام از ناشران خارجی متقاضی شرکت در حضور می

پرداخت. این نوع حضور در نمایشگاه فرانکفورت تجربه خوبی بود که متأسفانه در نمایشگاه تهران می

آتی ادامه نیافت. هایسال  

های خارجی کتاب محدود به نمایشگاه فرانکفورت نبود. در بعضی البته حضور ایران در نمایشگاه

های فرهنگی با های دیگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و همچنین مؤسسه نمایشگاهنمایشگاه

کرد ، شرکت میسازمانی خود عنوان بخشی از وظیفهمدتاً با هدف تبلیغی، بهعروش سنتی قبلی و همان

تفاوت که نقش سازمان فرهنگ و پذیرد با اینحضور همچنان در زمان اکنون نیز انجام میکه این

های فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی ها را مؤسسه نمایشگاهتر شده و بیشتر نمایشگاهارتباطات کم رنگ

کند.شرکت می  

تر شد. رت ارشاد پر رنگنیمه دهه هشتاد به بعد توسط وزاهای کتاب از حضور نشر ایران در نمایشگاه

عهده گرفت و تقریباً ها را بههای ایران در نمایشگاهبرگزاری بیشتر غرفه گریتولی هامؤسسه نمایشگاه

 کارکرد قبلی کار را ادامه داد. اما در برگزاری غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت تغییراتیبا همان

جای فعالیت صرفاً معرفی نمایشگاه کتاب ایی پیدا کرد و به. غرفه ایران شکل و شمایل تازهاتفاق افتاد

های دیگری برای اجرا در غرفه ایران تدارک دیده شد، از جمله نمایش و های و برنامهتهران فعالیت

ها و امهس، و اجرای برنویژه آثار نفیهای بیشتر و البته در مواردی فروش کتاب، بهمعرفی کتاب

های فرهنگی، که اغلب خروجی قابل توجهی نداشته و ندارند. البته این نوع حضور با استقبال نشست

ابسته وچندانی از طرف بخش خصوصی روبرو نشد و ناشران آن را بیشتر متعلق به دولت و یا ناشران 

طور پراکنده ستقل و بههای مبه دولت قلمداد کردند. از این رو اغلب ناشران از بخش خصوصی در غرفه

های مختلف نمایشگاه شرکت کردند.در سالن  

 

های کتاب خارجی را در مقایسه با سایر کشورهای شما وضع موجود حضور نشر ایران در نمایشگاه

کنید؟هم رده خودمان چگونه ارزیابی می  

رت ارشاد از حضور در ت فرهنگی وزاها به نتایج و کارکرد معاوندنبال اعتراضبه بعد، به ۹۰از دهه 

المللی، رویکرد جدیدی در نحوه حضور اندیشیده شد و تالش شد حضور عوامل نشر های بیننمایشگاه

تری نهایرانی در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، هم یکپارچه و هم در فضای آبرومندا

تر، امکانات بیشتر و تمهید بزرگها با فراهم آوردن فضای رو مؤسسه نمایشگاهبرگزار شود. از این

های اول اقدام در سالتسهیالت از بخش خصوصی برای حضور بیشتر در غرفه ایران استقبال کرد. این

های اخیر سامان بهتری یافته و مورد استقبال ناشران و سایر عوامل با مشکالتی روبرو بود ولی در سال

های خارجی شدن ایران در بعضی نمایشگاهدام مهمان ویژهاقنشر ایرانی قرار گرفته است. همراه با این

المللی های بینموجبات حضور هدفمندتر نشر ایران و حضور بیشتر بخش خصوصی در بعضی نمایشگاه

 کتاب را فراهم آورده است.

ها که تغییرات و اصالحات، بیشتر به غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت و برخی نمایشگاهالبته این

های کتاب همچنان روال قبلی استمرار دارد.ایران مهمان ویژه است، محدود شده و در بقیه نمایشگاه  

المللی کتاب، کمک چندانی به های بینها در نمایشگاهشما معتقدید حضور مستقیم و یا غیرمستقیم دولت

را وزارت ارشاد و کنید چکند. فکر میالمللی نشر نمیورود و حضور عوامل نشر در بازارهای بین

های های خارجی را به تشکلهای ایران در نمایشگاهها تولی گری برگزاری غرفهمؤسسه نمایشگاه

کند؟نشر و یا بخش خصوص واسپاری نمی  
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شود، های خارجی گرفته نمیها در نمایشگاهارزیابی بنده از اینکه نتایج قابل قبولی از حضور دولتی

المللی نشر و نوع حضورها در مرتبط کردن بدنه نشر کشور به بازارهای بینمعطوف به تأثیر کمتر این 

کثر امراودات اقتصادی نشر در جهان است. شاید دوستان در وزارت ارشاد اهدافی را از حضور در 

شود. اگر غیر از این بود که های خارجی دارند که با این نوع حضور این اهداف محقق مینمایشگاه

کردند.اصراری به ادامه کار نمی مسئوالن محترم  

المللی نشر هدف و برنامه دارند کشورهایی که برای کمک به ورود صنعت نشرشان در بازارهای بین

المللی های بینکنند فضا و بسترها را برای حضور موفق بخش خصوصی در عرصهمعموالً سعی می

گیرند تا خود بتوانند حضورشان را در با یاد های ورود به این بازار رفراهم آورند تا آنها راه و چاه

های نشر و ها و تشکلهای اقتصاد نشر جهانی مدیریت کنند. در بیشتر کشورها هم، خود اتحادیهعرصه

کنند و نیازی به حمایت و دخالت دولت ندارند. حاال اکثر بخش خصوصی موضوع را مدیریت می

شود ا عنوان غرفه ملی کشورها برگزار میبت که های جمعی کشورها در نمایشگاه فرانکفورغرفه

شود.های نشر آنها اجرا و مدیریت میها و یا تشکلتوسط اتحادیه  

اند که بتوانند حضور نشر از توانمندی و قابلیت رسیده ایاندازهچه های نشر ما بهها و تشکلاینکه اتحادیه

اقدام از جایی شروع شود. وقتی عوامل ا باید ایننند، جای تأمل دارد. امک گریولیت ایران در جهان را

شود قرار نشر کشوری در فضایی که مستقیماً توسط بخش دولتی تدارک دیده شده و مدیریت می

شود. باالخره ها روبرو میگیری آنها با مخاطبین خارجی با مالحظاتی از طرف خارجیگیرند، ارتباطمی

ن هویت بخش خصوصی پیدا کند.حضور نشر ایران در جها نوع فضاها در مقطعی از سیرباید این  

المللی نه چندان مهم که اغلب توسط دولت اجرا و مدیریت های بینحضور نشر ایران در نمایشگاه

های فرهنگی در هایی که توسط رایزنیتواند در قالب غرفهشود، اگر با هدف تبلیغ است، که است، میمی

ها اتفاق بیافتد. در این صورت دیگر اری ارشاد و مؤسسه نمایشگاهکشورهای مختلف با کمک و همک

های مختلف با تابلو مؤسسه های قابل توجه در نمایشگاهها با هزینهنیازی نخواهد بود مؤسسه نمایشگاه

چندان مهم المللی نههای بینها یا نمایشگاه کتاب تهران غرفه بزندحضور نشر ایران در نمایشگاهنمایشگاه

تواند در قالب شود، اگر باهدف تبلیغ است، که هست، میه اغلب توسط دولت اجرا و مدیریت میک

های فرهنگی در کشورهای مختلف با کمک و همکاری ارشاد و مؤسسه هایی که توسط رایزنیغرفه

ای قابل هها با هزینهصورت دیگر نیازی نخواهد بود مؤسسه نمایشگاهها اتفاق بیافتد. در ایننمایشگاه

ها یا نمایشگاه کتاب تهران غرفه بزند. متأسفانه های مختلف با تابلو مؤسسه نمایشگاهتوجه در نمایشگاه

های به نمایش کنند، اطالع چندانی از محتوای کتابرا مدیریت می هاغرفهاین اغلب عزیزانی هم که

راجعه کنندگان منیستند که بتوانند با درآمده ندارند، به زبان کشور محل برگزاری نمایشگاه چندان آشنا 

دارند.نارتباط برقرار کنند و اغلب هم شناخت چندانی از فضای نشر کشور محل برگزاری نمایشگاه،   

پیشنهاد مشخص شما برای مؤثربودن نقش معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

ست؟تاب چیالمللی کهای بینحمایت از حضور نشر ایران در نمایشگاه  

طور که قبالً عرض شد، حمایت و پشتیبانی معاونت امور فرهنگی از حضور عوامل نشر ایران در همان

شناسی وضع المللی کتاب در وضع موجود امری بایسته و شایسته است. اما آسیبهای بیننمایشگاه

ن در جهان، که از مایت از حضور نشر ایراهای معاونت فرهنگی برای حدهد برنامهموجود نشان می

شود خروجی قابل قبولی نداشته و های فرهنگی، عملیاتی میکانال ارائه خدمات توسط مؤسسه نمایشگاه

نوع حمایت از حضور نشر ایران در جهان بازبینی جدی قابل دفاع نیست. بنابراین باید در سازوکار این

سوزی فراهم نشود.تسوزی و فرصمقدمات هزینهو عاجل صورت گیرد و بیشتر از این  

های ایران در های فرهنگی برای برگزاری غرفهجای حمایت از مؤسسه نمایشگاهاگر معاونت به

های نشر، ناشران ها و تشکلوسوی حمایت خود را متوجه اتحادیهالمللی کتاب، سمتهای بیننمایشگاه

رکت در شمشخصی برای های ادبی که طرح و برنامه المللی و آژانسهای بینفعال در عرصه

تری گرفت.ان نتیجه مطلوبها دارند، ببرد شاید، بتونمایشگاه  

های مهم، مثل نمایشگاه کتاب فرانکفورت، به برپایی غرفه تواند در نمایشگاهها معاونت میدر کنار این

ت خود با مشارک دیگر از مؤسسات تابعهها یا یکیملی کتاب ایران با مدیریت مؤسسه نمایشگاه

اش ازجمله تبلیغ های خود یا مؤسسات تابعههای فرهنگی ایران در خارج فکر کند و برنامهرایزنی

گرنت، نمایش و معرفی آثار ارزشمند ایرانی و اسالمی )مثل کتب برگزیده  نمایشگاه کتاب تهران، طرح

ت و مؤسسا شده در جوایز ادبی داخلی و خارجی و جایزه جهانی کتاب ایران(، حمایت از ناشران

های های تخصصی و دیگر برنامهفرهنگی دولتی برای نمایش و معرفی آثار خود، برگزاری نشست

.ر غرفه ملی در معرض اجرا بگذاردالملل معاونت را دمرتبط به بخش بین  
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 معرفی بازارهای نشر در جهان
 این شماره:

 بازار نشر در کشور چین 

 
 

آمریکا،دومین اقتصاد بزرگ نشر در جهان را داراست.طبق بازار نشر چین، بعد از بازار نشر 

هزار عنوان کتاب در سال  500ارائه شده در مجله ناشران چین،ساالنه نزدیک به   آمار سالیانه

ناشر  600در این کشور انتشار می یابد.نشر در چین از دیرباز دولتی بوده و است و نزدیک به 

گروه انتشاراتی ،با هدف ایجاد انگیزه  32که در قالب رسمی موجود در چین همه دولتی هستند 

به این طرف و بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت  2001رقابت، تجمیع شده اند.البته از سال 

جهانی،فضای نشر در این کشور بازتر شده است و شاهد تغییرات و اصالحات زیادی در این 

وسسه های نیمه خصوصی تحت عنوان حوزه بوده است به طوریکه در سال های اخیر م

 .می توانند با اخذ اجازه از دولت بطور مستقل کار کنند” آژانس های فرهنگی“

بیشتر عناوین کتاب هایی که در چین منتشر می شوند وارداتی هستند،به ویژه در موضوع 

درصد محتوای کتاب ها از کشورهای دیگر،عمدتا از کشورهای  90کودک و نوجوان بیش از 

اروپایی ، آمریکا،انگلستان،کره جنوبی و هند وارد می شود. صنعت نشر کشورهایی همچون 

امریکا،انگلستان و هند سرمایه گذاری های زیادی در بازار چین کرده اند و کمپانی های نشر 

زیادی در این کشور تاسیس نموده اند و بیشتر ناشران معروف و صاحب برند دنیا در این کشور 

موسسه انتشاراتی در این کشور دایر کرده است و در موضوع  200د.کشورهند حدود شعبه دارن

 .تولید کتاب به زبان انگلیسی به مخاطبان چینی فعالیت می کنند

میلیاردی در این کشور مسلمان هستند که اغلب ریشه  1.4میلیون نفر از جمعیت  80حدود 

القه زیادی به کتاب های ایرانی ،بویژه در ایرانی دارند و در استان نین چیا ساکن هستند و ع

موضوع مطالعات ایرانی و اسالمی، دارند.اما انتشار کتاب در باره اسالم در این کشور ممنوع 

 .می باشد

بازار نشر چین به تبعیت از اقتصاد محافظه کارآن، بازاری محافظه کار است و ورود به آن 

ظر ناشران خارجی این بازار برای سرمایه گذاری نیازبه دقت و ممارست دارد.با این همه از ن

بازار مطمئنی است.ورود و فعالیت در این بازار استانده ها و قواعد خود را دارد.برای حضور 

موفق در آن باید فرهنگ و تمدن مردم چین را خوب مطالعه کرد و به آنها در مراوادت احترام 

ر کرد.چینی ها به فرهنگ خودشان خیلی گذاشت و ضمنا باید در چهارچوب مقررات دولت کا

برای فعالیت در بازار ”.فرهنگ ما ارتباط همه چیز است“تعلق خاطر دارند و به قول خودشان 

چین باید آهسته و پیوسته عمل کرد،آداب گفتگو و تعامل با طرف های چینی را بلد بود و با 

 .اعتماد آنها را برای همکاری جلب نمود  حوصله تمام
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آنجاییکه بازار نشر چین به جهت اقتصادی و گردش مالی باال)بیش از صد میلیون دالر  اما از

در سال( و وجود مخاطبین بی شمار کتاب خوان، حضور در این بازار از نظر ناشران بین 

المللی امری معقول و سودآور به حساب می آید.از طرف دیگر،صنعت و بازار نشر در چین 

به جهت وجود حوزه های مختلف فعالیت در آن و همکاری با عوامل برای فعاالن نشر خارجی 

چاپ و نشر جذابیت خاصی دارد،حوزه هایی همچون تبادالت کپی رایت و ترجمه،تولید مشترک 

و همچنین چاپ مشترک ، از جمله آنها می باشد.استفاده از قابلیت های صنعت چاپ و نشر در 

بیشتر از جمله انگیزه های دیگر برای ناشران خارجی چین برای تولید کتاب با صرفه اقتصادی 

 .جهت ورود به این بازار به حساب می آید

با اینکه چینی ها عالقه زیادی به امر صادرات دارند، اما واقعیت این است که آنها در حوزه 

محتوا نیازمند خرید کپی رایت هستند.به نظر می رسد بازار نشر ایران به جهت غنی بودن در 

توا،به ویژه در موضوع ادبیات داستانی و کودک و نوجوان و تصویرسازی می تواند سهم مح

زیادی در برآورد این نیازبازار نشر چین داشته باشد.به عبارت دیگر بازار نشر چین به جهت 

سخت افزاری ظرفیت های باالیی دارد و به جهت نرم افزاری نیازمند وارادت است و این امر 

 .خوبی برای ایجاد و بسط رابطه تجاری بین نشر ایران و چین باشد می تواند بستر

 اولویت های موضوعی در بازار نشر چین

 
شاید بتوان گفت موضوع کودک و نوجوان از  .درصد مردم چین کتابخوان هستند 58بیش از 

بچه باالترین اولویت در بازار نشر این کشور برخوردار است.والدین چینی به تربیت و آموزش 

درصد خانواده های  70هایشان خیلی اهمیت می دهند و بنا به گزارش مجله ناشران چین 

تعداد مخاطبان . در هر ماه حداقل یک جلد کتاب برای بچه هایشان خریداری می کنند  چینی

میلیون نفر تخمین زده می شود و بیش از  400کتاب های کودک و نوجوان در چین بیش از 

 .و انتشار این نوع کتاب ها را بر عهده دارند  موسسه انتشاراتی در چین کار تولید 580

ر نشر چین حائز اولویت است کتاب های آموزشی و آکادمیک می موضوع دیگری که در بازا

باشد.این کشور به جهت وجود میلیون ها دانش آموز و دانشجو نیازمند حجم زیادی از عناوین 

در این موضوعات است.ناشران چینی این عناوین را نه تنها برای مصرف مخاطبین 

صدور به بازارهای بین المللی نشر در داخلی،همچنین برای تولید پکیج های آموزشی با هدف 

جهان الزم دارند.البته ناشران از کشورهای اروپایی،آمریکا،انگلستان و هند بخش اعظمی از 

بازار نشر چین در این موضوع را قبضه کرده اند. موضوع دیگر افزایش عالقمندی چینی ها به 

ت.ناشران چینی برای پاسخ به این آموزش زبان انگلیسی و خواندن متون داستانی به این زبان اس

نیاز در سال های اخیر در حوزه تولید و چاپ و یا واردات کتاب ها به زبان انگلیسی فعال شده 

 اند.

مطلب مهم دیگر موضوع کتاب الکترونیک و دیجیتالی در بازار نشر چین است.در پی گسترش 

کتاب الکترونیک رشد فزاینده ایی  صنعت دیجیتال در این کشور،بویژه پدید آمدن انواع آی پدها،

متر مربع فضا در  2000در بازار نشر چین پیدا کرده است،به گونه ایی که نمایشگاه پکن 

 .اختیار ناشران کتاب های الکترونیک قرار می دهد

 

 

http://pol-ir.ir/2018/09/05/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/#_ftn2
http://pol-ir.ir/2018/09/05/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/#_ftn2
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 نگاهی به موضوع مبادالت کپی رایت و ترجمه در بازار نشر چین

مندی بازار نشر چین به واردات محتوا، دولت با عنایت به مطالب پیش گفته در خصوص نیاز

چین دست ناشران را برای ورود به حوزه مبادالت کپی رایت باز گذاشته است و آنها را به این 

امر ترغیب می کند.از طرف دیگر دولت چین عالقمندی زیادی به معرفی فرهنگ چین با 

به این  2015د.از این رو ،از سال استفاده از بستر و ظرفیت های بازارهای بین المللی نشر دار

طرف بازار نشر چین توجه ویژه به موضوع مبادالت رایت پیدا کرده است و رشد سریعی در 

کتاب ها با بازارهای مختلف در جهان را تجربه کرده  خرید و فروش کپی رایت و ترجمه 

” دی نشر چینجنبش جدید در توسعه اقتصا“است.مجله ناشران چین از این موضوع به عنوان 

 .یاد می کند

سالن رایت در نمایشگاه پکن، که توسط انجمن نویسندگان چین اداره می شود،در چند سال اخیر 

از رونق باالیی برخوردار بوده است.تعداد قراردادهای تجاری و به ویژه قراردادهای مبادله 

ین کشور ساالنه کپی رایت، سال به سال رو به افزایش است.گردش مالی مبادالت رایت درا

بیلیون دالر است.مبادالت کپی رایت و ترجمه در حوزه کتاب های کودک و نوجوان  ۸۵۰حدود 

از باالترین رقم برخوردار بود.ناشران چینی در این حوزه بیشتر از ناشران کره 

جنوبی،آمریکا،فرانسه و انگلستان کپی رایت خریداری کردند و سهم کشور ما از این بازار در 

 .قبل صفر بود سال

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد بازار نشر چین می تواند بستر خوبی برای توسعه 

نشر ایران در سطح بین الملل به ویژه آسیای جنوب شرقی باشد.کشورهایی مثل مالزی، 

اندونزی، هند، تایلند، کره جنوبی و ویتنام حضور فعالی در نمایشگاه کتاب پکن پیدا می 

نند.نشر ایران می توند از فرصت نمایشگاه پکن برای برقراری ارتباط حرفه ای و همکاری ک

های نشر با ناشران چین و ناشران مختلف از جمله ناشران کشورهای آسیایی بهره جوید.این 

نمایشگاه فرصرت بزرگی برای نشر ایران جهت آشنایی و گفتگو با حجم زیادی از عوامل نشر 

ایی به حساب می اید. بازار نشر چین و سایر کشورهای آسیایی شدیداٌ نیازمند از کشورهای آسی

محتوای غنی و پربار آثار ایرانی بویژه در حوزه ادبیات داستانی و کودک و نوجوان می باشد. 

مطالعه و شناخت جریان ها و رویکردهای نشر در بازار نشر این کشورها و همچنین قواعد و 

فعالیت در بازارهای نشر آنها می تواند یکی از مجاری مناسب برای سازو کارهای ورود و 

انتقال دانش، فرهنگ و تمدن پربار ایران با بهره مندی از امکانات و ظرفیت های نرم افزاری و 

نشر کشورمان باشد و در رشد و شکوفایی اقتصاد نشرما در عرصه های   سخت افزاری صنعت

 .بین المللی کمک کند

و ترجمه پل نزدیک به یک دهه است که حضور موفق و فعال در بازار نشر چین  آژانس ادبی

با ناشران معتبر چینی در همه ساله در نمایشگاه کتاب پکن شرکت می کند. این موسسه  دارد و 

های چینی در ایران  ترجمه و نشر کتاب های ایرانی در کشور چین و ترجمه و نشر کتاب

 کتاب های چینی با عناوین: ۲۰۱۹ . در سالهمکاری نزدیک دارد

 Changjiang New Centuryمن شوهرم را نکشتم، نوشته لیو ژنیون، انتشارات  -

Culture and Media Ltd. 

 China Renmin University Pressانتشارات ایران علیه شرارت، نوشته ونگ ون، -

 Changjiang New Centuryکسی می خواهد حرف بزند، نوشته لیو ژیون، انتشارات -

Culture and Media Ltd. 

 با همکاری آژانس پل و ناشران ایرانی به زبان فارسی در ایران ترجمه و چاپ شد.

بازار کتاب چین و به  مک به ناشران ایرانی برای ورود آژانس ادبی و ترجمه پل برای ک

ات نشر همکاری با ناشران چین و همچنین معرفی کتاب های ارزنده نویسندگان و موسس

ایرانی در بازار نشر چین و نمایشگاه کتاب پکن اعالم آمادگی می کند.برای کسب اطالعات 

 مکاتبه کنید. polliteraryagency@gmail.comبیشتر می توانید با ایمیل 

 

mailto:polliteraryagency@gmail.com
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 معرفی نمایشگاه های بین المللی کتاب
 این شماره:

 یشگاه  بین المللی کتاب ابوظبینما

 
اه های شهر نمایشگاه کتاب ابوظبی همه ساله در ماه آوریل و می)اردیبهت ماه( در محل نمایشگ

نمایشگاه کتاب ابوظبی امسال به جهت شیوع ویروس کرونا تاریخ برگزاری را  د.)ابوظبی برگزار می گرد

این نمایشگاه از زمان تاسیس تاکنون رشد (ر شود.به تعویق انداخته و قرار است  در خرداد ماه برگزا

 تجمع  و مالقاتفزاینده ای داشته است و به سرعت تبدیل به مرکز تجارت کتاب عرب و محل 

و موزعان کتاب ،آژانس های ادبی،مترجمان،نویسندگان،تصویرگران کتابفروشان،ناشران 

 .کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس می شود

ط وزارت فرهنگ و گردشگری ایالت متحده عربی برگزار می گردد.بیش از این نمایشگاه توس

کشور خارجی دیگر همه  ناشر از دیگرکشور  50و  کشورهای مختلف عربی ناشر از 1000

عرضه می آن هزار عنوان کتاب در  500ساله در این نمایشگاه شرکت می کنند و بیش از 

یلیون خواننده کتاب در کشورهای عربی می م 300گردد. مخاطب هدف این نمایشگاه بیش از 

 .باشد

 بخش های مختلف نمایشگاه

 
 :بخش های مختلفی که در این سالن حضور دارند عبارتند از

 بخش ناشران

بیش از هزار ناشر و آژانس ادبی از کشورهای عربی و جهان اسالم و دیگر کشورهای 

کتاب هایشان را در  هان عرب خارجی همه ساله با شرکت در این رویداد مهم فرهنگی ج

 .معرض عرضه و فروش قرار می دهند

 (Collective)غرفه های جمعیبخش 

در این غرفه ها عمدتا سازمان های خارجی مجموعه ای از ناشران خود و بعضی قابلیت های 

نشر کشورشان را معرفی می نمایند.کشورهایی که معموال در این نمایشگاه غرفه ای جمعی 

 .…عبارتند از:ترکیه،آلمان،سویس،انگلستان،فرانسه،هند،چین،کره و دارندحضور

 

 سالن کپی رایت

در بخشی از سالن بزرگ نمایشگاه فضای نسبتا کوچکی به آژانس های ادبی اختصاص داده 

می شود.آژانس های ادبی خیلی کمی از این فضا استقبال کرده و میز اجاره می کنند.عمده 

تفاق می افتد پذیرش تقاضا برای استفاده از حمایت پروژه الکتاب می فعالیتی که در این فضا ا

باشد.ناشران خارجی که کپی رایت کتاب های عربی را در نمایشگاه خریداری می کنند،به 
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همراه ناشر صاحب اثر در اینجا حاضر شده و قرارداد اولیه را در حضور کارشناس پروژه 

 .امضا می کنند 

 

 آشپزی های خش کتابب

هر روز چند ناشر ویژه کتاب های آشپزی  فراهم می آید و در گوشه ای از سالن فضای شیکی 

کتاب هایشان را طی مراسمی در آنجا نمایش می دهند.در این مراسم معموال ناشر ی که برنامه 

 .اجرا می کند غذاهایی محلی نیز که در کتاب توضیح داده شده را پخته و سرو می کنند

 تصویرگرانبخش 

فضای نسبتا کوچکی برای تصویرگران اختصاص داده می شود که در آنجا عمدتا 

تصویرگرانی از خود ابوظبی تصاویر خود را در آنجا به نمایش و فروش می گذارند.در این 

 محل تصویرگران بیشتر به معرفی خود و قابلیت هایشان جهت گرفتن سفارش کار از ناشران 

 .فعالیت می کنندمختلف 

 رنامه های فرهنگیرویدادها و ب اجرای

محل ویژه جهت گفتگوها و سخنرانی های تخصصی و همچنین  3تا  2در بخش هایی از سالن 

رونمایی کتاب ها اختصاص داده می شود.عمده فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی نمایشگاه در 

 .این فضاها اجرا می شود

اهدا جوایز و ده ها برنامه فرهنگی دیگر سخنرانی ها، سمینارها،رونمایی های کتاب،برنامه 

در داخل نمایشگاه اجرا می شود که حضور در آنها رایگان است.این برنامه ها فرصت های 

خوبی است برای شناخت بهتر بازار نشر کشورهای عربی .با حضور در نمایشگاه ابوظبی می 

ترجمه و چاپ کتاب های توانید از نزدیک با مسولین پروژه الکتاب جهت گرفتن حمایت برای 

عربی به فارسی و همچنین با مسئولین جایزه ادبی شیخ زاید جهت شرکت دادن آثاری که به 

 .عربی ترجمه یا تالیف کرده اید،آشنا شوید

 جایزه ادبی شیخ زاید

این جایزه که همه ساله به ناشران و نویسندگان خارجی که در حوزه مسایل مربوط به جهان 

را در ایام نمایشگاه  اعالم کرده و طی برگزیدگان  ی کنند،اعطا می گردد،عرب کتاب چاپ م

این جایزه برگزاری  .سازمان متولی گردداهدا می  نسبتا گران جایزه مراسم خاصی  جوایز

 .است امارات وزارت فرهنگ و توریسم کشور

 به برای کسب اطالعات بیشتر از این جایزه و شرکت در آن با آژانس ادبی پل مکات

 فرمایید.

 پروژه الکتاب

با هدف ترغیب ناشران خارجی به ترجمه و نشر کتاب های عربی به زبان های این پروژه 

  دیگر و بالعکس همه ساله در ایام نمایشگاه اجرا می گردد.

  برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در این پروژه  با آژانس ادبی پل مکاتبه

 فرمایید.

 مهمان ویژه نمایشگاه

هر سال یکی از کشورها بعنوان میهمان ویژه ق روال همه نمایشگاه های بین المللی کتاب طب

نمایشگاه انتخاب می گردد.میهمان ویژه نمایشگاه با برنامه های فرهنگی و برپایی فضایی ویژه 

 .امکانات و قابلیت های نشر کشور خود را به نمایش می گذارد

 حضور ایران در نمایشگاه ابوظبی

ایران در این نمایشگاه حضور چندان فعالی ندارد و معموال ناشران خصوصی ایرانی  کشور

در این نمایشگاه حضور پیدا نمی کنند. رایزنی جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی وکانون 

پرورش فکری کودک و نوجوان در سال های اخیر در نمایشگاه شرکت داشته اند.آژانس ادبی 

 .حضور داشته استاین نمایشگاه  دوره درپنج و ترجمه پل 
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 نحوه شرکت در نمایشگاه

 
 

از یک ماه مانده به وقت نمایشگاه شما می توانید با مراجعه به سایت نمایشگاه به 

فرم ثبت نام به صورت بازدید کننده یا غرفه دار را پر  www.adbookfair.com آدرس

ده در اعالم ش و بعد از امضا و مهر به همراه صفحه اول پاسپورت خود به شماره تلفن کرده

دعوتنامه ای از طرف نمایشگاه برای شما  .بعد از ارسال مدارک مذکورسایت فاکس نمایید

 ارسال می شود.

 

آژانس ادبی و ترجمه پل امسال در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. ناشران محترم 

القمند هستند آثارشان در این نمایشگاه معرفی و برای فروش کپی رایت آنها به ایرانی که ع

ناشران عربی و دیگر ناشران خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه بازار شود می توانند 

 .مکاتبه کنندpolliteraryagency@gmail.com آدرس ایمیل  با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adbookfair.com/
http://www.adbookfair.com/
mailto:polliteraryagency@gmail.com
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 جوایز ادبی بین المللی
 این شماره

 جوایز ادبی شارجه

 
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه رویدادهای فرهنگی و ادبی مختلفی اجرا 

می شود که از جمله آنها اعطای جایزه به بهترین ناشر سال ، بهترین کتاب تالیفی سال و بهترین 

ترجمه شده از زبان عربی به یکی از زبان های خارجی، از جمله زبان فارسی ،در جهان  کتاب

می باشد. ناشران از سراسر جهان برای بهره مندی از این جوایز همه ساله اقدام به ثبت نام و 

 نامزد کردن موسسه انتشاراتی و یا آثار خود در این جایزه می کنند. 

 شده از زبان عربی به زبان های خارجی سال جایزه بهترین کتاب ترجمه -الف

 ۳۰درصد مبلغ جایزه به کتاب ترجمه شده و  ۷۰میلیون درهم امارات) ۱.۳: مبلغ جایزه-۱

 درصد مبلغ جایزه به کتاب اصلی،عربی، تعلق می گیرد(

 شرایط ثبت نام:-۲

 متقاضی باید ناشر باشد. -
 باشد. ۲۰۲۰-۲۰۱۰تاریخ چاپ اول کتاب ترجمه شده در بازه زمانی  -
 موضوع کتاب علوم انسانی و مطالعات اسالمی باشد. -
هر ناشر می تواند چند عنوان کتاب ترجمه شده خود را نامزد کند ولی تنها یک عنوان  -

 برگزیده می شود.
 توجه: رساله های دانشگاهی پذیرفته نمی شود.

 ۲۰۲۰تا اول ماه آگوست سال  زمان ثبت تقاضا:--۳

 ،همزمان با زمان برگزاری نمایشگاه کتاب شارجه۲۰۲۰ماه نوامبر سال  زمان اهدای جایزه:-۴

 مدارک الزم:-۵

 تکمیل فرم ثبت نام-

 نسخه )جلد سخت( از کتاب ترجمه شده و یک نسخه کتاب اصلی)به زبان عربی( ۴ارسال  -

تهیه معرفی نامه برای کتاب حاوی مشخصات کتاب،چکیده،فهرست عناوین،مقدمه،  -

 یسنده کتاب،بیوگرافی مترجم کتاب به زبان انگلیسی یا عربیبیوگرافی نو

قرارداد کپی رایت ترجمه کتاب بین ناشر ترجمه شده کتاب و ناشر زبان عربی کتاب )یا -

 اجازه نامه از ناشر اصلی کتاب(

 جایزه بهترین کتاب تالیفی سال -ب

 هزار درهم امارات ۵۰مبلغ جایزه : -۱

 ۲۰۲۰اه مارس تا اول ماه سپتامبر از نیمه مزمان ثبت نام :-۲

 همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب شارجه ۲۰۲۰ماه نوامبر  زمان اهدای جایزه:-۳

 شرایط:-۴

 متقاضی باید ناشر باشد.-

 از زمان انتشار چاپ اول کتاب بیش از دو سال نگذشته باشد.-

 موضوع کتاب ها ادبیات داستانی و یا غیرداستانی باشد.-

 تاب  تازه و از ویژگی و امتیازات خاصی برخوردار باشد.محتوای ک-

 نویسنده کتاب در دو سال گذشته برنده هیچ جایزه ادبی بین المللی نباشد.-

 عنوان کتاب را نامزد کند. ۳توجه: هر ناشر می تواند حداکثر تا 
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 مدارک الزم :-۵            

یسی حاوی فهرست و مقدمه و تهیه معرفی نامه از کتاب یا کتاب ها به زبان انگل-

 چکیده

 تکمیل  آنالین فرم ثبت نام-

 نسخه چاپی از هر کتاب به ٔآرس دبیرخانه جایزه ۳ارسال -

 رزومه تفصیلی نویسنده کتاب/ها به زبان انگلیسی-

 درخواست کتبی برای نامزد کردن کتاب یا کتاب ها-

 تصویر پاسپورت متقاضی-

 جایزه برترین ناشر سال -ج

 هزار درهم امارات ۲۵ جایزه اهدایی : مبلغ-۱

 ۲۰۲۰از نیمه ماه مارس تا اول ماه سپتامبر زمان ثبت نام :-۲

 همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب شارجه ۲۰۲۰ماه نوامبر  زمان اهدای جایزه:-۳

 شرایط:-۴

 ۲۰۲۰شرکت در نمایشگاه کتاب شارجه سال -

یا عضو بودن در یکی از تشکل های بین عضو بودن در یکی از اتحادیه ناشران کشور و -

 المللی نشر

 برخورداری از سابقه انتشاراتی مبتنی بر استانداردهای بین المللی-

 عنوان کتاب در سال تقاضا ۱۰انتشار حداقل -

 مدارک الزم :-۵

 تکمیل فرم تقاضای ثبت نام-

 رزومه تفصیلی از موسسه انتشاراتی به زبان انگلیسی-

 منتشر شده توسط ناشر متقاضیلیست  کامل کتب -

 درخواست کتبی برای نامزد شدن در جایزه-

 تصویر مجوز انتشارات و ترجمه آن به زبان انگلیسی-

 تصویر پاسپورت مدیر انتشارات-      

آژانس ادبی و ترجمه پل برای همراهی با ناشران محترم ایرانی جهت شرکت در 

 یر،اعالم همکاری می نماید:این جوایز بین المللی ، با ارایه خدمات ز

 انجام امور مربوط به ثبت نام و تهیه و ارسال مدارک به دبیرخانه جایزه-۱

 تهیه رزومه برای متقاضی به زبان انگلیسی-۲

 تهیه معرفی نامه برای کتاب یا کتاب های مورد تقاضا به زبان انگلیسی -۳

 زهپی گیری امور اجرایی مربوط به نامزد شدن در این جای -۴

انجام اقدامات مربوط به شرکت متقاضی در محل نمایشگاه کتاب ابوظبی و -۵

دریافت جایزه در صورت انتخاب شدن) هزینه اسکان و پرواز و دیگر خدمات 

 تورینگ با خود متقاضی خواهد بود(

 

عالقمندان به ثبت نام در جوایز بین المللی نمایشگاه کتاب شارجه برای کسب اطالعات 

 مکاتبه فرمایند. Polliteraryagency@gmail.comآدرس ایمیل  بیشتر با
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 فلوشیپ های نمایشگاه های بین المللی کتاب
:ین شمارها  

 فلوشیپ نمایشگاه کتاب فرانکفورت

 
رنامه هایی معروف درحوزه ی نشرررر،ترجمه وتصرررویرگری اکثرنمایشرررگاههای بین المللی کتاب ب

( برای حمایت ازحضورناشران ،مترجمان وتصویرگران خارجی fellowshipبه فلوشیپ)

ترتیب می دهند تا ازاین طریق هم امکان شرررررررکت عوامل مختلف نشررررررر ،که توانایی مالی کافی 

برای حضرررروردررویدادهای بین المللی نشررررر ندارند، فراهم آید وهم ایجاد انگیزه وترغیبی باشررررد 

فعاالن موثردرتوسرررعه بازارنشرررربین الملل برای حضرررور بیشرررتر در رویدادهای بین  ی دیگربرا

 المللی نشر.  

نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، به عنوان مهمترین نمایشگاه بین المللی  کتاب جهان، یکی 

از ودساالنه ازرویدادهای بین المللی نشراست که دردودهه ی اخیر با استفاده ازبرنامه فلوشیپ خ

ناشررر، آژانس ادبی و مسررولین کپی رایت موسررسررات انتشرراراتی ازسررراسرررجهان حمایت  ۲۰تا  ۱۵

می کند تا بتوانند با هزینه نمایشررگاه درنمایشررگاه فرانکفورت حضرروریابند وتالش می کند درقالب 

م نحوه برنامه ریزی فعالیت هایی هم بازاروظرفیتهای نشررررکشرررورآلمان را به آنها معرفی کند وه

 ۱۹۹۸ی ورود وفعالیت موثردر بازارهای بین المللی نشررررا آموزش دهد. این فلوشرریپ از سررال 

کشرور توانسرته اند از  ۶۰متقاضری از بیش از  ۴۰۰از را آغاز کرده و تا کنون بیش  فعالیت خود

 این فلوشیپ استفاده کنند .

 شرایط تقاضا

تجربه کاری موفق درحوزه نشر سال ۳حداقل -  

ط کافی به زبان انگلیسیتسل-  

)البته محدودیت سنی ندارد ولی سال ۵۰ داشتن کمتراز-

است( ساله ۴۰تا  ۳۰اولویت با متقاضیان بین   

الزم مدارک  

تکمیل انالین فرم تقاضای ثبت نام -  

سه توصیه نامه ازناشران معتبرخارجی-  

معرفی نامه ازناشر)برای مسؤلین کپی رایت موسسات انتشارات(-  

ناشر یا  ۱۶( نیز نمایشگاه کتاب فرانکفورت در نظر دارد با هزینه خود از شرکت ۲۰۲۰)امسال

 مسول کپی رایت در نمایشگاه حمایت کنند.

همه مدیران نشر و یا مسوالن کپی رایت  موسسات انتشاراتی در ایران نیز می توانند برای 

 استفاده از این فیلوشیپ درخواست تقاضا بدهند.
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ترجمه پل آمادگی دارد با ارایه خدمات به شرح زیر متقاضیان محترم را همراهی ادبی و  آژانس

 نماید:

 ثبت نام -

 عنوان کتاب( به زبان انگلیسی ۱۰تهیه بروشور معرفی نامه متقاضی و آثار)حداکثر  -

 نسخه( بصورت رنگی ۵چاپ بروشور معرفی نامه)حداکثر  -

 ناشر خارجی ۳دریافت توصیه نامه از  -

 مدارک به دبیرخانه فلوشیپ فرانکفورت تهیه و ارسال -

 می باشد. ۱۳۹۹تاریخ قبول تقاضا تا آخر اردیبهشت ماه  

برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با آدرس ایمیل 

polliteraryagency@gmail.com 

 مکاتبه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polliteraryagency@gmail.com


15 
 

 گزارش
:این شماره  

حضور آژانس ادبی و ترجمه پل در فستیوال  گزارش

۲۰۲۰استانبول  ادبی  

سال  ستانبول فیلوشیپ از  ستیوال ا شهرداری  2016ف با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و 

( برگزار می شررود.هدف این فسررتیوال توسررعه TBYMاسررتانبول توسررط انجمن کپی رایت ناشررران ترکیه)

ابط حرفه ایی بین ناشرررررران ترکیه ایی با ناشرررررران و آژانس های ادبی خارجی  و همچنین تبدیل شرررررهر رو

 استانبول به مکانی بین المللی جهت مبادالت کپی رایت می باشد.

، با حضررررررور  ۲۰۲۰پنجمین دوره این رویداد مهم بین المللی در حوزه تبادالت کپی رایت در ماه مارس 

شر و آژانس ادب ۲۰۰ ستانبول برگزار گردید.آژانس ادبی نا سرار جهان در محل هتل گرند جواهیر ا ی از 

 و ترجمه پل تنها نماینده ایرانی در فستیوال امسال بود.

در فسرررتیوال اسرررتانبول ناشرررران،آژانس های ادبی و مسرررئوالن کپی رایت از کشرررورهای مختلف به همراه 

با حضور در برنامه های مختلفی که فستیوال تدارک روز شرکت می کنند و  3ناشران ترکیه ایی به مدت 

می بیند امکان مالقات و مذاکره با عوامل نشرررررر از کشرررررورهای مختلف پیدا می کنند تا بتوانند نسررررربت به 

فروش کپی رایت و ترجمه آثار خود و همچنین خرید کپی رایت آثار از کشررورهای مختلف مذاکره و اقدام 

 نمایند.

جلسه کاری بین عوامل نشر از کشورهای مختلف صورت پذیرفت و کپی  1739 القبلی فستیو در دوره 

رایت و ترجمه بیش از هزار کتاب مبادله شررررررد. تعداد رایت هایی که ناشررررررران ترکیه ایی توانسررررررتند به 

 اثر ترکیه ایی بود. 378کشورهای دیگر بفروشند 

 برنامه های اصلی این فستیوال عبارتند از:

: طبق سررریسرررتم اعالمی توسرررط فسرررتیوال، شررررکت کاری بین شررررکت کنندگان مالقات و مذاکرات -

کنندگان قرار مالقات های خود را قبل از برگزاری فسرررتیوال تنظیم می کنند و در ایام فسرررتیوال 

 مالقات های خود را برگزار می کنند.

: نشست ها و همایش های مختلفی با موضوعاتی در حوزه نشست ها و همایش های تخصصی -

 اب،نشر و مبادالت کپی رایت در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برگزار می شود.کت

 کارگاه های آموزشی -

برای ایجاد فضررایی غیر رسررمی جهت آشررنایی شرررکت کنندگان با هم دیگر و  شررام های کاری: -

 ارتباط گیری مراسم شام و پذیرایی ترتیب داده می شود.

 شر ترکیهمالقات با مسئوالن و مقامات فرهنگی و ن -

همچنین نهادهای حمایت کننده از ترجمه و نشررررررر آثار ترکیه در جهان از طریق مبادله کپی رایت در این 

( ، بنیاد حمایت از توسعه ادبیات TEDAفستیوال حضور جدی و موثر دارند.امسال قرار است طرح تدا)

اسررتانبول( در این ( و موسررسرره نشررر شررهر اسررتانبول)وابسررته به شررهرداری YATEDEMترکیه در جهان)

شران و آژانس های ادبی که کپی رایت آثار ترکیه ایی را خریداری می  ستیوال برنامه های حمایتی از نا ف

 کنند اجرا کنند.

اثر ایرانی جهت بازاریابی برای فروش کپی رایت  و  500برای معرفی بیش از  آژانس ادبی و ترجمه پل

 .آژانس ادبی از کشورهای مختلف خارجی مالقات کند ناشرو ۵۰توانست با بیش از   ترجمه آنها 

ثار ایرانی  تاب 5برای معرفی آ مل ک تالوگ شرررررررا کا تالوگ ویژه  180های برنده جوایز ایرانی، نوع  کا

المی، های غیر داسررررتانی شررررامل ادبیات، مطالعات اسررررداسررررتانی، کودک، نوجوان، رمان و کاتالوگ کتاب

کننده فلوشررریپ ارائه عنوان کتاب را به کشرررورهای شررررکت 500موع و در مجتهیه مطالعات ایرانی آماده 

های ایرانی برخی کشررورها چون پاکسررتان، اندونزی، مالزی، مجارسررتان، رومانی و فرانسرره از کتاب .شررد

شررعبه انگلسررتان برای « راندوم هاوس»اسررتقبال کردند. همچنین دیداری با مسررئول خرید رایت انتشررارات 

 .ی انجام شدهای ایرانعرضه رمان



16 
 

 

 اخبار

 

 

 ترجمه و نشر آثار خارجی به زبان فارسی در ایران 

 

 
 

 ناشرانآثار  های کاتالوگ بررسی پل ترجمه و ادبی آژانس محوری های فعالیت از یکی

 بازارنشر به پیشنهاد و ایران دربه زبان فارسی  نشر و ترجمه مناسب آثار انتخاب و خارجی

 :رانی در قالب ارایه خدمات زیر می باشداشران محترم ایو ن  کشور

 در زبان های خارجی. ها/پی دی اف نسخه اصلی کتاب   تهیه- 

 از ناشران خارجی. ها/خرید کپی رایت زبان فارسی کتاب - 
از حمایت های مالی )گرنت ها ( کشورهای خارجی در ترجمه و  ناشران ایرانی در بهره مندی همکاری-

 فارسی در ایران.به زبان  ها/نشر کتاب 
 به زبان فارسی  ها/ترجمه کتاب -

نس و عنوان کتاب خارجی با همکاری این آژا ۳۰شایان ذکر است در سال گذشته بیش از 

به زبان فارسی در  خرید کپی رایت و ترجمه آنها از ناشران خارجیناشران ایرانی  از طریق 

 ایران ترجمه و منتشر شده یا در دست انتشار می باشد.

بازارهای نشر  با موثر کاری ارتباط برقراری با است توانسته آژانس این حاضر حال در

 در خارجی ناشر ۱۰۰ از بیش ترجمه و انتشار کتاب های نمایندگی مختلف کشورهای در

 . نماید دریافتدر ایران به زبان فارسی  را مختلف موضوعات

ارشناسان کتاب این آژانس انتخاب آثار خارجی مناسب ترجمه و نشر در ایران با بررسی ک

و در قالب سه کاتالوگ در موضوعات ادبیات داستانی، ادبیات غیرداستانی و کودک و 

 نوجوان معرفی می شوند.

و  تمام موسسات فرهنگی و انتشاراتی کشور برای دریافت رایگان فایل کاتالوگ ها 

می توانند با ایمیل ان همچنین همکاری با این موسسه در انتشار آثار خارجی در ایر

polliteraryagency@gmail.com .مکاتبه فرمایند 
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حضور آژانس ادبی و ترجمه پل در بخش کپی رایت نمایشگاه بین المللی کتاب 

 ۲۰۲۰ ابوظبی

 
 

نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی معتبرترین نمایشگاه کتاب در جهان عرب است که همه ساله 

ناشر ، آژانس ادبی و بازدید کننده حرفه ایی از بیش از  ۱۰۰۰حضور بیش از  در ماه آوریل با

و تعداد  ۱۲۶۱تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه  ۱۳۹۸کشور برگزار می گردد) سال  ۸۰

 نفر بود(. ۲۷۰۰۰بازدید کننده ها 

ین امسال به جهت شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها در برگزاری نمایشگاه ها ا

نمایشگاه نیز همچون بیشتر نمایشگاه های بین المللی کتاب برگزار نمی شود، ولی بخش کپی 

ناشر و  ۵۱۶رایت این نمایشگاه بصورت مجازی در اوایل ماه می برگزار خواهد شد.تاکنون 

 آژانس ادبی از کشورهای مختلف برای شرکت در این رویداد  ثبت نام کرده اند.

دوره شرکت در نمایشگاه کتاب ابوظبی را تجربه کرده  ۱۲ل ، که قبال آژانس ادبی و ترجمه پ

است، امسال برای معرفی آثار ایرانی و تالش برای بازاریابی جهت فروش کپی رایت آثار 

ایرانی به ناشران از کشورهای عربی و همچنین دیگر ناشران خارجی شرکت کننده در این 

 رویداد مجازی حضور دارد.

سندگان محترم ایرانی که عالقمندند آثارشان در این نمایشگاه مجازی عرضه و ناشران و نوی

 معرفی شود، می توانند برای کسب اطالع از شرایط با آدرس ایمیل

polliteraryagency@gmail.com 

 مکاتبه فرمایند.

 .ی باشداردیبهشت م ۲۰زمان قبول تقاضا تا 

 

 

جنگ »و«بابانظر»قرارداد کپی رایت زبان استانبولی کتاب های 

 منعقد شد «پابرهنه

  

mailto:polliteraryagency@gmail.com
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طی قرارداد کپی رایت منعقده فی مابین آژانس ادبی پل و انتشارات اونسوز در ترکیه حق 

ترجمه ونشر کتاب های بابانظر و جنگ پا برهنه به زبان ترکی استانبولی به ناشر ترکیه ای 

 .ر گردیدواگذا

این کتاب ها ازجمله کتاب ها ی پرفروش انتشارات سوره مهر در ایران می باشند که قراراست 

 .توسط انتشارات اونسوز در ترکیه به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شوند1399درسال

و « آوازهای روسی »، « ابدی » آغازکار ترجمه و نشر کتاب های 

 ی استانبولی در کشور ترکیه به زبان ترک «دختر شینا »

  

از  ان در ترکیه کار ترجمه کتاب های ابدی ،آوازهای روسیطبق اطالع انتشارات ینی ا نس

خانم خدیجه .از انتشارات سوره مهر آغاز شد انتشارات شهرستان ادب و کتاب دختر شینا 

  بر عهده دارد.ها را به زبان ترکیه  جوادی ترجمه کتاب

ر این کتاب ها به زبان ترکی استانبولی طی قرار داد کپی رایت فی مابین حق ترجمه و نش

قرار است درسال  .واگذار گردید  1398آژانس ادبی پل و انتشارات ینی انسان در سال 

 .نسخه ترکی استانبولی کتاب ها وارد بازار شوند1399

 «پرتقال خونی»و «کافه خیابان گوته »انتشار کتاب های 

 درکشور مصر 

 
کافه خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه آبادی از انتشارات افق و پرتقال خونی نوشته کتاب های  

آنها از طرف آژانس ادبی و کپی رایت  زبان عربی که   از انتشادات آموت یپروانه سراوان

 ترجمه پل ، به نمایندگی از صاحبان آثار در ایران به انتشارات الثقافی در کشور مصر واگذار

شده بود ترجمه و منتشر شدند. بنا به اطالع ناشر مصری نسخه عربی این کتاب ها هم اکنون در 

 .در معرض فروش قرارگرفته اند کتابفروشی های معتبر مصر
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 « ترکش لغزنده »کتاب های  نسخه زبان ترکی استانبولی

 زیر چاپ« کوچ روزبه » و

 
 

نوشته آیت « ترکش لغزنده »های کتاب رجمه بنا به اطالع انتشارات زنگین در ترکیه  ت 

از انتشارات افق به اتمام  نوشته آتوسا صالحی « کوچ روزبه »دولتشاهی از انتشارات چشمه و 

 ش در بازار کتاب ترکیه آماده شدند.رسید و برای چاپ و فرو

پل و طی قراداد فی مابین آژانس ادبی ها کپی رایت  زبان ترکی این کتاب شایان ذکر است  

 ند.انتشارات زنگین در ترکیه به ناشر ترکیه ای واگذار شده بود

 

 

،  « او گوالخ ه بردیا»واگذاری کپی رایت زبان گر جی کتاب های 

 به ناشر گرجستانی« گرگها از برف نمی ترسند »و « قصه ها ی رومی »

 

 »از انتشارات افق  مهدی رجبینوشته « و گوالخ ها بردیا» های حق ترجمه و انتشار کتاب 

گرگ ها از برف نمی ترسند »د عبقری از انتشارات بانک نی و نوشته ناهی« قصه های رومی 

نوشته محمد رضا بایرامی از انتشارات قدیانی به زبان گرجی به انتشارات اوکاپشین در « 

 .کشور گرجستان واگذار شد

و  در ایرانین آثار قرار داد کپی رایت این کتاب ها بین آژانس ادبی پل به نمایندکی از صاحبان ا

به زبان گرجی ترجمه و وارد  بازار   1399ناشر گرجستانی منعقد شد و قرار است در سال 

 .نشر در کشور گر جستان شوند
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واگذاری کپی رایت کتاب ،کشوری به نام دنیا ، به انتشا رات استرلینگ 

 در هندوستان

 

مجموعه ای از چند داستان کوتاه است که توسط مهدی سیفی « به نام دنیاکشوری »  کتاب  

ی فی ما بین دادانگلیسی این کتاب که طی قرارکپی رایت زبان  .ده استشو منتشر  کبریا تالیف 

آژانس ادبی پل به نمایندگی از نویسنده کتاب و انتشارات استرلنیگ در هندوستان به ناشر هندی 

 .انتشار یابدبه زبان انگلیسی  کشور هندوستان  در ۱۳۹۹قرار است در سال  هواگذار شد 

 «به سبک عاشقی»کتاب های  واگذاری حق ترجمه 

 کرواسی به انتشارات شورا در « بی کتابی، »و  «لیلی آذر»،

 

دو رمان از محمد رضا اشرفی  «بی کتابی»و  «به سبک عاشقی»ی قرارداد کپی رایت کتاب ها

انتشار یافته در موسسه فرهنگی سروده اعظم سعادتمند، « لیلی آذر »شان و کتاب شعر خبو

انتشار به زبان کرواسی توسط انتشارات شورادر کرواسی بین شهرستان ادب برای ترجمه و 

 .آژانس ادبی و ناشر کروات منعقد گردید

انتشار و وارد ، به زبان کرواسی ترجمه   ۱۳۹۹براساس قرارداد منعقده این کتاب ها در سال 

 .بازار کتاب کشور کرواسی خواهد شد
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 یاکراین ربه ناش «بی کتابی»واگذاری کپی رایت کتاب 

 

ا شرفی خبوشان از انتشارات شهرستان نوشته محمدرض «بی کتابی»حق ترجمه و انتشار کتاب 

 .ادب به زبان اکراینی به انتشارات آنه تا در کشور اکراین واگذار شد

به زبان اکراینی ترجمه و  1399این کتاب که قرار است در سال زبان اکراینی  کپی رایت 

انتشار یابد، بین آژانس ادبی پل به نمایندگی از انتشارات شهرستان ادب و انتشارات آنه تا در 

 گردید.این منعقد اکر

تفاهم نامه آژانس ادبی و ترجمه پل با ناشران ترکیه ای برای ترجمه و 

 به زبان ترکی استانبولی در کشور ترکیه نشر آثار ایران 

انتشاراتی  اتی و ترجمه پل در استانبول و موسسآژانس ادبدفتر  طی تفاهم نامه ای فی مابین 

به زبان  یایرانکتاب های ( سوز، فتا، زنگین، طوطی، ققنوس، انسان ینی انسان، اون)در ترکیه 

 .نداستانبولی ترجمه و انتشار می یابترکی 

بر اساس این تفاهم نامه صاحبان آثار ایرانی با پیش خرید تعدادی از نسخه های ترکی استانبولی 

نبولی مشارکت می کتاب ها در چاپ اول در هزینه ترجمه و نشر کتاب ها به زبان ترکی استا

 .کنند و در مبالغ فروش کتاب ها در بازار نشر ترکیه سهیم می شوند

عنوان کتاب ایرانی با این شیوه توسط انتشارات زنگین در ترکیه در دست چاپ 3در سال جاری 

 .و ترجمه است

رکیه آن دسته از نویسندگان و ناشران محترم ایرانی که عالقه مندند کتاب یا کتاب هایشان در ت

چاپ و منتشر شود می توانند برای اطالع از شرایط با ایمیل       

 polliteraryagency@gmail.com تماس بگیرند. 
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رای ترجمه و ایرانی ب چهار رمان انعقاد قرارداد کپی رایت زبان عربی 

 نشر در کشور مصر

 

مصر توسط کشوربه زبان عربی در  وته و پرتقال خونیکتاب های کافه خیابان گپیرو انتشار 

 در   ایرانی  چهار رمان دیگر، حق ترجمه و نشر زبان عربی  ۱۳۹۸قافی در سال انتشارات الث

 .شدواگذارانتشارات الثقافی ه مصر ب

نوشته  «نیستخانه  کسی  »، افقدی از انتشارات درضا شاه آبانوشته حمی«دیلماج  »کتاب های

دایره »و  صادق دادکریمی از انتشارات نحل نوشته«مهمانخانه »از انتشارات کوچه، الهام فالح 

وین چهار رمانی هستند  که کپی رایت زبان عنا نوشته حمید نورشمسی از انتشارات نیستان « 

عربی آنها از طرف آژانس ادبی و ترجمه پل ، به نمایندگی از صاحبان این آثار در ایران به 

 در مصر انتشار یابند. ۱۳۹۹واگذار شده و قرار است در سال  اشر مصرین

 المللی نشرمعرفی کتابهای انتشارات نوید شاهد دربازار های بین 

از کتابهای این  عنوان ۲۵طی تفاهمنامه ای فی ما بین انتشارات نوید شاهد و آژانس ادبی پل 

بین المللی نشر برای بازار یابی جهت فروش کپی رایت به ناشران های شارات دربازارانت

 .خارجی در کشورهای مختلف و ترجمه و انتشار آنها به زبان های مختلف معرفی می شوند

ر اختیار ناشران در است همه این کتابهابه زبان انگلیسی ترجمه ودر قالب کاتالوگ ویژه ای قرا

همچنین این کتاب ها در نمایشگاه های  .کشور های خارجی قرار گیرددر   های ادبیو آژانس 

 .گرفت دبین المللی کتاب در معرض اطالع و ترجمه مخاطبین خارجی قرارخواهن

 :عناوین کتاب ها عبارتند از 

 کسی که هیچوقت گم نشد،نرگس آبیار-1
 ساعت مچی، نرگس آبیار -2
 باران در بهشت،هادی خورشاهیان -3
 خورشید زمین، سید ابراهیم حسینی-4
 نخلی برای تو،جمال الدین اکرمی -5
-شررررررمر و صرررررردام و یارانش -جاسررررررم رمبو-جلد: برادران مزدور 5مجموعه ترکش های ولگرد،داوود امیریان)-6

 داماد فرمانده لشکر(-مارادونا در سنگر دشمن
آخرین  -بی نشرررررران،محسررررررن مطلق -جلد:سرررررروغات کربال، حمیدرضررررررا گلچین 5مجموعه  حکایت سرررررررداران ) -7

 یادگار عقاب،علی اکبر پرهیزگار( –تندبادی از کویر،حسین نیری  –نبرد،داوود امیریان 
 عصر نمانده،جلیل امجدی 5چیزی به -8
 داستان مریم،داوود امیریان-9

 خدومی، رحیم مگلین)عروس سرخپوش(– 10
 راز درخت کاج، معصومه رامهرمزی -11
 سر ریزون، محمد محمودی -12
 سه روایت از یک مرد، محمدرضا بایرامی -13
 رنج، محمد محمودی -14
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 داستان بهنام، داوود امیریان -15
 آن روز هشت صبح ، الله جعفری -16
 نه روز بود ، نه شب، نرگس آبیار  -17
 آدینهپا به پای شما دویدم،آمنه -18
 پزشکی اجباری، عباس کیانی انبوهی-19
 پوتین های ساق بلند،قاسم عباسی -20
 به آن چشم ها نگاه کن، عزت اله الوندی -21
 ققنوس فاتح ، گل علی بابایی -22
 من خواب دیده بودم ، معصومه امیرزاده -23
معلم فراری، رحیم  -جلد :چه کسررررری ماشررررره را خواهد کشرررررید، رحیم مخدومی 5مجموعه قصررررره فرماندهان )   -24

 مهاجر کوچک، محسن مطلق( –پرواز سفید، داوود بختیاری -پاوه سرخ ، داوود بختیاری-مخدومی

 

 

 انتشار کتاب ،مردگان باغ سبز، به زبان ترکی آذری در کشور آذربایجان

 

بزرگترین موسسه ،کتاب ،مردگان باغ سبز ، نوشته محمد رضا بایرامی توسط انتشارات قانون 

ترجمه ایلگار اسماعیل زاده با   کتاباین   .منتشر شد  ، به زبان ترکی آذریانتشاراتی آذربایجان

 .ی رسدتبر کتاب آذربایجان به فروش مدر هزار نسخه منتشر ودر فروشگا های مع

ل در اختیار انتشارات قانون قرار قرار داد کپی رایت این کتاب سال گذشته توسط آژانس ادبی پ

 .گرفته بود 

 Publishing in Iran Magazineانتشار مجله انگلیسی زبان 

 )چهارمشماره )
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آژانس ادبی و ترجمه پل با هدف اطالع رسانی رویداد های بین المللی بازار نشر و کتاب ایران 

به زبان انگلیسی «نشر در ایران  »فصلنامه ای را با عنوان 1398به مخاطبین جهان از سال 

 .منتشر می کند 

ل و نسخه ناشر و آژانس ادبی در جهان ارسادو هزارنسخه الکترونیکی این مجله به بیش از 

 .چاپی آن در نمایشگاه های بین المللی کتابی که آژانس ادبی پل شرکت می کنند توزیع می گردد

این مجله تالش می کند رویدادها و اتفاق های بازار نشر ایران در هر فصل را احصا و در قالب 

 :محورهای مو ضوعی زیر در معرض اطالع و توجه مخاطبین خارجی قرار دهد

الت ،مصاحبه ها، گزارش ها ،نقد کتاب ، معرفی آثار برتر ایران، معرفی نویسندگان اخبار ، مقا

و تصویر گران برتر ایران،معرفی موسسات معتبرنشر کشور ،معرفی آثار ایرانی برگزیده در 

 ...جوایز و جشنواره ادبی داخلی و خارجی و

مرتبط با مو ضوع معرفی   این مجله ضمن استقبال از دریافت و انتشار مقاالت و دیگر مطالب

سسات نشر محترم ایرانی  تبلیغ و آگهی نویسنده ،کتاب و مونشر و کتاب ایران در جهان ، برای 

 .تقاضا می پذیرد

در صورت عالقه مندی برای معرفی خود یا کتاب هایتان ویا موسسسات فرهنگی و انتشارات 

 ایمیلارش می توانید با آدرس اضای شفخود و دریافت فرم تق

polliteraryagency@gmail.com یید.مکاتبه فرما 

 

 2020حضور آژانس ادبی پل در نمایشگاه کتاب پکن 

 

نمایشگاه بین المللی کتاب پکن یکی از بزرگترین و معتبرترین ننایشگاه های کتاب در جهان 

صد  ناشر و آژانس ادبی از چین و ۲۵۰۰ است که همه ساله در ماه آگوست با حضور بیش از 

 .برگزار می شود ،به ویژه کشورهای آسیایی،کشور خارجی 

بیست و   امسال. بخش کپی رایت این نمایشگاه در سال های اخیر رونق زیادی داشته است

آگوست در محل نمایشگاه های دائمی چین برگزار ماه  ۲۵-۲۱ دوره آن از تاریخ  هشتمین

اب فعالیت ها و برنامه های در نمایشگاه امسال پکن عالوه از نمایش و معرفی کت. خواهد شد

متنوعی از قبیل مبادالت کپی رایت، نمایش و عرضه کتاب های تصویری کودک و نوجوان، 

 .برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی انجام می گیرد

آژانس ادبی و ترجمه پل با هدف ارتباط گیری موثر با بازار نشر کشور پهناور چین و کمک به 

ط حرفه ای بین بازار نشر ایران و چین و بهره مندی از این بستر و برقراری و توسعه رواب

رویداد مهم بین المللی برای عرضه و معرفی آثار و نویسندگان ایرانی جهت بازاریابی برای 

فروش کپی رایت کتاب های ایرانی همه ساله در این نمایشگاه شرکت می کند و امسال نیز در 

 .عالی خواهد داشتسالن کپی رایت نمایشگاه حضور ف
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همه ناشران و موسسات فرهنگی وادبی و نویسندگان و تصویرگران محترم ایرانی عالقه مند 

به معرفی و عرضه آثار ارزنده خود در این نمایشگاه کتاب پکن توسط آژانس ادبی پل و کسب 

اطالع بیشتر از شرایط و جزئیات می توانند با آدرس ایمیل 

 polliteraryagency@gmail.com مکاتبه فرمایند. 

 .می باشد1399مهلت پذیرش تقاضا تا آخر مرداد ماه 
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 آژانس ادبی و ترجمه پل

 
 معرفی و خدمات:

با مجوز  1385آژانس ادبی و ترجمه پل فعالیت حرفه ایی و مستمر خود را از سال 

در ایران و از سال  رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره ثبت شرکت ها

مک به ورود دانش آغاز نموده است. رسالت سازمانی این موسسه ک در ترکیه ۱۳۹۷

و فرهنگ مکتوب آثار ایرانی و اسالمی در بازارهای نشر جهانی و بسترسازی برای 

ران،مترجمان و حضور حرفه ایی عوامل نشر ایرانی ، اعم از نویسندگان،تصویرگ

و دیگر رویدادهای مهم بین المللی در حوزه  نشر بین المللیبازارهای ناشران، در 

عرصه های بین المللی امکانات رایج و موجود در فرصت ها و با بهره مندی از  کتاب،

در کشورهای مختلف می باشد. برای دستیابی به این مهم تکالیف و  نشر و کتاب

 برنامه های محوری به شرح ذیل در دستور کار این موسسه تعریف شده است.

های ادبی  این موسسه با بهره مندی از ارتباطات حرفه ایی خود با ناشران و آژانس 

بین المللی ،قابلیت های نشر ایران را در جهان ،با کمک به معرفی نویسندگان و 

اصحاب قلم کشور  و آثار ارزنده آنها در سطح جهانی ،در معرض اطالع و توجه 

بازارهای نشر در کشورهای مختلف قرار دهد تا از این طریق بسترهای الزم برای 

 ی مختلف و به زبان های زنده دنیا را فراهم آورند.ترجمه و نشر  این آثار در کشورها

 

 محور فعالیت ها:

بازاریابی برای فروش  کپی رایت و حق ترجمه آثار و کتاب های نویسندگان و -۱
،ی ناشران ایرانی در کشورهای خارج  

شرکت در نمایشگاه های بین المللی کتاب  در جهان و معرفی آثار ایرانی در  -۲
ی،ادبی و نشر بین الملل،رویدادهای فرهنگ  

خرید کپی رایت و ترجمه آثار ناشران خارجی برای ترجمه و نشر به زبان فارسی -۳
ناشر خارجی برای فروش رایت  ۱۰۰در ایران از طریق معرفی کتاب های بیش از 

 آنها به زبان فارسی به نمایندگی از ناشران خارجی

همکاری و در جهان با کتاب های ایرانی  کمک به فروش نسخه انگلیسی-۴
ناشران همکار آژانس در کشورهای آمریکا،انگلستان و کانادا مشارکت  

زبان زنده  ۱۵ترجمه کتاب ،مقاله،کاتالوگ و بروشور از زبان فارسی به بیش از -۵
 دنیا و بالعکس،

بین المللی، از جمله تور فرهنگی،برگزاری -برگزاری رویدادهای فرهنگی-۶
موضوع های مرتبط به ترجمه و کتاب در داخل و خارج با نمایشگاه های تخصصی 

 نشر،

 PUBLISHING IN IRAN MAGAZINE“انتشار مجله ایی با عنوان -۷

که هفته اول هر فصل منتشر و بصورت فصلنامه به زبان انگلیسی  و تمام رنگی 
ناشر و آژانس ادبی در دنیا ارسال و نسخه  1500فایل الکترونیکی آن به بیش از 

اپی در نمایشگاه های بین المللی کتابی که آژانس پل شرکت می کند،توزیع می چ
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 گردد.

 نگاهی به سابقه:

عنوان کتاب اززبان فارسی به زبان های خارجی و بیش از  120ترجمه بیش از  -۱

مقاله. 500  

عنوان کتاب ایرانی به ناشران خارجی 200فروش  کپی رایت بیش از -۲  

نمایشگاه بین المللی کتاب در هر سال  10ر بیش از شرکت و حضور فعال د-۳  

ناشر و نویسنده ایرانی برای معرفی و فروش  60داشتن نمایندگی  از بیش از  -۴

 آثارشان در بازارهای نشر بین الملل

ناشر خارجی  50داشتن نمایندگی فروش کپی رایت زبان  فارسی بیش از  -۵

 معتبر در ایران

آژانس ادبی خارجی در جهان 24کاری با داشتن تفاهم نامه هم -۶  

  

 :خدمات  

معرفی آثار برتر ایرانی در بازارهای نشر بین الملل و تبلیغ و بازار یابی 

ه زبان های جهت فروش حق تالیف و ترجمه آنها برای چاپ و انتشار ب

  رخارجی در کشورهای دیگ

ارهای نشر جهانی،خانه نظر به قابلیت بعضی از آثار ایرانی جهت طرح و عرضه در باز

ترجمه و آژانس ادبی پل با بهره مندی از سال ها تجربه و سابقه حضور در حوزه 

ترجمه و نشر بین الملل و استفاده از امکانات ارتباط حرفه ایی با آژانس های ادبی 

کشور ، و داشتن ارتباط مستقیم با تعداد زیادی از ناشران  20همکار در بیش از 

و قابل  عرضه در نشر  برترافتخار دارد در معرفی وتبلیغ  آثار سه این موسخارجی،

زیر اعالم در قالب ارایه خدمات ویسندگان محترم ایرانی  بین الملل با ناشران و ن

 همکاری نماید.

مللی در بازارهای بین ال معرفی کتاب های پیشنهادی متقاضیان برایارزیابی  -

 نشر بین المللنشر توسط کارشناسان 

هر  به زبان انگلیسی برای معرفیتهیه بروشور حاوی معرفی کتاب و نویسنده -

 :حاوی اطالعات زیر ب عنوان کتا

 اطالعات شناسنامه ایی کتاب -الف

 بیوگرافی نویسنده،تصویرگر -ب

 چکیده مفید از کتاب -ج

 نمونه صحاتی از کتاب -د

 در کشورهای مختلف ارسال معرفی نامه کتاب به ناشران و آژانس های خارجی   -

نمایش و معرفی کتاب ها به ناشران و آژانس های ادبی در نمایشگاه های بین   -

 المللی در مالقات های حضوری بین کارشناسان آژانس با طرف های خارجی

پی گیر امور اجرایی و حقوقی مرتبط با واگذاری حق رایت کتاب ها به مشتریان -

 احتمالی

 

الین نسخه انگلیسی کتاب های ایرانی در  معرفی و فروش آن

 جهان
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با همکاری  انتشاراتی در کشورهای امریکا،انگلستان و کانادا  نسخه انگلیسی 

کتاب های ایرانی از طریق تبلیغ در سایت های معتبر فروش آنالین کتاب،از جمله 

و سایت آمازون و دیگر سایت های معتبر فروش آنالین کتاب در کشورهای مختلف 

و گرفتن سفارش  جهاندر  همچنین با مراجعه به شرکت های پخش و فروش کتاب

 چاپ از مشتریان مختلف،منتشر و توزیع می شوند.

شده در پشت جلد کتاب در کشور مقصد بعد از کسر چهل درصد از قیمت اعالم

 مالیات  به صاحب اثر در ایران 

 ر ایرانترجمه و نشر  کتاب های خارجی د در همکاری

همکاری با موسسات نشر ایرانی در ترجمه و انتشار آثار خارجی به زبان فارسی 

 در ایران از طریق ارایه خدمات زیر:

بررسی و پیشنهاد آثار خارجی مناسب ترجمه و نشر در ایران در قالب کاتالوگ -

 ویژه معرفی آثار خارجی

 جی.پی دی اف نسخه اصلی کتاب /ها در زبان های خار  تهیه-

 خرید کپی رایت زبان فارسی کتاب /ها از ناشران خارجی.- 

همکاری در بهره مندی ناشران ایرانی از حمایت های مالی )گرنت ها ( -

 کشورهای خارجی در ترجمه و نشر کتاب /ها به زبان فارسی در ایران.

 ترجمه کتاب /ها به زبان فارسی -

 مکاری در ترجمه کتابه

وم ترجمه در مراودات اقتصاد نشر و بویژه در حوزه مبادالت کپی رایت از آنجاییکه مدی

از مولفه های تاثیرگذار و کلیدی می باشد، گروه ترجمه  قوی با همکاری نزدیک به 

نفر از مترجمان حرفه ایی در زبان های مختلف این موسسه را همراهی می  80

ت در حوزه ترجمه  آثار ایرانی کنند.آژانس ادبی و ترجمه پل با بیش از دو دهه فعالی

عنوان  120به زبان های مختلف خارجی و بالعکس  تاکنون توانسته است بیش از 

کتاب را به زبان های مختلف به سفارش ناشران ایرانی و خارجی ترجمه و چاپ 

  کند.

 انتشار مجله 

PUBLISHING IN IRAN MAGAZINE 

مام رنگی هفته اول هر فصل منتشر و فایل این مجله به زبان انگلیسی  و ت 

ناشر و آژانس ادبی در دنیا ارسال و نسخه چاپی  1500الکترونیکی آن به بیش از 

 در نمایشگاه های بین المللی کتابی که آژانس پل شرکت می کند،توزیع می گردد.

هدف اصلی مجله کمک به شناساندن بازار نشر و کتاب ایران به جهان از طریق 

ه مقاله،انجام مصاحبه،تهیه گزارش،نقد کتاب های ایرانی، ارائه اخبار نشر و ارائ

کتاب ایران در داخل و خارج، معرفی نویسندگان و تصویرگران ایرانی،معرفی آثار 

ایرانی، معرفی موسسات نشر ایرانی در بازارهای نشر در کشورهای مختلف 

 خارجی است.

آگهی موسسه انتشاراتی خود و آثارشان  همه ناشران ایرانی می توانند با سفارش

را در معرض اطالع و توجه هزاران مخاطب در سراسر جهان قرار دهند. همچنین 

نویسندگان و تصویرگران ایرانی می توانند با معرفی خود و آثارشان در این مجله با 

 ناشران و آژانس های ادبی در کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنند.

انتشار کتاب های ایرانی در کشورهای خارجی با ترجمه و 

 مشارکت ناشران خارجی

بر اساس تفاهنامه های منعقده فی مابین آژانس ادبی پل و ناشران 
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مختلف در اکثر کشورها کتاب های ایرانی با حمایت مالی صاحبان آثار  و 

سهیم شدن آنها در درآمد حاصل از فروش کتاب ها در کشورهای مقصد 

 منتشر می شود. ترجمه و
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