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یادداشت
نقش دولت ها در کمک به توسعه نشر در
جهان
مجید جعفری اقدم-مدیرعامل آژانس ادبی و ترجمه پل
مقدمه
کمک به توسعه نشر کشورها در جهان سال هاست که مورد
توجه دولت ها می باشد.نوع ،شیوه و اهداف کشورها برای
این منظور بسته به رویکرد و نوع نگاه آنها و همچنین بر
حسب مقتضیات زمان متفاوت و اشکال مختلفی داشته است.
در ایران اسالمی ما نیز نزدیک به سه دهه است که کمک به
توسعه نشر ایران در جهان با اهداف ،رویکردها و اشکال
مختلفی مورد توجه و وثوق متولیان فرهنگی بوده است .در
برهه ای از تاریخ گرانسنگ نظام جمهوری اسالمی ایران
کمک به حضور نشر ایران در جهان با هدف تبلیغ آثار
مذهبی و انقالبی در عرصه های بین المللی مد نظر متولیان
فرهنگی کشور بوده است.از اینرو ناشران عمدتا دولتی یا شبه
دولتی مورد حمایت قرار می گرفتند تا کتاب های ایرانی در
موضوعات مورد نظر حکومت را به زبان های مختلف
ترجمه و چاپ کرده و به روش های مختلف ،از جمله ارسال
به رایزنی های فرهنگی ایران در خارج یا دیگر موسسات
داخلی و خارجی وابسته به دولت و همچنین عرضه و فروش
این نوع کتاب ها در نمایشگاه های بین المللی کتاب در
کشورهای مختلف ،در معرض توجه و اطالع مخاطبان
خارجی مشخص قرار دهند .در این دوره ناشران خصوصی

نقش چندانی نداشتند و کارها به سازمان تبلیغات
اسالمی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و برخی زیر
مجموعه های وزارت ارشاد اسالمی و تعدادی از ناشران
خصوصی که از امکانات دولتی بهره مند می شدند،سپرده می
شد.
در دولت اصالحات در کنار این شیوه حمایتی ،کمک به
ناشران خصوصی و دولتی برای معرفی آثار خود در
موضوعات مختلف،در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار
گرفت.از این طریق عالوه از کتاب ها در موضوعات
مذهبی،انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،کتاب های زیادی در
موضوعات کودک و نوجوان و ادبیات داستانی امکان نمایش
و معرفی در رویدادهای بین المللی پیدا کردند .همچنین عالوه
از ناشران دولتی و شبه دولتی عوامل نشر دیگر از جمله
ناشران خصوصی،نویسندگان،تصویرگران و آژانس های
ادبی امکان حضور در رویدادهای بین المللی را پیدا کردند.
در این دوره عالوه از نگاه تبلیغی و ترویجی ،رویکرد کمک
به توسعه اقتصاد نشر کشور از طریق ورود به معادالت
اقتصاد نشر جهانی مد نظر و مورد توجه متولیان فرهنگی
قرار گرفت.اما از آنجا که ایران عضو کنوانسیون برن و
معاهده کپی رایت جهانی نبود،اعتقاد و باور چندانی به
موفقیت ناشران ایرانی در بازارهای جهانی نشر وجود
نداشت،از اینرو تمرکز اصلی به نمایش و معرفی آثار ایرانی
در نمایشگاه های بین المللی کتاب معطوف شد.در این دور
نیز تولی گری و مدیریت کار در دست موسسات دولتی یا
شبه دولتی بود و ناشران خصوصی با حمایت و تحت مدیریت
بخش دولتی در نمایشگاه ها و دیگر رویدادها حاضر می
شدند.
در دوره بعد از اصالحات کمک به توسعه نشر کشور در
جهان از طرف دولت کمرنگ شد و اعتقاد چندانی نزد
متولیان فرهنگی برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی
وجود نداشت .از طرف دیگر فکر می شد در وضع
موجود حضور نشر ایران در جهان صرفا جنبه تبلیغی می
تواند داشته باشد که آنهم در مجموعه ماموریت های سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رایزنی های فرهنگی ایران
در جهان تعریف می شد .از آنجاییکه وزارت ارشاد اسالمی
همچنان می خواست نقشی در این فرآیند داشته باشد تالش
کرد با برپایی غرفه هایی در برخی نمایشگاه های مهم
کتاب،نقش خود در فعالیت های بین المللی نشر را حفظ کند.
این نوع غرفه ها که با نام غرفه ملی ایران برپا می شد عمال
کارآیی الزم را نداشت و به محملی برای دورهمی برخی
مدیران وناشران دولتی و خصوصی نورچشمی و مورد وثوق
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و نمایش و فروش برخی آثار
نفیس و کتب مذهبی و ایرانشناسی تبدیل شد.
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در سال های اخیر توجه به کمک به توسعه نشر کشور در
جهان دوباره مورد توجه قرار گرفته است و تالش می شود
حضور نشر ایران در جهان سامان بیشتری پیدا کند .از
طرف دیگر سطح آگاهی و نوع نگاه عوامل نشر داخلی برای
حضور در بازارهای بین المللی نشر وسعت بیشتری پیدا
کرده است و تقاضای بخش خصوصی برای ورود به
تعامالت در نشر جهانی از استقبال قابل توجه برخورار شده
است .در همه این دوره ها ،عده ایی از ناشران خصوصی و
نویسندگان و تصویرگران فارغ از حمایت های دولتی با
هزینه و برنامه خود در نمایشگاه های بین المللی کتاب و
دیگر رویدادها شرکت کرده و می کنند ،که در مقایسه با
آثاری که با حمایت ،کمک و مدیریت دولتی در نمایشگاه ها
عرضه می شوند،توفیقات زیادی در همکاری با بازارهای
نشر در کشورهای مختلف،بویژه در حوزه مبادالت کپی
رایت،داشته اند.

شیوه های رایج دولت ها در کشورهای مختلف برای
کمک به توسعه نشر بین الملل
حمایت دولت ها در کشورهای مختلف برای حمایت از توسعه
نشر کشور مطبوع شان در جهان و بازارهای بین المللی
نشر،بویژه کشورهایی که بقا و ادامه اقتصاد نشرشان در
داخل و خارج تا حدود زیادی به حمایت های دولتی وابسته
است ،را می توان در دو محور مشخص زیر مورد بازخوانی
و تحلیل قرار داد.

الف-حمایت های تبلیغی و ترویجی
در کشورهایی که مسولین و متولیان فرهنگی مرتبط با
توسعه نشر کشورشان درک درستی از بازارهای جهانی
نشر و قواعد و بایسته های ساری و جاری در اقتصاد
نشر جهانی دارند ،حمایت های تبلیغی و ترویجی معموال
در محورهای زیر تعریف و برنامه ریزی می شوند:
-۱تهیه  ،انتشار و توزیع و یا حمایت از تهیه و انتشار
فراورده های تبلیغی و ترویجی درقالب
نشریه،مجله،کاتالوگ و بروشور و دیگر بسترهای تبلغی
و ترویجی مثل سایت ها و سامانه ها به زبان های
مختلف با هدف معرفی قابلیت ها و توانمندی های بازار
و عوامل نشر داخلی به مخاطبان هدف در بازارهای بین
المللی نشر
-۲کمک به ارتقای سواد و آگاهی عوامل نشر داخلی
برای حضور موفق و هدفمند در عرصه های بین المللی

در قالب برگزاری یا کمک به برگزاری کارگاهای های
آموزشی در داخل و خارج
-۳رایزنی و البی کردن با مسئوالن فرهنگی و نشر در
کشورهای مختلف با هدف تسهیل حضور عوامل نشر
داخلی در عرصه های بین المللی نشر،در مواردی
همچون تسهیل در گرفتن ویزای ورود به کشورهای
هدف ،تامین امکانات و فضاهای الزم برای حضور آثار
و عوامل نشر داخلی در نمایشگاه های کتاب و دیگر
رویدادهای مربوطه با هزینه های کمتر و ………..
-۴برگزاری یا کمک به برگزاری رویدادها و برنامه
های فرهنگی در نمایشگاه های کتاب کشورهای مقصد
که مبین قابلیت ها و ظرفیت های نشر و فرهنگ مکتوب
کشور مبدا باشد .
-۵تمهید بسته های تشویقی برای عوامل نشر داخلی که
حضورشان در نمایشگاه های خارجی کتاب موجبات
ترجمه و نشر آثار داخلی در کشورهای مختلف می شود.
-۶تمهید طرح های حمایتی با هدف کمک به ترجمه و
نشر آثار داخلی به زبان های مختلف در کشورهای
خارجی(معروف به طرح های گرنت)
-۷ایجاد فضا و امکانات در نمایشگاه های کتاب و دیگر
رویدادهای مربوطه برای معرفی طرح های حمایتی
دولتی و اجرای برنامه ها و فعالیت های مرتبط با هدف
اطالع رسانی درست و ترغیب ناشران و آژانس های
ادبی خارجی برای ورورد به تعامالت با بازار نشر
داخلی.....
-۸تمهید برنامه های حمایتی و تشویقی برای تسهیل و
ترغیب عوامل نشر خارجی جهت حضور در نمایشگاه
های کتاب و دیگر رویدادهای فرهنگی داخلی(در قالب
اعطای فیلوشیپ و ……)
-۹ایجاد فضا و امکانات در نمایشگاه های خارجی برای
معرفی و اطالع رسانی رویدادهای مهم داخلی(مثل
نمایشگاه کتاب) با هدف جلب و جذب مخاطبین خارجی
برای شرکت در رویدادهای داخلی
-۱۰حمایت از حضور نویسندگان،مترجمان و
تصویرگران داخلی برای حضور در نمایشگاه های کتب
خارج،سمینارها و همایش های بین الملل،فستیوال ها و
جوایز ادبی بین المللی
-۱۱برگزاری و یا حمایت از برگزاری رویدادهای بین
المللی با حضور مخاطبان خارجی در داخل و خارج
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-۱۲کمک به تسهیل موانع حقوقی و قانونی برای ایجاد
بهتر و بیشتر روابط کاری بین عوامل نشر داخلی و
خارجی در حوزه تبادالت کپی رایت،چاپ و تولید
مشترک آثار و دیگر همکاری های مشترک
-۱۳برگزاری برنامه ها و رویدادهای بین المللی برای
ترغیب و تشویق نویسندگان ،مترجمان و محققان خارجی
برای تولید آثار ارزنده در موضوعات نشر داخلی(مثل
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران)
-۱۴حمایت از برگزاری تورهای فرهنگی بازدید عوامل
نشر داخلی و خارجی از نمایشگاه های کتاب و دیگر
رویدادهای مهم بین المللی در داخل و خارج
 -۱۵اندیشیدن راهکارهایی برای بهره وری از امکان
تعامالت بین المللی در حوزه نشر و کتاب در توسعه
دیپلماسی فرهنگی و بهبود روابط فرهنگی با کشورهای
خارجی

ب -پشتیبانی از عوامل نشر داخلی برای ورود
و حضور موثر در بازارها و دیگر رویدادهای بین
المللی نشر در کشورهای مختلف
دولت ها در کنار ایفای نقش های ذاتی و سازمانی خود
برای بستر سازی توسعه نشر داخلی در رویدادهای بین
المللی  ،تالش می کنند از برنامه ها و پروژه
های صاحبان آثار داخلی( اعم از موسسات نشر،اتحادیه
های نشر،تشکل های نشر،آژانس های ادبی،نویسنده
ها،تصویرگران) برای ورود و حضور موفق و موثر در

بازارهای نشر در کشورهای مختلف پشتیبانی کنند.
بدین معنی که دولت ها یا موسسات زیرمجموعه شان
خود مجری برنامه های مرتبط با توسعه نشر کشور در
جهان نمی شوند،بلکه می توانند از برنامه ها و پروژه
هایی که از طرف بخش خصوصی پیشنهاد می
شود،پشتیبانی و حمایت کنند .برای نمونه در خصوص
حضور صاحبان آثار در نمایشگاه های بین المللی کتاب
 ،پروژه هایی از طرف بخش خصوصی به دولت
پیشنهاد می شود و دولت در صورت تایید از اجرای آنها
با مدیریت خود بخش خصوصی حمایت و شاید نظارت
می کند.
بنابراین دولت و موسسات زیر مجموعه وظیفه ندارند
حضور بخش خصوصی در رویدادهای بین المللی را
راهبری و مدیریت کنند .دولت یا موسسه های
زیرمجموعه اش فقط می توانند برای پرزنته کردن
فعالیت های سازمانی و اداری خودشان در نمایشگاه
های خارجی حضور داشته باشند .برای مثال موسسه
نمایشگاه های فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی ،که مدتی
است حضور نشر ایران در نمایشگاه های بین المللی را
راهبری و مدیریت می کند،اجازه ندارد از طرف
صاحبان آثار برای حضورشان در نمایشگاه های بین
المللی کتاب تصمیم سازی،مدیریت و اجرا را عهده دار
شود.این موسسه می تواند در قالب غرفه مستقل فعالیت
های خودش ،از جمله معرفی نمایشگاه کتاب تهران
برای جذب مخاطب خارجی جهت شرکت در این
نمایشگاه را انجام دهد.
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مصاحبه
حضور ر
ناشان ایر یان در فضای ی
بیالملیل
ر
نش باید هدفدار و نظاممند باشد/
افزایش تحریمها ،مبادالت رایت آثار را با
اختالل مواجه کردهاست

مجید جعفریاقدم ،مدیر آژانس ادبی و ترجمه «پل»
جعفری اقدم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب
ایران)ایبنا) ،درباره حضور و مشارکت این آژانس در
نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن  ۲۰۲۰گفت :نمایشگاه
کتاب پکن بهعنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب در قاره
آسیا هرساله معموال از  ۲۱تا  ۲۵ماه آگوست در محل
نمایشگاه بینالمللی چین در پکن برگزار میشود که
حدود  ۲۶۰۰ناشر و  ۳۰۰۰بازدیدکننده حرفهای از
کشور چین و نزدیک به  ۱۰۰ناشر و شرکتکننده از
دیگر کشورها از جمله ایران در این نمایشگاه شرکت
میکنند .نمایشگاه کتاب پکن در مساحت ۱۰۰هزار متر
مربع و در  ۸سالن برگزار میشود و مجری آن نیز
مرکز ملی صادرات و واردات نشر چین است.
وی افزود :معموال سه روز نخست نمایشگاه مخصوص
بازدیدکنندگان حرفهای نشر کتاب چین و دیگر کشورها
است و روز آخر نیز بازدید عمومی است .فعالیتهای
نمایشگاه کتاب چین در سه بخش؛ نمایشگاهی،
برنامههای جنبی /سالنهای ویژه و سالن کپیرایت
برگزار میشود.
جعفریاقدم بیان کرد :امسال بهدلیل اپیدمی کرونا،
وضعیت برگزاری نمایشگاهها متفاوت است و بهصورت
فیزیکی و برخط برگزار میشود .فیزیکی آن با حضور

ناشران چینی برگزار شده و در بخش برخط ،ناشران
چینی بههمراه ناشران دیگر کشورها حضور فعال دارند.
مدیر آژانس ادبی و ترجمه «پل» با اشاره به فعالیتهای
بخش مجازی نمایشگاه کتاب پکن عنوان کرد :در این
بخش چهار محور فعالیت میکند ،ناشران چینی و دیگر
کشورها ،بخش مبادالت کپیرایت ،بخش کتابخانهها و
بخش رویدادها که همگی بهصورت مجازی فعالیت
میکنند .در بخش ناشران صاحب غرفه سه امکان وجود
دارد؛ نخست آنکه هر ناشر حداقل پنج عنوان کتاب را
در صفحه ویژه خود عرضه میکند؛ ناشرانی که
کتابهای خود را عرضه میکنند ،امکان گفتوگو و
چتکردن با خریدار و مراجعهکننده خود دارند تا برای
خرید و فروش رایت کتاب تعامل کنند.
به گفته جعفریاقدم ،بخش دیگر نیز ،بخش هوشمند است
که طرفهای گفتوگو یعنی خریدار و فروشنده رایت
مالقات زنده مجازی با یکدیگر دارند .بخش بعدی،
غرفههای مجازی است که نماینده ناشر چینی در غرفه،
کتابهای خود را عرضه میکند تا اگر مالقاتکننده
حضوری چینی داشتند ،درخصوص ادامه کار و مبادالت
رایت گفتوگو کنند .در بخش ایونت و رویدادها نیز که
توسط مسئوالن نمایشگاه و ناشران بهصورت آنالین در
سایت برگزار برگزار میشود و مخاطبان میتوانند از
آن استفاده کنند.

امکان تبادالت رایت یکساله در نمایشگاههای مجازی
کتاب
وی درباره فعالیتهای آژانس ادبی و ترجمه پل در نمایشگاه

کتاب پکن  ۲۰۲۰گفت :در ابتدا قرار بود که با استفاده
از فلوشیپ و یا کمک نمایشگاه کتاب پکن ،حضور
فیزیکی در نمایشگاه داشتهباشیم که بهدلیل کرونا دیگر
ممکن نبود و مجبور شدیم بهصورت مجازی در این
نمایشگاه شرکت کنیم .اجازه معرفی  ۵عنوان از
کتابهایمان را در صفحه اصلی داشتیم و همچنین از
طریق موسسات زیرمجموعهای معرفی شده نزدیک به
 ۵۰عنوان کتاب را در این سایت به نمایش گذاشتیم .این
امکان تا یک سال برای ناشران ادامه دارد و اگر ناشری
بتواند بیش از  ۵مبادالت رایت داشتهباشد ،از امکانات و
تسهیالتی چون شرکت در نمایشگاه سال دیگر پکن که
اگر بهصورت فیزیکی برگزار شود ،برخوردار خواهد
شد.
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مدیر آژانس ادبی و ترجمه «پل» ادامه داد :تالش کردیم
تا کتابهای عرضهشده در موضوعات کودک و
نوجوان ،ادبیات داستانی و غیرداستانی و علوم انسانی
بیش از  ۵۰نویسنده ایرانی را به نمایش بگذاریم .یک
هفته است که در وقتهای مشخصی در سایت حضور
داریم تا با ناشران ارتباط بگیریم ،کتابهای خود را
معرفی کنیم ،در ایونتهای مناسب شرکت کنیم .همچنین
سعی داریم ضمن عرضه عنوانهای جدید کتابهای
ایرانی ،با مشتری و ناشران جدیدی از چین و دیگر
کشورها ارتباط بگیریم تا به قراردادهای همکاری
مبادالت رایت و چاپهای مشترک برسیم.
به گفته وی ،با انتشارات «هونان»« ،یریم پرس» و ...
تفاهمنامه و قراردادهایی برای چاپ کتابهای ایرانی در
چین و متقابال کتابهای چینی در ایران امضاء کرده و
تاکنون قرارداد ۶کتاب را منعقد کردیم .همچنین با
انتشارات دیگری برای ترجمه و چاپ کتابهای افسانهای
ویژه کودکان قرارداد داریم تا ناشران چینی بتوانند آثار را
ترجمه ،چاپ و منتشر کنند.

نمایشگاه مجازی هیچگاه جایگزین نمایشگاه فیزیکی
نخواهد شد
جعفریاقدم درباره محاسن و معایت برگزاری
نمایشگاههای کتاب مجازی عنوان کرد :حسن اصلی آن
مقرون بهصرفه بودن است که شرکتکنندگان هزینههای
اضافی ندارند .حسن دیگر نمایشگاه مجازی ،امکان
ارتباط با طرفهای مخاطب بیشتر است و از آنجایی که
زمان نمایشگاههای مجازی بیشتر است ،موجب شده تا با
افراد بیشتری ارتباط بگیریم ،البته باید گفت که نمایشگاه
مجازی هیچگاه جایگزین نمایشگاه فیزیکی نخواهد شد.
البته این شیوه عیبهایی نیز دارد ،نخست آنکه ،معموال
مبادالت رایت و قراردادهای همکاری زمانی حقیقی
میشوند که طرفهای معامله مالقاتهای رودرو
داشتهباشند و درواقع با این مالقاتها همدیگر را باور
میکنند .همچنین ،در نمایشگاههای فیزیکی ،نتایج مبادالت
و قراردادها بیشتر از نمایشگاههای مجازی است و دیگر
آنکه ،درنمایشگاه حضوری کتاب ،امکان معرفی
کتابهای بیشتری است که این امکان در نمایشگاه مجازی
محدود است.

مدیر آژانس ادبی و ترجمه «پل» در ادامه افزود :یکی
از مشکالت جدیای که درحال حاضر با آن مواجه هستیم،
علیرغم بحث کرونا و اختالالتی که بهوجود آوردهاست،
بحث شدیدتر شدن تحریمها است که امکان مبادالت و کار
با طرفهای خارجی را بسیار مشکل کردهاست.

ناشران ایرانی باید در فضای بینالمللی نشر قواعد
بازی را بلد باشند
وی بیان کرد :امسال در نمایشگاه کتاب پکن ،سه آژانس
ادبی و چهار ناشر دیگر نیز عالوه بر موسسه خانه کتاب
و ادبیات ایران حضور دارند که البته برخی از حضورها
بیشتر نمایشی است .اتفاق خوشایندی است که هرساله
تعداد ناشران بیشتری وارد فضای بینالمللی نشر میشوند؛
اما بهعنوان کسی که خاک این صحنه را بهنوعی خورده
است ،بیان میکنم که ناشرانی که در این رویدادها شرکت
میکنند ،باید قواعد بازی را مراعات کنند تا به نتایج موثر
و مثبتی دست پیدا کنند.
جعفریاقدم با اشاره به تاثیرگذاری حضور ناشران ایرانی
در فضای بینالمللی نشر خاطرنشان کرد :این حضور
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد ،اما باید هدفمند و نظاممند
باشد؛ چراکه حضور در نشر بینالملل کاری حرفهای،
پیوسته و آهسته است؛ یعنی باید مستمر باشد و ناشر بداند
که چطور در بازارها حضور پیدا کند .ناشر ایرانی باید
مبادالت رایت را بهعنوان بخشی از کار خود ببیند،
همانطور که توزیع و تالیف اثر را واسپاری میکند ،در
بخش رایت هم باید بخشی ایجاد کند که متخصصان این
کار ،فعالیتها را هدایت کند .همچنین نباید نمایشگاههای
خارجی را فرصتی برای گشت زدن ببیند و یا اینکه در
نمایشگاههای مجازی شرکت نکند و یا اینکه نمایشگاهها
را فرصتی برای استفاده از رانت آنها جهت آشنایی با
وضعیت نشر جهان انجام بدهد؛ چراکه این اقدامات،
بیانگر حرفهای نبودن آن ناشر است.
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نوع و میزان حمایت:

معرفی فلوشیپ های نمایشگاه
های بین المللی کتاب
برنامه فلوشیپ نمایشگاه کتاب اسپانیا
www.Llull.cat

پرداخت تمام هزینه های سفر و اسکان و دیگر هزینه های
مرتبط با فلوشیپ پذیرفته شدگان در فلوشیپ

نحوه درخواست شرکت در فلوشیپ:
-۱ثبت نام در سامانه فلوشیپ و دریافت فرم تقاضا
-۲تکمیل و ارسال فرم تقاضا به همراه دیگر مدارک مورد
نیاز

زمان ثبت تقاضا:
هر سال تا آخر ماه آوریل

زمان برگزاری:
موسسه رامون لییول The Institut Ramon Llull
یک موسسه عام المنفعه در کاتاالن کشور اسپانیاست که
با هدف کمک به جهانی کردن فرهنگ و ادبیات زبا
کاتاالنی تاسیس شده است.

 ۸تا  ۱۳ماه سپتامبر

این موسسه عالوه از عقد تفاهمنامه های مختلف با دانشگاه
های جهان جهت آموزش و گسترش زبان کاتاالنی حمایت
از ترجمه و نشر آثار اسپانیایی به زبان های مختلف در
دنیا در قالب برنامه گرنت ،از حضور ناشران خارجی
برای شرکت درهفته کتاب بارسلونای اسپانیا جهت آشنایی
با بازار نشر اسپانیا و ارتباط گیری با صنعت نشر و
ناشران در اسپانیا در قالب طرح فلوشیپ حمایت می کند.
در طرح فلوشیپ این موسسه از حضور حداقل  ۱۰ناشر
و آژانس ادبی خارجی برای حضور در هفته کتاب
.کاتاالن حمایت می کند

برنامه ها:
-۱برگزاری  ۳۰نشست کاری با ناشران و
آژانس های ادبی اسپانیا،برگزاری کارگاه های
آموزشی وبرگزاری کنفرانس هایی تخصصی
برای معرفی ظرفیت های بازار نشر کاتاالن
-۲بازدید از موسسات نشر و دیگر نهادهای
فرهنگی مرتبط با کتاب و نشر در بارسلونا
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معرفی برنامه های گرنت
کشورهای خارجی
معرفی پروژه حمایت از ترجمه و نشر
آثار روسی در جهان

ب-برای کتاب های غیرداستانی تمام یا بخشی از هزینه
کپی رایت ،تمام یا بخشی از هزینه ترجمه و بخشی از
هزینه چاپ
مدارک الزم برای ثبت تقاضا:
فرم تقاضارزومه ناشر متقاضیرزومه مترجم پیشنهادیکاتالوگ آثار ناشر متقاضی-فایل پی دی اف کتاب پیشنهادی برای ترجمه

بنیاد میخائیل پروخوروف (The Mikhail
)Prokhorov Foundationیکی از نهادهای
خصوصی حمایت کننده از ترجمه و نشر آثار روسی در
کشورهای مختلف است.این موسسه در سال ۲۰۰۴
توسط تاجر روسی میخاییل پروخروف تاسیس شده
است.هدف اصلی از تاسیس این نهاد کمک به توسعه
سیستماتیک فرهنگ روسی در کشورهای روسی زبان و
ارتقا روابط فرهنگی با کشورهای مشترک المنافع
بود.در سال های بعد حمایت از ناشران خارجی در
کشورهای مختلف برای ترجمه و نشر آثار روسی به
زبان های مختلف در دستور کار این نهاد قرار گرفت.
برای این منظور یک پروژه بین المللی تحت عنوان
برنامه حمایت از ترجمه آثار روسی( PROGRAM
FOR THE SUPPORT OF
TRANSLATION OF RUSSIAN FICTION,
 )POETRY AND NON-FICTIONارایه شد.

موضوعات مورد حمایت:
در این برنامه از ترجمه و نشر کتاب های روسی در
موضوعات ادبیات داستانی و شعر و ادبیات
غیرداستانی(تاریخ-فلسفه-علوم سیاسی-علوم اجتماعی و
 )......به زبان های خارجی در کشورهای مختلف توسط
ناشران خارجی حمایت می شود.

نوع و میزان حمایت:
الف –برای کتاب های داستانی و شعر تمام یا بخشی از
هزینه کپی رایت و تمام یا بخشی از هزینه ترجمه

زمان پذیرش تقاضا:
در طول سال

زمان اعالم نتیجه:
کمیته گرنت چهار بار در سال تشکیل جلسه داده و
تقاضاها را بررسی و اعالم نتیجه می کند.
وقتی تقاضایی مورد تصویب قرار می گیرد ناشر
متقاضی باید مدارک زیر را تهیه و ارسال کند:
تصویر قرارداد کپی رایت خرید اثر از ناشر روسیتصویر قرارداد ترجمه با مترجم پیشنهادیپیش فاکتور هزینه ها برای خرید رایت،ترجمه و چاپکتاب

زمان پرداخت مبلغ کمک مالی:
مبلغ تصویب شده برای حمایت بعد از پذیرش تقاضا و
عقد قرارداد فی مابین ناشر متقاضی و بنیاد میخاییل به
متقاضی پرداخت می شود.
آژانس ادبی و ترجمه پل برای معرفی آثار برتر
روسی،انعقاد قرارداد کپی رایت بین ناشران روسی و
ایرانی،ثبت تقاضا در بنیاد میخاییل برای دریافت حمایت
مالی و همچنین ترجمه کتاب های روسی به زبان
فارسی آمادگی همکاری با ناشران ایرانی است.در
صورت تمایل لطفا با ایمیل
polliteraryagency@gmail.comمکاتبه
فرمایید.
4

معرفی جوایز ادبی جهان

جایزه راگازی بولونیا( Bologna Ragazzi
)Award
http://www.bookfair.bolognafiere.it/index
.asp

جوایز ادبی ویژه کودکان
بدون تردید حضور نویسندگان ایراني در جشنواره هاي
جهاني مي تواند تبعات بسیار مثبتي براي ادبیات
كشورمان به ارمغان آورد.نیاز به آشنایی نویسندگان
داخلی با این جوایز در تمامی حوزه های ادبی ایران
محسوس است و با گسترش حضور این نویسندگان در
رقابت هاي ادبي زمینه آشنایي فرهنگي دیگر كشورها با
آثار و فرهنگ ایراني فراهم خواهد شد.
عدم آشنایي نویسندگان و مسووالن فرهنگي با این جوایز
تا حدودي نویسندگان كشورمان را از شركت در این
مسابقات دور كرده است و این فرصت را براي حضور
و شناساندن ادبیات ایران به دیگر كشورها،از نویسندگان
گرفته است.
از طرفي كسب جوایز مالي این رقابت ها نیز در
گسترش ادبیات و فرهنگ ایراني مي تواند نقش موثري
ایفا كند.آنچه در پي مي آید معرفي مهمترین جوایز ادبي
در سطح جهان در حوزه کودک و نوجان است است.
دپارتمان جوایز ادبی بین المللی آژانس ادبی پل برای
شرکت دادن آثار،نویسندگان،تصویرگران و مترجمان
ایرانی در جوایز مختلف ادبی اعالم آمادگی می
کند.برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با آدرس ایمیل
مکاتبه polliteraryagency@gmail.com
فرمایید.
*******

هر سال نمایشگاه بولونیا با هدف تشویق ناشران جهان
به تولید کتاب های با کیفیت باال جایزه ای به نام
)(Bologna Ragazzi Awardرا در چهار بخش
داستان ،غیر داستان ،افقهای نو و اپرا پریما به پدید
آورندگان کتاب های کودک اهدا می کند.
جایزه راگازی بولونیا یکی از جایزه های ارزشمند
جهانی است که ناشران را تشویق می کند که بهترین آثار
خود را به این مسابقه معرفی کنند .بخش داستان به
بهترین کتاب از گونه فانتزی ،مجموعه قصه ها یا
داستانهای کوتاه و یا مصوراهدا میشود .در این بخش
یک برنده و یک تا سه اثر ستایش شده ،معرفی می
شوند.
بخش غیر داستان به آثار غیر داستانی که اطالعات مفید
و آموزندهای را در زمینههای علم ،تاریخ ،هنر،
موسیقی ،زندگی نامه و یا رخدادهای تازه در جهان در
اختیار نسل جوان قرار دهد ،داده میشود.
بخش افقهای نو به صنعت نشر در کشورهای عربی،
آمریکای التین ،آسیا و افریقا میپردازد ،آثاری که
بتوانند فکرهای نو و ایدههای مناسبی برای برانگیختن
نوآوری در خوانندگان ایجاد کنند.
Opera Primaبخش تازه و موقتی از این مسابقه است
که از سال ( )۲۰۰۹به تصویرگرانی که نخستین اثر
خود را آفریده اند اهدا میشود.
داوران بین المللی این جایزه برای انتخاب برندگان،
عناصر تفکیک ،ویژگی های برتر هنری و ارتباط
مناسب و متعادل بین متن و تصویر را در نظر می
گیرند.

كنكور دوساالنه نوما()Noma Literacy Prize
http://www.accu.or.jp/noma/english/e
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كنكور دوساالنه نوما با هدف تشویق تصویرگران
منطقهی آسیا (به جز ژاپن) ،اقیانوسیه ،آمریکای التین و
جنوبی ،آفریقا برای آفرینش آثار هنری با کیفیت باال و
فراهم کردن زمینه ای برای معرفی آثار آنها در
حوزهی بینالمللی ،از  ۱۹۸۷تا  ۲۰۰۸هر دو سال یک
بار برگزار شد .
این دوساالنه با پشتیبانی صندوق بینالمللی توسعه کتاب
نوما ،مرکز فرهنگی آسیا/اقیانوسیه یونسکو به منظور
بزرگداشت نام شوئیچی نوما -نایب رئیس پیشین این
مرکز -بنیان گذاری شد.شوئیچی نوما در سال  ۱۹۷۴به
مناسبت دریافت جایزهی بین المللی کتاب ،بودجهای را با
هدف رشد کیفی کتابهای تصویری در کشورهای در
حال توسعه به مرکز توسعه فرهنگی آسیا/اقیانوسیه
توسعه اهدا کرد و دوساالنهی نوما برای استفادهی
مناسب از این بودجه طراحی و اجرا شد.
جایزهی بزرگ دوساالنه نوما شامل مدال و مبلغ ۳۰۰۰
دالر آمریکا برای بهترین تصویرگری کودکان و
نوجوانان ،جایزهی دوم شامل مدال و مبلغ ۱۰۰۰دالر
آمریکا ،جایزهی فهرست پایانی شامل مدال و مبلغ ۳۰۰
دالر آمریکا برای  ۱۰نفر و جایزهی تشویقی شامل مدال
برای بیست اثر از بیست تصویرگر برتر بود.

جایزه النور فارژن()Eleanor Farjeon
http://www.childrensbookcircle.org.uk/de
fault.asp

این جایزه در یادبودی است برای النور فارژن ،نویسنده،
شاعر ،نمایش نامه نویس و طنز نویس ادبیات کودکان
انگلستان.

جایزه از سال  ۱۹۶۶هر سال ،به یک پدیدآورنده ،ناشر،
نهاد ترویج خواندن ،کتابدار و یا آموزگار ،که اثری
برجسته در دنیای ادبیات کودک بریتانیا برجای گذاشته
باشند اهدا می شود .
این جایزه از سوی نهاد" دایره کتاب کودک " اداره و
اهدا می شود و بنیاد النور فارژن نیز پشتیبانی مالی آن
را بر عهده دارد .نامزدان دریافت جایزه را هر سال
اعضای نهاد دایره کتاب کودک برمی گزینند و سپس با
رای گیری ،برنده مشخص می شود .اعالم نام برنده و
مراسم اهدای جایزه هر سال در ماه نوامبر اجرا می
شود .
جایزه کتاب های کودکان جین آدامز( The Jane
)Addams Children's Book Awards
http://www.janeaddamspeace.org/jacba/
index

جایزه ی جیمز آدامز به کتاب هایی اهدا می شود که در
طول یک سال گذشته منتشر شده باشند و به طور موثر
صلح ،عدالت اجتماعی و وحدت جهانی و برابری جنسی
و نژادی را ترویج می کنند و از معیارهای متداول
برتری در کتاب های ادبی برخوردار باشند.
از سال  ۱۹۹۳کتاب های تصویری نیز می توانند این
جایزه را دریافت کنند و افزون بر کتاب های برنده
جایزه ،کتاب هایی نیز به عنوان برنده افتخاری
)(honored booksمعرفی می شوند .نویسندگان
وتصویرگران برنده جایزه و کتاب های برنده افتخاری،
گواهی نامه و جایزه نقدی دریافت می کنند.
جین آدامز ،دومین زنی است که جایزه صلح نوبل را از
آن خود کرده است .او زنی اهل آمریکا زاده شده در
سال  ۱۸۶۰بود که به سبب کوشش هایش در ترویج
صلح و اصالحات اجتماعی پر آوازه شد .
آدامز در سال  ۱۹۱۵به عنوان نخستین رئیس انجمن بین
المللی زنان برای صلح و آزادی ) (WILPFکه یک
نهاد تازه تاسیس بود ،برگزیده شد .انجمن صلح جین
آدامز ،به عنوان بخش آموزشی انجمن بین المللی زنان
برای صلح و آزادی فعالیت می کند و از سال ۱۹۳۵
جایزه کتاب های کودکان جین آدامز را به صورت
ساالنه اهدا می کند.
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از سال  ۱۹۶۳تا  ۲۰۰۲برندگان در ماه سپتامبر در زاد
روز جین آدامز معرفی می شدند .اما از سال ۲۰۰۳
تاکنون برندگان این جایزه ترویج صلح و ادبیات در روز
 ۲۸آوریل ،روز پایه گذاری انجمن بین المللی زنان
برای صلح و آزادی ،معرفی می شوند .جایزه های
برندگان نیز هر سال در جشنی عمومی در سومین آدینه
ماه اکتبر اهدا می شود .

جایزه ی ردهاوس( Red House Children's
)Book Award
http://www.redhousechildrensbookawar
d.co.uk

جایزه ناسن()Nesen Award
http://www.nasen.org.uk

جایزه ی ناسن از سوی انجمن ملی نیازهای آموزشی
ویژه بریتانیا از سال  ۱۹۹۱برای شناسایی کتاب ها،
نویسندگان و ناشرانی که در راه ارتقا و ترویج ادبیات و
منابع آموزشی کودکان با نیازهای آموزشی ویژه تالش
می کنند ،بنیانگزاری شده است.
این جایزه هم اکنون بیانگر بهترین تالش ها در زمینه ی
کتاب ها و منابع آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه
است .از سال  ۲۰۰۷منابع غیر کتابی نیز در این جایزه
شرکت داده می شوند و هم اکنون این جایزه در  ۹گروه
اهدا می شود که ادبیات کودک و نوجوان یکی از آن
هاست .
کتاب های کودک و نوجوان غیر آموزشی شرکت دهنده
در این جایزه باید دارای ویژگی های زیر باشند:
󠇯برای همه کودکان نوشته شده باشند ،برای همه
کودکان برای سهیم شدن و لذت بردن از کتاب.
󠇯کتاب باید تصویر مثبتی از افراد معلول و افراد با
نیازهای آموزشی ویژه ارائه دهد.
󠇯کودکان را در پیش گرفتن رفتار مثبت نسبت به
معلولیت پشتیبانی کند.
󠇯دانش و آگاهی کودک را در زمینه معلولیت باال ببرد .
󠇯برای مخاطبان هدف از قابلیت خوانایی برخوردار
باشد و شیوه ی ارائه کتاب مناسب باشد.
󠇯کیفیت ادبی باال و تصویرگری مناسبی داشته باشد.
󠇯قابلیت در دسترس بودن به شکل های جایگزین را
داشته باشد.

یكی از برجسته ترین جوایز در ادبیات كودك و نوجوان
است كه هر سال در انگلستان با داوری کودکان و
نوجوانان ،به نویسندگان برگزیده اهدا می شود
این جایزه در سال  ۱۹۸۰از سوی پت تامسون یکی از
اعضای بنیاد گروه های کتاب کودکان Federation
of Children's Book Groupsبا نام "جایزه ی
کتاب کودک" بنیان گذاری شده است و از سال ۲۰۰۱
که بیناد ردهاوس پیشتیبانی آن را برعهده گرفته است،
جایزه کتاب ردهاوس نامیده می شود .این جایزه از سال
 ۱۹۹۲در سه بخش کتاب خردساالن ،خوانندگان کودک
و خوانندگان نوجوان برگزار می شود .بنیاد ردهاوس
هر سال از مخاطبانی كه با آنها در تماس است ،می
خواهد به بهترین كتاب هایی كه خوانده اند ،امتیاز بدهند.
در پایان سال ،ده عنوان کتاب به مرحله ی نهایی مسابقه
راه می یابند .سرانجام از بین این فهرست ۳ ،نویسنده
انتخاب می شوند و جایزه می گیرند که یکی از این
نویسندگان به عنوان برنده ی برندگان معرفی می شود .
 ۵۰کتاب برگزیده نخست هم به عنوان محبوب ترین
کتاب های سال ،در فهرستی منتشر می شود .بنیاد
ردهاوس این کتاب ها را در طول سال به صورت یک
نمایشگاه سیار براساس درخواست به همراه پوستر
جایزه ردهاوس به مدرسه ها ،کتابخانه ها و دیگر مراکز
کودکان می فرستد.
ایزه کتابهای خردساالن بوک تراست( Book trust
)Early Years Awards
http://www.booktrust.org.uk
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"جایزه کتاب های خردساالن "جایزهای است که هر ساله
به بهترین کتاب های منتشر شده در انگلستان برای
نوزادان ،نوپایان و کودکان پیش دبستانی تعلق می گیرد.

جشن دریافت جایزه را دریافت می کند .این جشن هر
سال در ماه اگوست برگزار می شود .از سوی هیئت
مدیره  SCBWIجایزه ای برابر با  ۱۰۰۰دالر برای
ویراستاران کتاب های برنده و مدیر هنری کتاب های
تصویری برنده در بخش تصویر نیز اهدا می شود که
در نوع خود بی نظیر است .افزون بر چهار کتاب برنده
جایزه ،چها ر کتاب برگزیده نیز از سوی هئیت داوران
اعالم می شوند .جایزه باددبادک طالیی تنها جایزه
ادبیات کودکان ونوجوانان است که از سوی همتایان
نویسندگان و تصویرگران داوری می شود و تنها به
اعضا این انجمن اهدا می شود.

هدف از برگزاری این جایزه تقدیر و اطالع رسانی
درباره کتابهای منتشر شده برای نوزادان ،نوپایان و
کودکان پیش دبستانی و دسترس پذیرتر کردن آنها برای
مخاطبانشان است.
برندگان هر بخش ،جایزهای برابر  ۲۰۰۰پوند به همراه
یک نشان ویژه دریافت میکنند .افزون براین ،تصویرگر
برگزیده هم یک جایزه ویژه از یک تصویرگر مشهور
دریافت می کند .از سال  ۲۰۰۹به ناشران کتابهای
برنده هم از سوی بوک تراست انگلستان یک گواهینامه
اهدا میگردد که آنها را در میان ناشران سال جایزه
کتاب های خردساالن قرار می دهد .
این جایزه پیش از سال  ۲۰۰۴به نام" جایزه کتاب های
خردساالن سینزبری "شناخته و از سوی فروشگاههای
زنجیره ای سینزبری پشتیبانی میشد.

جایزه ادبیات نسل جوان آلمان( German Youth
)LIterature Award

برگزار کننده این جایزه بنیاد بوک تراست انگلستان
است .این جایزه بخشی از پروژه بوک استارت
انگلستان به شمار میرود و در سه بخش ،بهترین کتاب
برای نوزادان زیر یک سال ،بهترین کتاب تصویری
برای کودکان پیش دبستانی تا پنج سال و بهترین
تصویرگر تازه کار کتابهای کودکان پیش دبستانی تا
پنج ساله را برمیگزیند.

جایزه بادبادک طالیی ()Golden Kite

/https://www.goldenkite.com

جایزه بادبادک طالیی از سال  ۱۹۷۱از سوی انجمن
نویسندگان وتصویرگران کتاب کودک ساالنه به بهترین
کتاب داستانی ،غیر داستانی ،متن کتاب های تصویری و
تصویرگری کتاب های تصویری اهدا می شود.

http://www.jugendliteratur.org/english

جایزه ادبیات نسل جوان آلمان تنها جایزه ادبی دولت
آلمان است .مسئولیت جایزه ادبیات نسل جوان آلمان بر
عهده انجمن ادبیات کودک و نوجوان ،شاخه ملی دفتر
بین المللی کتاب برای نسل جوان )(IBBYدر آلمان
است .این جایزه از سال  ۱۹۵۶ساالنه در چهار بخش
کتاب تصویری ،کتاب کودکان ،کتاب نوجوانان و کتاب
غیر داستان از سوی گروهی از کارشناسان ادبیات و
منتقدان اعطا می شود .از سال  ۲۰۰۳گروهی از
داوران مستقل نوجوان نیز جایزه ای را به کتاب برگزیده
خود می دهند .همه برندگان  ۸۰۰۰یورو دریافت می
کنند .افزون بر این یک جایزه سالیانه۱۰هزار یورویی
نیز به خاطر یک عمر تالش به نویسنده یا تصویرگر یا
مترجم آلمانی اهدا می شود .اعالم برندگان و جشن اهدا
جوایز در اکتبر هر سال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
برگزار می شود.

نویسنده و تصویرگر برنده افزون برجایزه ۲۵۰۰
دالری ،هزینه سفر به لوس انجلس برای شرکت در
8

اخبار

نامزدهای ایرانی جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۱
معرفی شدند.

آژانس ادبی پل پنجمین حضئور خود در
نمایشگاه کتاب پکن را به صورت مجازی در
ماه آگوست  ۲۰۲۰تجربه می کند.
نامزدهای شورای کتاب کودک برای جایزه یادبود
آسترید لیندگرن (آلما) ۲۰۲۱مشخص شدند.
شورای کتاب کودک« ،جمشید خانیان» را در بخش
نویسندگان« ،فرشید شفیعی» را در بخش تصویرگران و
«عبدالحکیم بهار» را در بخش ترویج خواندن ،برای
نمایشگاه بین المللی کتاب پکن امسال بصورت فیزیکی
برای ناشران چینی و بصورت مجازی( )virtualبرای
ناشران خارجی برگزار می شود.ناشران و آژانس های
ادبی از کشورهای مختلف ضمن معرفی آثار خود
بصورت مجازی در این نمایشگاه امکان مالقات و
مذاکره مجازی( )smartبرای مبادالت رایت با ناشران
چینی خواهند داشت.
آژانس ادبی پل در نمایشگاه امسال پکن عالوه بر معرفی
بیش از  ۱۰۰عنوان کتاب ایرانی در موضوعات کودک
و نوجوان ،ادبیات داستانی و ادبیات غیرداستانی قرار
مالقاتهایی برای مذاکره در خصوص مبادالت کپی رایت
و دیگر همکاری ممکن با ناشران معتبر چینی تنظیم
کرده که به صورت مجازی برگزار خواهند شد.

دریافت جایزه آسترید لیندگرن (آلما  )۲۰۲۱معرفی کرد.
کمیته جوایز شورای کتاب کودک «جمشید خانیان» را
به دلیل نقش پررنگ و تأثیرگذار در روند شکلگیری
ادبیات داستانی نوجوان امروز ،تأکید بر مفاهیم انسانی
صلح ،مدارا ،احترام به دیگری ،دوستی ،عشق ،پرداختن
به مسائل و بحرانهای انسانی چون انواع تبعیض،
جنگ ،مهاجرت ،تنهایی ،مرگ ،هویت ،ارتباط بین
نسلها ،زندگی شهری ،توجه به فرم و تکنیک در کنار
محتوای غنی ،بیان نمایشی و تشخص زبانی و هویت
داشتن سبک نوشتاری ،تأکید بر جنبههای زیبایی شناسانه
و هنری و عدم نگاه تعلیمی و تربیتی صرف بهعنوان
نامزد بخش نویسندگان جایزه آسترید لیندگرن معرفی
کرد.
در بخش تصویرگران ،کمیته جوایز شورای کتاب کودک
«فرشید شفیعی» را به دلیل تأثیرگذاری انکارناپذیر بر
تصویرگران جوان ،جریانساز بودن در تصویرسازی
دهه هشتاد ،خلق تصاویری باروح ایرانی در قالبی نو و
ساخت جریانی ماندگار در تصویرسازی ادبیات کودک
ایران ،برای دومین بار نامزد این جایزه کرد.
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در بخش ترویج خواندن ،کمیته جوایز شورای کتاب
کودک «عبدالحکیم بهار» را به دلیل سالها فعالیت
مستمر ،خستگیناپذیر و خودجوش در زمینه ترویج
کتابخوانی در مناطق دورافتاده از جمله منطقه صفر
مرزی ،تجهیز و راهاندازی کتابخانه ،راهاندازی شبکه
مروجان در ۷۰روستا با هدف فعال کردن کتابخانه و

تمامی موسسات نشر ،موسسات فرهنگی ،موسسات علمی
و تحقیقاتی و دانشگاههای ایرانی میتوانند برای آشنایی با
تازههای کتاب این دو انتشارات به سایت آژانس ادبی و
ترجمه پل مراجعه و برای خرید رایت آنها ،با قیمتهای
حداقلی ،از طریق آژانس ادبی و ترجمه پل اقدام کنند.

بیست و دومین حضور آژانس ادبی و ترجمه پل
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

کتابخوانی ،تبدیل شبکه مروجان روستایی به پایگاه
کمکرسانی به مردم در دوران خسارتهای پس از سیل
نامزد دریافت جایزه ادبود آسترید لیندگرن (آلما) کرد.

اعطای نمایندگی ترجمه و نشر کتاب های
انتشارات اشپینگر و مک میالن به زبان فارسی
در ایران به آژانس ادبی پل

آژانس ادبی و ترجمه «پل» با هدف برقراری روابط
حرفهای میان بازار نشر ایران با ناشران و آژانسهای
ادبی معتبر در جهان مذاکرات و پیگیریهای مستمری را
در سالهای اخیر انجام داده و تاکنون توانستهاست
نمایندگی ترجمه و نشر آثار نزدیک به  ۱۰۰ناشر خارجی
به زبان فارسی در ایران را کسب کند.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان مهم ترین نمایشگاه
کتاب دنیا امسال به جهت مشکالت و محدودیت های
ناشی از شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار
می شود.آژانس ادبی پل برای استمرار حضور خود در
این نمایشگاه مهم امسال به صورت مجازی در آن
شرکت می کند.آژانس ادبی پل در این نمایشگاه عالوه
بر معرفی و عرضه بیشتر از  ۵۰۰عنوان از آثار برتر
ایران قرار مالقات هایی را با ناشران از سراسر جهان
ترتیب و در خصوص فروش کپی رایت کتاب های
ایرانی و همچنین آشنایی با تازه های کتاب دنیا جهت
خرید رایت زبان فارسی آن ها جهت ترجمه و نشر در
ایران به صورت مجازی مذاکره خواهد شد.

علیرغم محدویتها و مشکالت موجود ناشی از
تحریمهای ناجوانمردانه دو انتشارات معتبر جهانی،
«اشپرینگر» و «مک میالن» شعبه انگلستان ،با اعطای
نمایندگی به آژانس ادبی و ترجمه پل برای فروش حق
کپیرایت و ترجمه و نشر آثارشان به زبان فارسی در
ایران موافقت کردند.
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حق انتشار ترجمه عربی «همه سیزده سالگی
ام» فروخته شد

حق ترجمه و نشر کتاب همه سیزده سالگی ام ،نوشته
مهدی طحانی ،به انتشارات دارالحضاره واگذار شد.
کتاب «همه سیزدهسالگیام» به قلم گلستان جعفریان
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است .این کتاب
شرح خاطرات مهدی طحانی از  ۹سال اسارتش در
زندان های بعث عراق است .انتشارات دارالحضاره
اظهار امیدواری کرده تا سال  ۲۰۲۱ترجمه عربی
اینکتاب را منتشر و در اختیار مخاطبان عربزبان قرار
دهد .به گفته اینناشر ،جذابیتهای ژانر اسارت یا ادبیات
اردوگاهی و پیام مظلومیت اسرای ایرانی در دوران
جنگ ایران و عراق ،باعث میشود مخاطبان زیادی
خواهان اینکتاب باشند.

حضور آژانس ادبی و ترجمه پل در نمایشگاه
کتاب شارجه ۲۰۲۰

آژانس ادبی و ترجمه پل امسال با بهره مندی از برنامه
فیلوشیپ نمایشگاه کتاب شارجه در ماه نوامبر در بخش
 Publishers Conferenceاین نمایشگاه حضور
فیزیکی خواهد داشت.
در این بخش از نمایشگاه ناشران و آژانس های ادبی
مختلف از کشورهای جهان به دعوت و با هزینه نمایشگاه
کتاب شارجه برای دیدار و انجام مذاکرات رو در رو در
خصوص مبادالت کپی رایت به مدت  ۳روز در آن
شرکت می کنند.
نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه یکی از معتبرترین
نمایشگاه های کتاب در موضوع کودک و نوجوان در
جهان است که همه ساله شاهد حضور هزاران ناشر و
آژانس ادبی از کشورهای عربی و دیگر کشورهای
خارجی است.

ترجمه عربی «در هیاهوی سکوت» در لبنان
چاپ شد

نحوه برخورد نگهبانان با اسرا  ،بردباری و اعتماد به
نفس ،خیانت به همرزمان ،تالش برای حفظ روحیه،
اتحاد در برابر دشمن با دست خالی ،ثبات در هدف علی
رقم فشار و عشق به میهن ،مظلومیت ،محدودیت
امکانات اولیه برای زندگی همراه با ابتکار و  ...از
جمله مسائلی هستند که در اینژانر و همچنین خاطرات
طحانیان به چشم میآید و باعث جذابیت اینکتاب برای
مخاطب عربزبان خواهد شد.

ترجمه عربی کتاب «در هیاهوی سکوت» شامل
زندگینامه مستند شهید عباس ورامینی فرمانده ستاد لشگر
 ۲۷محمدرسولهللا (ص) نوشته جواد کالته عربی توسط
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انتشارات دارالمعارف االسالمیه الثقافیه در لبنان منتشر
و عناوین مجموعه «سادةالقافله» است که اینناشر لبنانی
چاپ میکند«.در هیاهوی سکوت» اسفند سال  ۹۷چاپ
شد و خرداد  ۹۸هم به چاپ دوم رسید .متن و روایت
این کتاب دو زاویه دید دارد .بیشتر حجم کتاب به روایت
سوم شخص مفرد اختصاص دارد و گاهی نیز از راوی
اول شخص مفرد نیز استفاده شده است .معدود خاطرات
و روایتهایی هم هستند که از زاویه دید دوم شخص
مفرد ارائه شدهاند.
شخصیت شهید ورامینی ،فردی تحصیلکرده و متمایز از
اطرافیان خود بوده است .او در جریان تسخیر النه
جاسوسی بهعنوان مسئول عملیات منصوب شد و چون
به خدمت سربازی رفته و تجربیات زیادی اندوخته بود،
پس از تشکیل سپاه و احساس نیاز به نیروهای باتجربه،
وارد این نیروی نظامی مردمی شد .شهید ورامینی با
وجود مسئولیت و مقامی که داشت ،در عملیاتهای
مختلف همراه نیروهای رزمنده و شناسایی پیشروی
کرده و در منطقه نبرد حضور پیدا میکرد.

کتاب مرثیه باد با ترجمه حسین طرفی در انتشارات
«شهریار» عراق انتشار یافته است .این گزیده داستان
در دو بخش« ،کتاب مرگ» و «کتاب زندگی»،
گردآوری ،تدوین و ترجمه شده است .داستانهایی از
صادق چوبک «انتری که لوطیاش مرده بود» ،هوشنگ
گلشیری «عروسک چینی من» ،احمد محمود «ستون
شکسته» ،نسیم خاکسار «زایر» ،ابوتراب خسروی
«مرثیه باد» ،محمدرضا صفدری «دو رهگذر» ،قاضی
ربیحاوی «حفره» ،عدنان غریفی «کوسه» ،کورش
اسدی «پوکهباز» ،حسین مرتضاییان آبکنار «داستان
رحمان» و… در این مجموعه منتشر شده است.

ترجمه ترکی استانبولی «قصه ما مثل شد»
چاپ شد.

«در هیاهوی سکوت»  ۴فصل اصلی با عناوین محله
فراموشنشدنی ،سالهای پرالتهاب ،بهسوی دانشگاه
جبهه و در هیاهوی سکوت دارد .اینکتاب در نمایشگاه
کتاب سال گذشته شهر بیروت توسط انتشارات
دارالمعارف االسالمیه برای ترجمه و چاپ در لبنان
انتخاب شد.

ترجمه عربی  ۱۴داستان از  ۱۴نویسنده
ایرانی ،با عنوان «مرثیه الهواء» (مرثیه باد)
در عراق منتشر شده است.

ترجمه ترکی استانبولی مجموعه  ۱۰جلدی «قصه ما
مثل شد» نوشته محمد میرکیانی با ترجمه احمد آدیگوزل
توسط انتشارات مهنا در ترکیه منتشر و راهی بازار نشر
اینکشور شد.
مجموعه «قصه ما مثل شد» نوشته محمد میرکیانی با
تصویرگری محمدحسین صلواتیان ،نخستین بار سال
 ۱۳۸۴توسط انتشارات به نشر منتشر شد .برای نگارش
این مجموعه از منابعی چون مثنوی معنوی ،گلستان و
بوستان سعدی ،کلیله و دمنه ،مرزبان نامه ،اسرارنامه،
امثال حکم و الهینامه استفاده شده است.تخم مرغ دزد،
شتر دزد می شود»؛ «باالتر از سیاهی رنگی نیست»؛
«عطایش را به لقایش بخشید»؛ «تو نیکی می کن و در
دجله انداز»؛ «هفت خوان رستم»؛ «عهد بوق»؛
«ماست ها را کیسه کرد»؛ «کینه مشتری» و «بادمجان
دورقاب چینی» عناوین برخی از داستانهای
اینمجموعه هستند.
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خرید کپی رایت زبان فارسی چند کتاب خارجی
برای ترجمه و نشر در ایران

رپیو برقراری روابط حرفه ای یف ر ی
ادب و ترجمه پل
مابی آژانس ی
با ر
کپ رایت زبان فاریس کتاب
ناشان از کشورهای مختلف ی
ناشابی
ی
ناشان ایراب و ر
بی ر
های زیر برای ترجمه و ر
نش در ایران ر ی
از کشورهای ر ی
جنوب منعقد کرد.
چی و کره
ی

آمازون قرار گرفت .در این کتاب ،که به مناسبت
همراهی با مردم جهان در روزهای سخت شیوع
ویروس کرونا ،به رشته تحریر درآمده است ،نویسنده
برخی حوادث عجیب ،غیرمنتظره و البته تاسف برانگیز
را که در  ۲۹کشور جهان رخ داده است را روایت می
کند .کتاب حاوی  ۴۵داستان کوتاه و هر داستان حاوی
تصویری جذاب می باشد.
برای مالحضه این کتاب در سایت آمازون می توانید به
آدرس
B08GCSN/https://www.amazon.com/dp
 SHPمراجعه فرمایید.

«روی ماه خداوند را ببوس» در پاکستان

--۱کتاب Ground Covered With Chicken
 Feathersنوشته  Liu Zhiyunاز انتشارات
 Changjiang New Century Cultureکشور ی
چی
-۲کتاب شعر ‘No Flower Blooms Without
’ Waveringشوده  Do Jong-Hwanاز انتشارات RHK
 Publication Houseکره جنون
-۳کتاب  Infidelityنوشته Dejan Trajkoskiاز
انتشارات Prozart Media Pub.کشور مقدونیه
نسخه فاریس این کتاب ها قرار است تا آخرسال میالدی در
ایران توسط انتشارات پرک ،انتشارات هزاره ققنوس و
منتش و وارد بازار ر
ر
نش کتاب ایران بشوند.
انتشارات آناپل

کتاب های ایرانی در سایت آمازون

کتاب «تق تق من کرونا هستم» نوشته حسن ایمانی از
نویسندگان موفق ایرانی توسط بخش ترجمه آژانس ادبی
پل به زبان انگلیسی ترجمه و با همکاری انتشارات
 Supreme Artآمریکا برای فروش آنالین در سایت

«روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور به
زبان اردو ترجمه و درکویته پاکستان توسط انتشارات
مهر منتشر میشود.
کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» در سال  ۷۹توسط
نشر مرکز منتشر شد .این کتاب تاکنون به زبانهای
ترکی ،روسی ،اندونزیایی ،بوسنیایی ،عربی ،بنگالی و
آذربایجانی ترجمه و منتشر شده و اکنون قرار
است برای نخستینبار به بازار مناطق اردوزبان نیز
راه پیدا کند.
کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» قرار است توسط احمد
شهریار به زبان اردو برگردانده شود .احمد شهریار
شاعر ،مترجم نویسنده پاکستانی مقیم ایران است و
نوشتهها و ترجمههایی به زبان فارسی و اردو در ایران
و پاکستان منتشر کرده است«.روی ماه خداوند را ببوس»
داستان مواجهه یونس و فردوس ،دانشجوی رشته
جامعهشناسی با پرسشها و ابهامهایی درباره خدا ،هستی
و تضاد عقل و احساس است.
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- ۶مشاوره مالی برای دریافت سهم متقاضی از فروش
کتاب
توجه :از میزان فروش کتاب ناشر خارجی  ۶۰درصد
و متقاضی  ۴۰درصد سهیم خواهند بود.
-۷ترجمه کتاب به زبان انگلیسی با هزینه متقاضی(
برای کتاب هاییکه نسخه انگلیسی ندارند)

اطالعیه ها
معرفی  ،تبلیغ و فروش نسخه انگلیسی کتاب
های ایرانی در جهان
آژانس ادبی و ترجمه پل با همکاری موسسات
انتشاراتی در کشورهای امریکا و انگلستان ،کتابهای
نویسندگان ایرانی را در زبان انگلیسی ،از طریق معرفی
و تبلیغ در سایت های معتبر فروش آنالین کتاب در دنیا
(از جمله سایت آمازون) به فروش می رساند.
شرایط :
-۱دارای مجوز نشر در ایران( کتاب هاییکه مجوز نشر
نداشته باشند،شابک و مجوز نشر دریافت می شود)
-۲فایل پی دی اف نسخه نهایی کتاب/ها به زبان
انگلیسی(صفحه آرایی شده ،طرح روی جلد و پشت جلد)
مدارک الزم:
- ۱فرم تقاضا
-۲فایل پی دی اف نسخه فارسی و نسخه انگلیسی
کتاب(در صورت موجود بودن)
- ۳معرفی نامه مفیدی از کتاب شامل چکیده ،فهرست
مطالب ،مقدمه و حداقل  ۳۰۰کلمه از متن کتاب به
همراه تصویر روی جلد و پشت جلد کتاب و همچنین
بیوگرافی نویسنده(حداقل در  ۱۵۰کلمه) به همراه عکس
روشنی از نویسنده
-۴تصویر مجوز نشر در ایران(برای کتاب های چاپ
شده در ایران)
- ۵تصویر سندی که نشان دهد متقاضی صاحب اثر می
باشد.
خدمات:
-۱تهیه معرفی نامه کتاب به زبان انگلیسی( حاوی
چکیده،بیوگرافی نویسنده و نمونه صفحاتی از متن کتاب)
-۲دریافت شابک و بارکد از کشور امریکا یا انگلستان
-۳معرفی و تبلیغ کتاب در سایت های معتبر فروش
کتاب در جهان مثل آمازون
- ۴چاپ و ارسال کتاب به مشتریان احتمالی در جهان با
هزینه ناشران خارجی
- ۵ارایه گزارش مالی از میزان فروش کتاب

برای دریافت فرم تقاضا لطفا با آدرس ایمیل آژانس
ادبی پل مکاتبه فرمایید.

برنامه گرنت کشور نروژ برای حمایت ترجمه و
انتشار کتاب های نروژی در جهان
بدینوسیله به اطالع می رساند برنامه گرنت کشور
(NORLA,
Norwegian
نروژ Literature
)Abroadبرای حمایت از ترجمه و نشر کتاب های
ناشران نروژی به زبان فارسی در ایران تقاضا می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:








تصویر قرارداد کپی رایت بین ناشر نروژی و ناشر
ایرانی
فرم تقاضا
مجوز نشر
رزومه مترجم پیشنهادی
تصویر قرارداد ترجمه فی مابین ناشر ایرانی و مترجم
پیشنهادی
پی دی اف نسخه اصلی کتاب(زبان نروژی)
فایل آخرین کاتالوگ ناشر ایرانی به زبان انگلیسی
موضوع:
کتاب های داستانیکتاب های غیرداستانی-نمایشنامه

برای دریافت فرم تقاضا لطفا با آدرس ایمیل آژانس
ادبی پل مکاتبه فرمایید.

معرفی و عرضه کتاب های ایرانی در کشورهای
اسپانیایی زبان
پیرو عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین آژانس ادبی و
ترجمه پل از ایران و آژانس ادبی پونته  24از کشور
اسپانیا برای معرفی کتابهای ایرانی در کشورهای
اسپانیایی زبان(اسپانیا ،آرژانتین ،بولیوی ،شیلی ،کلمبیا،

کوبا ،اکوادور ،الساوادور ،گواتماال ،مکزیک،

ایمیل polliteraryagency@gmail.comمک

نیکاراگوئه ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،اروگوئه ،و ونزوئال)

اتبه کنید.

جهت بازاریابی برای فروش حق ترجمه و نشر آثار

حمایت از ترجمه و انتشار کتاب های ترکیه
ایی به زبان فارسی در ایران

ایرانی در کشورهای مذکور ،بدینوسیله آژانس ادبی پل
برای معرفی کتاب های ارزنده ناشران و نویسندگان
محترم ایرانی در کشورهای اسپانیایی زبان اعالم آمادگی
می کند.
شرایط کتاب های پی شنهادی :

-۱موضوع :کودک و نوجوان ،ادبیات داستانی ،علوم
انسانی
-۲تاریخ انتشار :در  ۵سال اخیر ( برای کتاب های
منتشر نشده داشتن شابک و مجوز نشر در ایران الزامی

طرح حمایتی وزارت فرهنگ و توریسم کشور ترکیه
معروف به طرح ” تدا” یک پروژه حمایتی دولتی است
که از سال  ۲۰۰۵با هدف کمک به توسعه فرهنگ و
ادبیات ترکیه در جهان از طریق ترجمه و نشر کتاب
های ترکیه ایی توسط ناشران در کشورهای مختلف راه
اندازی شده است .تمام ناشران ایرانی عالقمند به ترجمه
و نشر کتاب های ترکیه ایی به زبان فارسی در ایران
می توانند با توجه به شرایط و مدارک به شرح زیر
برای دریافت حمایت مالی از وزارت فرهنگ ترکیه در
ترجمه یا انتشار کتاب ها نسبت به دریافت حمایت اقدام
بکنند.

است)

شرایط ناشر متقاضی:

آژانس ادبی پل پس از دریافت تقاضاها و تایید کتابهای

داشتن مجوز انتشاراتداشتن کاتالوگ آثار به زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی-فعال بودن موسسه انتشاراتی متقاضی در زمان تقاضا

پیشنهادی در قالب عقد قرارداد همکاری با متقاضیان
محترم خدمات زیر را ارائه می کند:

نحوه تقاضا:

-۱تهیه بروشور معرفی کتاب(رایتس گاید) به زبان

ثبت نام در سامانه طرح تدا و درخواست تقاضا از
طریق تکمیل فرم تقاضا و بارگذاری مدارک مورد نیاز
در سامانه

انگلیسی حاوی :بیوگرافی نویسنده ،حالصه کتاب ،نمونه
صفحاتی از متن کتاب(حداقل  ۶۰۰۰کلمه) با هزینه
متقاضی

زمان ثبت تقاضا:

- ۲معرفی کتاب ها به ناشران خارجی از طریق فضای

زمان تقاضا در طول سال می باشد  ،اما بررسی تقاضا
ها توسط کمیته ارزیابی تدا در دو نوبت ۳۰ :آوریل و
 ۲۵اکتبر هر سال صورت می پذیرد.

اسپانیایی زبان با همکاری آژانس ادبی پونته  ۲۴در

مدارک مورد نیاز:

اسپانیا

فرم تقاضاتصویر قرارداد کپی رایت فی مابین ناشر متقاضی وناشر یا ناشران صاحب آثار در ترکیه
رزومه مترجم پیشنهادیقرارداد ترجمه بین مترجم پیشنهادی و ناشر متقاضیفایل کامل کتاب/های مورد تقاضا به زبان اصلی (ترکیاستانبولی)
تصویر مجوز نشر ناشر متقاضی و ترجمه انگلیسیکاتالوگ آثار ناشر متقاضی به زبان انگلیسی یا ترکیمجوز نشر کتاب/های مورد تقاضا از وزارت فرهنگو ارشاد اسالمی ایران

مجازی یا نمایش در نمایشگاه های کتاب کشورهای

-۳عقد قرارداد کپی رایت فی مابین ناشر یا نویسنده
ایرانی و ناشر یا ناشران خارجی عالقمند به خرید حق
ترجمه و نشر کتابهای پیشنهادی و پی گیری امور
حقوقی مرتبط با قراردادها(کمیسیون آژانس  ۲۰درصد
کل مبلغ هر قرارداد خواهد بود).

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم تقاضا لطفا با
دفتر آژانس ادبی پل تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس
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موضوعات کتاب ها:
کودک و نوچوانادبیات داستانی و غیرذاستانیعلوم انسانیتوجه :کتاب های آموزشی،علمی،دیکشنری ها،مجالت و
کتاب های راهنما مشمول حمایت نمی شوند.

برای دریافت فرم تقاضا لطفا با آدرس ایمیل آژانس
ادبی پل مکاتبه فرمایید.

اطالعیه حمایت از ترجمه و نشر کتاب های
بلژیکی به زبان فارسی در ایران
وزارت فرهنگ کشور بلژیک برای حمایت از ترجمه و
نشر آثار نویسندگان بلژیکی از زبان فرانسه به زبان
های دیگر ،از جمله زبان فارسی ،تقاضا می پذیرد.
موضوع کتاب ها :کودک و نوجوان – ادبیات داستانی
و شعر
تاریخ پذیرش تقاضا :تا  ۱۵ماه فوریه هر سال
مبلغ حمایت :تا  ۸۰درصد هزینه ترجمه هر کتاب
مدارک الزم:
فرم تقاضاتصویر قرارداد کپی رایت فی مابین ناشر ایرانی وناشر بلژیکی
تصویرمجوز انتشاراتفایل پی دی اف کتاب اصلی (به زبان فرانسه)تصویر قرارداد با مترجم–کاتالوگ ناشر متقاضی به انگلیسی

برای دریافت فرم تقاضا لطفا با آدرس ایمیل آژانس
ادبی پل مکاتبه فرمایید.

اطالعیه ترجمه و انتشار کتاب های
ایرانی در کشورهای خارجی
پیروتفاهم نامه حاصله فی مابین آژانس ادبی و ترجمه پل
با برخی ناشران خارجی در کشورهای ترکیه،
انگلستان،مصر و آذربایجان برای ترجمه ،نشر و فروش
کتاب های ایرانی به زبان های بومی در کشورهای فوق
الذکر ،این موسسه آمادگی دارد کتاب های ارزنده شما
را برای ترجمه و نشر در این کشورها،توسط ناشران
خارجی  ،مورد بررسی قرار دهد.
شرایط:

-۱تالیفی بودن کتاب/های مورد تقاضا
-۲دارا بودن مجوز نشر در ایران(برای کتاب هاییکه
تاکنون در ایران منتشر نشده اند شابک و مجوز نشر در
ایران دریافت می شود)
مدارک:
-۱فرم تقاضا
-۲تصویر سندی مبنی بر اینکه متقاضی صاحب
کتاب/کتاب های مورد تقاضا است.
-۳فایل ورد و پی دی اف کتاب/کتاب های مورد تقاضا
-۴معرفی نامه مفیدی از کتاب شامل چکیده ،فهرست
مطالب ،مقدمه و حداقل- ۳۰۰کلمه از متن کتاب به
همراه تصویر روی جلد و پشت جلد کتاب و همچنین
بیوگرافی نویسنده(حداقل در  ۱۵۰کلمه) به همراه عکس
نویسنده
خدمات:
-۱ترجمه کتاب از زبان فارسی به زبان های کشورهای
مقصد توسط ناشران خارجی
-۲دریافت مجوز و شابک و بارکد برای انتشار کتاب در
کشورهای مقصد توسط ناشران خارجی
-۳چاپ  ۱۰۰۰نسخه از کتاب در چاپ اول
-۴چاپ کتاب به تعداد نسخه مورد نیاز بر اساس میزان
استقبال از خرید کتاب در کشورهای مقصددر چاپ های
بعدی به مدت  ۷سال توسط ناشران خارجی
-۵توزیع و فروش کتاب در کشورهای مقصد توسط
ناشران خارجی
-۶ارایه گزارش مالی ساالنه از میزان فروش کتاب در
کشورهای مقصد
-۷پرداخت  ۱۵درصد از مبلغ فروش نسخه چاپی و ۴۰
درصد از فروش نسخه الکترونیکی کتاب بر اساس
میزان فروش اعالمی در گزارش های مالی ساالنه
توسط ناشران خارجی
توجه :پرداخت درصد فروش در چاپ اول از طرف
ناشران خارجی اجباری ولی پرداخت درصد فروش در
چاپ های بعدی بر اساس میزان فروش در گزارش های
فروش خواهد بود.
توجه :متقاضی با پرداخت بخش ازهزینه چاپ کتاب ها
در چاپ اول(هزار نسخه) در ترجمه و نشر کتاب در
هر زبان،در هر کشور مقصد مشارکت می کند.

برای دریافت فرم تقاضا لطفا با آدرس ایمیل آژانس
ادبی پل مکاتبه فرمایید.
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ضمیمه
معرفی کتاب های خارجی
یکی از فعالیت های محوری آژانس ادبی و ترجمه پل بررسی کاتالوگ های ارسالی ناشران خارجی و انتخاب آثار
مناسب ترجمه و نشر در ایران و پیشنهاد به بازارنشر کشور می باشد.
در حال حاضر این آژانس توانسته است با برقراری ارتباط کاری موثر با بازارهای نشر در کشورهای مختلف
نمایندگی فروش کپی رایت زبان فارسی بیش از  ۸۰ناشر خارجی در موضوعات مختلف را دریافت نماید.
برای مشاهده بیش از صد کاتالوگ آثار ناشران خارجی که آژانس ادبی پل نمایندگی فروش کپی رایت زبان فارسی
آنها را در اختیار دارد،لطفا به سایت  www.pol-ir.irمراجعه شود.
ناشران محترم عالقمند به ترجمه و نشر آثار خارجی به زبان فارسی درایران می توانند از بسته های حمایت مالی
برنامه های گرنت کشورهای مختلف ( پروژه های حمایت از ترجمه و نشر کتاب های خارجی در کشورهای دیگر)
بهره مند شوند.
آژانس ادبی و ترجمه پل با ارایه خدمات به شرح زیر آماده همکاری می باشد:
تهیه پی دی اف نسخه اصلی کتاب /ها در زبان های خارجی.خرید کپی رایت زبان فارسی کتاب /ها از ناشران خارجی.همکاری در بهره مندی از حمایت های مالی (گرنت ها ) کشورهای خارجی در ترجمه و نشر کتاب /ها بهزبان فارسی در ایران
-ترجمه کتاب /ها به زبان فارسی
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Fiction
Lichen

Author :Barbara Schibli
Publisher : Dörlemann Verlag, Zürich
Country : Switzerland
Language: Germany

About the Author:

Barbara Schibli, born 1975 in Baden, studied
German and Italian Literature as well as
Journalism. She lives in Zürich and teaches
German and Creative Writing at the
Grammar School in Baden. Lichen was
awarded the Studer/ Ganz Prize in 2016, as
well as the GEDOK Literary Valorization Prize
in 2017.

Year of Publishing : 2017
No. Of the Pages: 192
Size: 21×14
ISBN: 978-3-03820-051-2

About the Book:
Barbara Schibli’s novel Lichen examines the
link between identical twins and explores
how our childhood experiences have a
crucial impact on our identity and on our
familial relationships. Identical twins Anna
and Leta – a biologist and photographer
respectively – each look at the world
through their own personal lens, struggling
to come to terms with, and to overcome,
the gulf that separates them, and to find
their own paths in life.
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A Family

Author :Pascale Kramer
Publisher : Flammarion, Paris
Country : Switzerland
Language : French
Year of Publishing : 2018
No. Of the Pages: 192
Size: 21×14
ISBN: 978-2-0814-2795-2

About the Book:
The traditional middle-class family of this
story has a painful wound at its core. To his
parents and siblings, the lovable, talented
Romain is both an enigma and a selfdestructive force, whose years of drinking
have led him inexorably to a life of ruin. For
his family, life goes on, as his sister Lou
prepares to give birth. But Romain has
disappeared again, and his loved ones must
once more confront the gnawing pain of
their failure to help him back from the
abyss.
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About the Author:
Pascale Kramer was born in Ge neva in 1961
and grew up in Lausanne. In 1987 she
moved to Paris, where she now runs an
adver tising agency. She has pub - lished
fourteen books, including, in 2000, Les
Vivants (The Living), which won the Prix
Lipp Suisse, and, in 2009, the multi
awardwinning L’implacable brutalité du
réveil (The Relentless Brutality of
Awakening). In 2017, she received the Swiss
Grand Award for Literature for her body of
work. Several of her novels have been
translated into English and German.
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Thicket

Author :Nina Bußmann
Publisher : Suhrkamp Insel
Country : Germany
Language : German
Year of Publishing : 2020
No. Of the Pages: 390

About the Book:
Only a very few people manage to get sober
on their own. If you want to stop drinking,
you should connect with a group. Addict
Ruth knows phrases like these, but she
doesn’t believe in them. She manages best
on her own. However, when she wakes up
in hospital after a heavy fall, she needs
support and turns to a fellow patient, Katja.
This happens to Katja all the time; people
asking her for a favor, a signature, some
change.
Helping makes her feel good, even though
she knows that she will have a hard time
3

drawing boundaries further down the line.
She soon notices that liking Ruth isn’t easy.
And there are others who are also trying –
Max, who wanted to support her in her
fight against the new landlord along with
his leftwing collective. Katja only knows him
from hearsay and feels jealous. Who is this
guy that allegedly never loses patience;
offers no solid resistance? Nina Bußmann
tells the story of three people in the city,
fighting for control but having long since
lost it. Entangled in precarious working and
living conditions they stumble through
dependencies and failed friendships,
promises of rehab and spiritual delusions.
Hardly anyone can get by without
intoxication. And still, all of them are
looking for clarity.
About the Author:
Nina Bußmann, born in Frankfurt am Main
in1980, studied General and Comparative
Literature and Philosophy in Berlin and
Warsaw and currently lives in Berlin. She
has received various awards for her work,
including the 3sat Prize at the Ingeborg
Bachmann Prize 2011 for an excerpt from
her debut novel, Große Ferien, and most
recently the Robert Gernhardt Prize 2019.

****

The Woman Who Did Not
Know Crying

About the Author:
Gaspar Hernández (La Garrotxa, Spain, 1971)
is a journalist and writer. He directs and
presents L’ofici de viure, a radio show about
lifestyle and self-help on Catalunya Ràdio.
His first novel, El silencio (Destino, 2009),
won the Josep Pla Prize and became the
bestselling fiction book in Catalonia that
year. In 2014, he published La terapeuta
(Planeta), about the relationship between a
psychologist and her patient.

Author :GASPAR HERNÁNDEZ
Publisher : Sandra Bruna Literary Agency
Country : Spain
Language : Spanish
Year of Publishing : 2018
No. Of the Pages: 200
Size: 13.3 x 1.6 x 23 cm
ISBN: 978-8423353491
About the Book:
The protagonist, alter ego of the author, is a
young journalist who works in a newspaper
of counties. He is a shy, appeased and highly
sensitive person, enjoys work but one day he
goes to bed with the sexologist of the
newspaper, Daniela Costa-Pau: attractive,
elegant, cold and with an androgen point.
But that hides a secret in the depths of his
soul that prevents him from crying. Through
her husband, Jofre, we will discover the
secret that Daniela is hiding.
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EVERYBODY DIES IN THIS NOVEL

gathers all the characters and with the help
of H. G. Wells’s timemachine 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.

Author: BEKA ADAMASHVILI

About the Author:

Country: Georgia
Language: Georgian
Year of Publishing: 2018

Right sold to German (Aufbau).

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
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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. Critics claim that Adamashvili is one of the
most creative minded writers of contemporary
Georgian literature. Apart from writing he works as
copywriter for the most popular advertising company
Leavingstone which is a respected brand in Europe.

Children & Young Adults
Anuki (Series(

Author :Stéphane Sénégas

About the Book:
Life for Native Americans isn’t always easy…
Anuki, a lively and endearing little boy who
has a tendency to complain, yet style
manages to have lots of adventures. In
these fast paced, funny, suspenseful tales
full of twists and turns, the young reader
discovers essential human values such as
solidarity, sharing, tolerance, respect,
responsibilities, etc. Stéphane Sénégas with
her thin delicate style, creates realistic
natural environments, strong action
sequences as well as funny scenes that are
close to a cartoon style. Rights have been
sold in China, Latin America and the United
Arab Emirates. 8 titles in the series.
About the Author:
Stéphane Sénégas was born in 1974 in
Carcassonne. A graduate of the Emile Cohl
School in Lyon, Stéphane tries out different
forms of plastic art, painting, frescoes,
comics, advertising, to finally turn to
illustration for children's books. He lives in
the Tarn.

Publisher : Éditions de la Gouttière/France
Language : French
Year of Publishing: 2011--2018
No. Of the Pages: 38(each Vol.)
Size: 19 × 25,5 cm
ISBN: 979-1092111835
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Everyday Feelings
Series

Author :Kay Barnham
Publisher : Free Spirit/USA

About the Book:
Young children face many strong feelings,
some of which can be difficult to handle.
This series uses humor and compassion to
show children how to help others—and
themselves—feel better when dealing with
challenging emotions. Lively art illustrates
the stories with charm and energy. At the
end of each book, a special section for
adults presents ideas for helping children
deal with feelings in healthy ways, as well as
a list of recommended books for further
reading. Also available is a free
downloadable Leader’s Guide for the series
with additional information, discussion
questions, and activities.
About the Author:
Kay Barnham began working in children’s
publishing in 1992 as a nonfiction editor.
Then she got the chance to write her own
books, which she thinks is the best job ever.
Altogether, she’s written about a hundred
books. She is married with a daughter and
lives in England.

Language : English
Year of Publishing : 2017
No. Of the Pages: 32(each Vol.)
Size: 20.3 x 0.6 x 22.2 cm
ISBN: 978-1-63198-047-3
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Big Little Girl (12 Vols.)

Author :Maria Bershadskaya
Language : Russian
Year of Publishing : 2012–2016
No. Of the Pages: 32–48(each Vol.)

About the Book:
1. Mischievous
Although Zhenya is much quieter than Pippi
Longstocking, she gets caught up in the
center of events, and life keeps dragging
her into adventures. Like any 7-year-old kid,
Zhenya doesn’t always act logically, in a
grown-up way — and eventually ends up in
trouble all the time. Give a bundle of hay to
a sick Grandpa, so its smell could remind
him of childhood? Operation “Finding Hay
in a Winter City” has just begun!
2. Honest
It always goes this way: you start to show
Mom and Dad all the crocodile smiles you
know of: a cunning smile, a smile of love —
and just when you’re doing your sixth smile,
Dad
says you have to go to dentist’s. No matter
how unusual Zhenya is — and she’s taller
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than any basketball player — she has the
same problems as the readers. And seeing
her dealing with them is both exciting and
useful.
3. Unpredictable
There’s a secret under every cover. Titles
like Polka-dotted Jeans or That’s All About
Love give nothing but a hint of what’s going
to happen in the books. That’s what keeps
the readers interested and makes them
turn the page as fast as possible. Every new
Big Little Girl volume is like a wrapped
present: you’ve no idea, what’s inside, but
you already feel happy and excited.
4. Storytelling illustrations Sasha Ivoilova’s
illustrations are so intertwined with the text
that occasionally they start telling the story.
Sometimes they turn into ideal charts and
data sheets deserving to appear in serious
journals for grown-ups: for example, “Five
Signs of Love” is the best way to prepare for
Valentine’s Day!
5. Likeable characters
The series has no lackluster or obscure
characters: all of them, including Zhenya’s
dachshund Vetka or friend Sonya’s
unnamed nephew, are individuals and
influence the storyline. As TV series fans
say, all characters must be psychologically
developed and all story arches must be
completed. Maria Bershadskaya succeeds in
this, and her 12 books seem like a big novel
about an eventful and meaningful
childhood

Bronti - The dinosaur pirate
(5. Vols.)

Thomas C. Brezina lives in Vienna and
London. With more than 550 books so far
he fascinates children around the globe. His
motto is “Reading should be an adventure”.
In China he’s called “master of adventures”.

****

Author: Thomas Brezina:
Publisher :G &G verl/ Germany
Language : Deutsch
Year of Publishing : 2017
No. Of the Pages: 80
Size: 17,9 x 1,6 x 24,6 cm
ISBN: 978-3707420982

About the Book:
Treasure calls – there is no stopping us
now! Tina, Tobi, the flying dino Flatterox,
Bronti and Uncle Niki move into an old
lighthouse. They want to help Uncle Niki’s
friend, Sebastian. The twins and their two
dinosaur friends find a treasure map, and
the next day they go on a treasure hunt...
About the Author:
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I Can See You

Author :Carina Rozenfeld
Publisher : Éditions de la Gouttière/France
Language : French
Year of Publishing: 2018
No. Of the Pages: 256
Size: 14 × 22 cm
ISBN: 9782354885588

About the Book:
When Maxime Vidal wakes up aft er a
month in a coma, Pater takes him under his
wing to help him develop his very special
gift : remote viewing. Aft er several years in
complete isolation and training, the boy
learns to master his skill. But when he is
sent on a mission, Max discovers something
that breaks his self-confidence and leads
him to run away to find the truth. The race
between superpowers and ordinary beings
is on…
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About the Author:
Carina ROZENFELD was a journalist in the
youth press, writing her stories at night. She
is now a full-time writer and continues to
write stories in imaginary literatures. To
date, she has published close to thirty
books in France and abroad, including the
series The Quest for World Books, Les Clefs
de Babel, and she has won nearly twenty
literary prizes. At Gulf stream publisher, she
is the author of the Heir of the Draconis.

Non-Fiction
Crime, Security and Global
Politics

Author :A. P. Jakobi
Publisher : Macmillan/Germany
Language : German
Year of Publishing : 2020
No. Of the Pages: 278
Size: 155 x 235 mm
ISBN: 978-1-137-46799-7

About the Book:
Since the 1990s, global crime has come to
be seen as an increasingly important
security threat on the agenda of many
states worldwide, and its control and
governance the subject of growing
multilateral cooperation between them.
This authoritative new text provides a
uniquely broadranging and in-depth but
accessible introduction to all major aspects
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of global criminal activities, the various
actors and regimes involved in countering
them, and the theoretical concepts from a
range of disciplines that can help
understand contemporary global crime
governance
About the Author:
Anja P. Jakobi is Senior Lecturer in
International Relations at the Department
of Politics
and International Relations, Royal Holloway,
University of London, UK, and was
previously Senior Research Associate and
Project Director at the Peace Research
Institute Frankfurt and Visiting Professor for
International Organizations, University of
Frankfurt, Germany. Among her
publications, are numerous articles and two
single authored books: Common Goods and
Evils? The Formation of Global Crime
Governance (2013, Oxford University Press)
and International Organizations and
Lifelong Learning: From Global Agendas to
Policy Diffusion (2009, Palgrave) and 3
coedited books: The Transnational
Governance of Violence and Crime. NonState Actors in Security (2013, Palgrave),
Mechanisms of OECD Governance.
International Incentives for National Policy
Making? (2010, Oxford University Press)
and Education in Political Science.
Discovering a Neglected Field (2009,
Routledge).

****

Islamic Business
Administration

Author :M. Al-Shammari,
Publisher : Macmillan/ Germany
Language : German
Year of Publishing : 2020
No. Of the Pages: 308
Size: 193 x 260 mm
ISBN: 978-1-352-00947-7

About the Book:
This essential textbook provides a
comprehensive introduction to the Islamic
business environment, exploring core
concepts and practices in business
administration from an Islamic perspective.
Thorough and accessible, it covers the full
range of Islamic business, including
entrepreneurship, ethics, organizational
culture, marketing, finance and decision
making. Taking an integrated approach that
aligns contemporary business practice with
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traditional Islamic literature, the book
offers an engaging exploration of the key
ways in which business activities can be
organized to align with Islamic norms, rules
and regulation. Developed from the
teaching practice of an international range
of leading scholars in the field, Islamic
Business Administration includes topical
case studies, practical business scenarios
and comparative features, encouraging
students to place their understanding of
Islamic business within the wider global
business context and to understand its
practical implementation. This is an
invaluable companion for students studying
a module in Islamic Business or
Management at undergraduate,
postgraduate and MBA level. It is also
suitable for students of Islamic Finance or
Banking looking to place their learning in
the wider context of Islamic Business.
About the Author:
Minwir Al-Shammari is Professor of
Management and Dean of the College of
Business
Administration at the University of Bahrain.
Mohammad Omar Farooq is an Associate
Professor at the Department of Economics
and Finance at the College of Business
Administration, University of Bahrain.
Hatem Masri is an Associate Professor and
Director of the Quality Assurance and
Accreditation office at the College of
Business Administration, in the University of
Bahrain.

*****

Literature and Medicine

Author :R. Schleifer,
Publisher : Springer Pubs./ United Kingdem
Language : English
Year of Publishing : 2019
No. Of the Pages: 297
ISBN: 978-3-030-19127-6

About the Book:
Literature and Medicine: A Practical and
Pedagogical Guide is designed to introduce
narrative medicine in medical humanities
courses aimed at pre-medicine
undergraduates and medical and healthcare
students. With excerpts from short stories,
novels, memoirs,and poems, the book
guides students on the basic methods and
concepts of the study of narrative. The book
helps healthcare professionals to build a set
of skills and knowledge central to the
practice of medicine including an
understanding of professionalism, building
the patient-physician relationship, ethics of
medical practice, the logic of diagnosis,
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recognizing mistakes in medical practice,
and diversity of experience. In addition to
analyzing and considering the literary texts,
each chapter includes a vignette
taken from clinical situations to help define
and illustrate the chapter‘s theme.
Literature and Medicine illustrates the ways
that engagement with the humanities in
general, and
literature in particular, can create better
and more fulfilled physicians and
caretakers.
.About the Author:
Ronald Schleifer is George Lynn Cross
Research Professor of English and Adjunct
Professor in Medicine, University of
Oklahoma, USA. He served as editor of
Genre: Forms of Discourse and Theory and
of Configuration s. He has written or edited
more than 20 books. His most recent books
are Pain and Suffering (2014) and A Political
Economy of Modernism (2018). He is the
co-author of two text anthologies
Contemporary Literature Criticism: Literary
and Cultural Studies and A Postmodern
Bible Reader (2001).

****

The Guardians of Memory

Author: Valentina Pisanty
Publisher : Bompiani Pubs/Italy
Language : English
Year of Publishing : 2020
No. Of the Pages: 256

ISBN: 9788830102293

About the Book:
Valentina Pisanty’s analysis is based on a
painful, yet incontestable consideration: as
the rhetoric of “the duty of memory” (of
the Holocaust and other trauma)
progressively establishes itself in Europe
and United States, we are witnessing the
exponential growth of racism and the
return of xenophobic parties and
movements. “Lest we forget” and “Never
again” are expressions now reduced to
mantras of commemorative rhetoric.
It is time to face the reality of daily facts,
about the re-emergence of racist violence,
of references to Nazi symbols and negation
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theories. What has failed to work in the
contribution given by Holocaust survivors?
The author bravely looks into the abyss,
analysing the stories of victims and
witnesses with a critical eye, in order to
help us understand what went wrong. And
perhaps, how to fix it.
About the Author:
is Professor of Semiology at Bergamo
University, and has written several essays
on interpretative semiotics, fables, humour,
political speech, rhetoric of racism, and
memory. Bompiani has published Leggere
la fiaba (1993), Semiotica e interpretazione
with Roberto Pellerey (2004), La difesa della
razza (2006), L’irritante questione delle
camere a gas (1998, enriched edition 2014).

****

POWER TO THE WORDS

Author: VERA GHENO
Publisher : Giulio Einaudi editore/ Italy
Language : Italy-English
Year of Publishing : 2019
No. Of the Pages: 176
ISBN: 978880624023-3

About the Book:
Each one of us is the words we decide, or
don’t decide, to use: in today’s society – in
which we communicate much more than in
the past, and with an infinitely vaster
number of people – knowing how to choose
our words well can give us enormous
power, maybe the greatest power of all.
And even if the Italian language doesn’t
need to be saved, much less preserved, it is
nonetheless true that we should love it
more, because it is a highly sophisticated
instrument, and it’s a shame if we limit
ourselves to only frequenting it
superficially. Because knowing Italian better
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might be, first of all, of great benefit to
ourselves: the more competent we are in
mastering the words, the more complete
and satisfactory our participation in the
society of communication will be.
Through anecdotes and examples borrowed
from literature, pop music, daily
conversations, newspapers, websites,
tweets, and social networks, Vera Gheno
navigates the great mystery of the Italian
language, scrolling through our linguistic
habits and confronting us with situations,
which are familiar to all of us. And she helps
us understand that a person’s true freedom
goes by way of conquering words.
About the Author:
VERA GHENO, a sociolinguist specialized in
digital communications and a translator
from the Hungarian, has been collaborating
with the Accademia della Crusca since
2000; since 2012 she has been managing its
Twitter account. She teaches at the
University of Florence, where for many
years she has held a laboratory of written
Italian for the Department of Humanities
and Communication Studies, and courses
and master’s degree courses in various
Italian universities. She has written
scientific and popularizing articles, as well
as three books: Guida pratica all’italiano
scritto (senza diventare grammarnazi),
Social-linguistica. Italiano e italiani dei
social network, and Tienilo acceso. Posta,
commenta, condividi senza spegnere il
cervello (with Bruno Mastroianni).
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