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با ناشران ایرانیدیدار                 

        شورخارج از ک مقیم     

                                          

 

3122ژوئن  32تا  33             

پاریس، فرانسه            

 

 

 

 برنامه
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روز شمار     

 

3122ژوئه  32سه شنبه   

هتل بسرگ مالر  -شرکت کنندگان در پاریس ازورود و استقبال   

 

«جشنواره ی موسیقی» شب   

00.11دیدار در البی هتل مالر ساعت   

.( مراجعه کنید 6نشانی ها و اطالعات دیگر به صفحه ی   یبرا: توجه)  

                   ناشران فارسی زبان، اعضا کمیته ی بین المللی ناشران مستقل و همکاران دفتر الیانس      شام همراه با

!ژوئن روز جشنواره ی موسیقی در فرانسه است و فرصتی برای گوش دادن به کنسرت های خیابانی، بعد از شام 10  

رستوران خاتون: مکان  

Restaurant Khatoon, 130, rue Saint-Maur, metro Couronnes ou Parmentier  

 
 

 

3122ژوئه  33چهارشنبه   

 

شارل لئوپولد مایرساختمان بنیاد :مکان   

ژوئن به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه خواهد بود و توسط دو مترجم به طور همزمان  22نشست روز : توجه

.ترجمه خواهد شد  

 

با زمان تنفس( 99..0تا  9..0)صبح   

 

رئیس و خانم لورانس هوگ، مدیر الیانستیری َکنکِتون،  آقای اولیه توسط  معرفی   
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ناشران فارسی زبان و اعضای کمیته ی بین المللی ناشران مستقل دیدار مشترک  

متشکل از هماهنگ کنندگان شبکه های زبانی موجود در الیانس  ،(پی.آی.سی.آی)مستقل کمیته ی بین المللی ناشران

ی مثال در ؼیبت بنا به درخواست کمیته و یا در زمان های الزم ،برا. است(انگلیسی، فرانسه، عربی، اسپانیایی و پرتؽالی)

آینده یا در حال نمایندگان برخی از شبکه های زبانی و یا جؽرافیایی موجود، می توان از نمایندگان شبکه های زبانی 

پی نهاد بنیادی اداره ی الیانس ،.آی.سی.آی. تاسیس دعوت نمود تا برای مدت زمان مشخصی به عضویت این کمیته درآیند  

است و ابزار انتقال نیازها و انتظارات ناشران به بدنه ی (ناشران عضو الیانس)ان آن صدای متحد و نشانگر مشروعیت

.قانونی انجمن ، هیئت مدیره، محسوب می شود  

 

  ناشران فارسی زبان مقیم اروپا و امریکا نهادهای انتشاراتی خود  را معرفی می کنند و مشکالت و انتظارات

      .ی در میان می گذارندپ.آی.سی.خود از الیانس را  با اعضای آی

          

به طور خالصه و در حدود ده دقیقه از ناشران خواسته شده تا                                                                      

تی خود، مشکالت و دالیل تمایل شان   از فعالیت های انتشارا         

برای پیوستن به گروه ناشران الیانس،صحبت کنند                                                                       

  یا  2909آی سی آی پی شبکه های زبانی موجود در الیانس و برخی از پروژه های مشترک شبکه ها در سال

        .  را به اختصار معرفی خواهد کرد 2900

                        

(9..03تا  99..0)ر نها             

 

، با زمان تنفس        (00.99تا  9..03)بعد از ظهر   

 

 چگونه می توان یک نهاد مشترک پخش و توزیع کتاب بین ناشران فارسی زبان ایجاد کرد؟

 

  ناشران توضیح خواهند داد که در حال حاضر پخش و توزیع کتاب ها را چگونه انجام می دهند، هزینه ی این

 .دام از کشورها چقدر است و مشکالت و نگرانی های شان چیستکار در هر ک

شیوه های فعلی  پخش و توزیع خواسته شده تا از ناشران 

همراه اطالعات و ارقام دقیق هزینه های کتاب را به 

ارسال کتاب و خدمات پستی از یک کشور به کشور 

 .دیگر، شرح دهند

 فریقاالگوی پخش و توزیع کتاب شرکت هم یاران کتاب ا: 

 چگونه به وجود آمد و چگونه کار می کند؟( ای بی سی)مرکز پخش و توزیع کتاب آفریکن بوکز کالکتیو 
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 -(ای بی سی)، خانم مری جی، مدیر شبکه ی هم یاران کتاب افریقا مشورت با یک متخصص

www.africanbookscollective.com 

کار این نهاد چاپ و .است( انگلستان)نهادی ؼیر انتفاعی مستقر در شهر آکسفورد(ای بی سی)شرکت هم یاران کتاب افریقا 

در ( در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی، ادبیات و کتاب کودک)پخش بیش از هزار عنوان کتاب منتشر شده در افریقا 

پایه گذاری شده، توسط آنها اداره می شود و از آن ناشران افریقایی  ای بی سی توسط گروهی از. سراسر جهان است

 .ای بی سی صدوبیستوچهار ناشر افریقایی مستقل از بیست و یک کشور را گرد هم آورده است. ایشان است

 

 فرصتی برای ناشران فارسی زبان؟(دیجیتال) چاپ الکترونیک ، 

گروه کتابداری و علوم      تاد دانشگاه شهید چمران اهواز،آقای دکتر مرتضی کوکبی، اسیک متخصص،  مشورت با

 اطالع رسانی

  سایت ناکجا: معرفی پلت فرمی برای کتاب های دیجیتال/  Nakoja.fr 

 خانم گل ناز برومندی و آقای تینوش نظم جوتوسط موسسان سایت 

 

 3122ژوئه  34پنج شنبه 

 خانه ی نویسندگان و ادبیات: مکان

 .ژوئن به زبان های فارسی و فرانسه برگزار و توسط مترجم همزمان ترجمه می شود .2نج شنبه نشست روز پ:توجه

 

 با زمان تنفس (99..0تا  9..0)صبح 

 مدیر خانه ی نویسندگان و ادبیات ،پیام خوشآمد خانم سیلوی گوتن بارون

 

ناشران فارسی زبان و ناشران بین ( چاپ مشترک، واگذاری حقوق،ترجمه) چگونه می توان تبادل کاری و فرهنگی 

 فرانسوی که آثار نویسندگان فارسی زبان را چاپ می کنند را گسترش داد؟

 :با حضور این ناشران و صاحب نظران

  نویسنده ی   ،لتیسیا نانکتخانم انتشارات اَکت سود؛ « افق های پارسی»مدیر کلکسیون  سرور کسمائیخانم

و پژوهشگر انستیتوی « ترجمه بین ایران و کشور های ؼربیجریان مبادالت فرهنگی و » مقاله ای پیرامون

 CNRSدنیای هند و ایرانی مرکز تحقیقاتی 

 (تایید نشده ) ابستراکتا »؛ نماینده ی نشریه (اینالکو)حضور نماینده ی انستیتوی ملی زبان و تمدن های شرقی

 «ایرانیکا

 (03.99تا  99..0) نهار

 

http://www.africanbookscollective.com/
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 (00.99تا  9..03)بعد از ظهر 

 گروهی متشکل از ناشران ایرانی مقیم خارج از کشور در الیانس؟ تشکیل

 (2-1) 

 چگونگی ساختار و رسمیت بخشیدن به این گروه؟ 

 انتخاب ناشری به عنوان نماینده ی این گروه 

  نوع پروژه ها، بودجه، زمان بندی، اجرا: شرح پروژه های آینده ی گروه.... 

 

 3122ژوئه  35جمعه 

 ی نویسندگان و ادبیاتخانه : مکان
 

 .ژوئن به زبان های فارسی و فرانسه برگزار و توسط مترجم همزمان ترجمه می شود 23نشست روز جمعه :توجه

 

 (02.99تا  0.99)صبح 

 تشکیل گروهی متشکل از ناشران ایرانی مقیم خارج از کشور در الیانس؟

 ادامه ی گفتگوهای روز پیشین (2-2) 

 

 (03.99تا  99..0)ظهر

 (بی ان اف)کتابخانه ی ملی فرانسه : مکان  

 بازدید اختصاصی از گنجینه ی کتاب های دستنویس پارسی در کتابخانه ی ملی فرانسه

 

 (00.99تا  03.99)نهار

 

 بعد از ظهر

 گفتگوهای خودمانی بین ناشران و مهمانان در یک کافه ی پاریسی

 

 ؼروب

 خداحافظی با ناشران و مهمانان
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 و اطالعات دیگر  نشانی ها
 

 و بنیاد شارل لئوپولد مایر( اتحاد بین المللی ناشران مستقل)الیانس  

Alliance internationale des éditeurs indépendants 

38, rue Saint-Sabin – 75011 PARIS 

Metro: line 5, station Bréguet-Sabin or line 8, station Chemin Vert 

Tel.: +33 (0)1 43 14 73 66 

www.alliance-editeurs.org 

 

Mobile Sonbol REGNAULT-BAHMANYAR: +33 (0)6 66 55 94 15 

Mobile Laurence HUGUES: +33 (0)6 20 89 69 67 

 
 هتل بزرگ مالر

Grand Hôtel Malher 

5, rue Malher – 75004 PARIS 

Tel.: +33(0) 1 42 72 60 92 

Metro: line 1, station Saint-Paul 

Tel.: +33(0) 1 42 72 60 92 

Fax: +33(0) 1 42 72 25 37 

www.grandhotelmalher.com 

 

 
 

  

 

 

 

 

                          

                                                      

  

 

http://www.grandhotelmalher.com/
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 خانه ی نویسندگان و ادبیات

La Maison des écrivains et de la littérature  

67, boulevard de Montmorency - 75016 Paris 

Metro: line 9, station Jasmin or line 10, station Porte d’Auteuil 

www.m-e-l.fr/ 

 
سایت ریشیلیو –کتابخانه ی ملی فرانسه   

Bibliothèque nationale de France (BnF) – site Richelieu 

5, rue Vivienne - 75002 Paris 

Metro: line 3, station Bourse or line 7, station Palais Royal or Pyramides 

www.bnf.fr 
 

 رستوران خاتون

 

Khatoon Restaurant  

 130, rue Saint-Maur, Metro Couronnes or Parmentier 

 

 

 

 اقامت و خدمات دیگر 

 :در زمان این نشست، الیانس این خدمات را برای شما فراهم می کند   

 پرداختی های   هب طوبرم کرادم که تمامی رسیدها و میتسه؛ سپاسگزاربلیط  رفت و برگشت هواپیما یا قطار

 ؛(اه طیلب یپک و اهروتکاف) دیهد یمخود را به ما تحویل 

 ؛ هزینه های اقامت بیشتر و یا (سه شب) 2111ژوئن  22تا  21 اند هتل مالر ازشما در گر هزینه ی اقامت

 سایر هزینه ها به عهده ی شرکت کنندگان است؛

 ژوئن، هزینه ی سایر وعده های ؼذایی به  20ژوئن و یک شام در شب  23تا  22سه نهار از : چهار وعده غدا

 .عهده ی شرکت کنندگان است

 

 

 

 

 

http://www.m-e-l.fr/
http://www.bnf.fr/
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 شرکت کنندگان

 ان ایرانی شرکت کننده در نشست پاریسناشر

 

 آلمان

 عباس معروفی 

 http://abbasmaroufi.de/gardoon/gardoon.html-انتشارات گردون

 حمید مهدی پور

 mwww.foroughbook.co -انتشارات فروغ

 دانمارک

 مسعود کدخدائی

 منتقد کتاب

 امریکا

 (ارتباط از طریق اسکایپ) بیژن خلیلی

 www.ketab.com/publications.aspx-انتشارات شرکت کتاب

 فرهاد شیرزاد

 pub.comwww.ibex-انتشارات آیبکس

 فرانسه

 بهمن امینی

 انتشارات خاوران

 هلند

 رضا چاووشی

 www.denabooks.com-انتشارات دنا

 سوئد

 مسعود مافان

   www.baran.se-انتشارات باران

 زراعتی  ناصر

  www.bokarthus.se -خانه ی هنر و ادبیات

 

http://abbasmaroufi.de/gardoon/gardoon.html
www.foroughbook.com%20
www.foroughbook.com%20
http://www.ketab.com/publications.aspx
http://www.ibexpub.com/
http://www.denabooks.com/
file:///C:/Users/Sonbol/AppData/Local/Temp/www.baran.se
file:///C:/Users/Sonbol/AppData/Local/Temp/www.bokarthus.se
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 ینادردق و ساپس

 

 

 

  تیامح و ینابیتشپ رطاخ هب سوالک سنرپ داینب زا (سنایلا)لقتسم نارشان یللملا نیب داحتا  

 ناملآ ،دئوس رد نیشیپ یاه تسشن نینچ مه و رضاح تسشن ییاپرب و کرادت رد شدنمشزرا

  .دنک یم یرازگساپس دنله و

 

 

 

 ینابیتشپ تباب ریام دلوپوئل لراش داینب زا نینچ مه سنایلا

 .تسا رازگساپس رمتسم و ػیرد یب

 

 

 یمرگ هب نئوژ 23 و .2 یاهزور رد ار ام هک تایبدا و ناگدنسیون ی هناخ زا هژیو ساپس

 .دنتسه اریذپ

 

 نارشان هب ناشدنمشزرا تایبرجت لاقتنا و تسشن رد تکرش یارب ار ام توعد هک ینارظن بحاص ی همه زا نینچ مه

 رتکد یاقآ ، اقیرفا باتک نارای مه تکرش یفرعم یارب یج یرم مناخ زا مرگ ساپس :میرازگساپس ، دنتفریذپ نامهم

 .وج مظن شونیت یاقآ و یدنمورب زان لگ مناخ ،تکنان ایسیتل مناخ ،ییامسک رورس مناخ ،یبکوک یضترم

 

  ینادردق یسراپ یاه هتشونتسد ی هنیجنگ زا دیدزاب ناکما و ام شریذپ یارب هسنارف یلم ی هناخباتک زا نینچ مه سنایلا

 .دنک یم

 

 .میرازگساپس زور دنچ نیا رد ناشدنمشزرا یرای و یهارمه یارب نامزمه نامجرتم زا نایاپ رد و

 

 


