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ُبی کتبة دًیب + تقبّیش هؾِْستشیي ًوبیؾگبٍ  
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آّسیل  8هبسط تب  82)ثیغت ّ دّهیي دّسٍ آى، اص ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة اثْظجی  .1

ُبی  ثشگضاس ؽذ(؛ ایي ًوبیؾگبٍ کَ اص هِوتشیي ًوبیؾگبٍ 1991فشّسدیي  :1تب  9، 8118

ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة فشاًکفْست ثشگضاس کتبة هٌطقَ خبّسهیبًَ اعت ّ ثب ُوکبسی 

 .کؾْس ثْد 1>ًبؽش اص حذّد  1;2، هیضثبى 8111ؽْد، دس عبل  هی

ثب توشکض ثش ًبؽشاى ثشیتبًیبیی ثشگضاس ؽذ. الصم ثَ رکش اعت کَ  8118ایي ًوبیؾگبٍ دس عبل 

ِبس عبل تشیي ًوبیؾگبٍ کتبة دس دًیبی عشة اعت، دس چ ًوبیؾگبٍ کتبة اثْظجی کَ تخققی

ُذف ایي ثخؼ، تؾْیق کْدکبى ثَ  .ای ثَ ًؾش کتبة کْدک داؽتَ اعت گزؽتَ، ًگبٍ ّیژٍ

 .ّ یبدگیشی اعت خْاًی ثَ عٌْاى فعبلیتی ثشای لزت، کؾف کتبة

  

 

 ومایشگاي تیه المللی کتاب اتوظثی
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 91ًت  82آّسیل،  12تب  >1)چِل ّ یکویي دّسٍ آى اص ًوبیؾگبٍ کتبة لٌذى .8

ثشگضاس ؽذ.( ایي ًوبیؾگبٍ ثَ عٌْاى هِوتشیي 8118ّ دس عبل  91فشّسدیي 

ًوبیؾگبٍ کتبة ثِبسٍ اسّپب ّ ثضسگتشیي سّیذاد فٌعت ًؾش ثشیتبًیب اهغبل هیضثبى 

کؾْس  111ای دس عشفَ ًؾش ثْد کَ ثیؼ اص  ُضاس ؽخقیت حشفَ 89ثیؼ اص 

ثبصاس کتبة کؾْس چیي  جِبى ساُی ایي ًوبیؾگبٍ ؽذًذ. اهغبل دس ایي ًوبیؾگبٍ،

 .هشکض تْجَ قشاس داؽت

 

ٌای خطی و وایاب یکی اس تاسدیذ کىىذگان ومایشگاي کتاب لىذن در حال مشاٌذي وظخً  
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 ومایشگاي تیه المللی کتاب لىذن

  

* 
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 ومایشگاي توکیو و تمزکش تز ادتیات داطتاوی

تیش  12تب  15جْالی،  2تب  ;ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة تْکیْ: )ًْصدُویي دّسٍ آى اص  .3

دس تْکیْی ژاپي ثشگضاس ؽذ(؛ ایي ًوبیؾگبٍ کَ دّهیي ًوبیؾگبٍ ثضسگ جِبى ؽٌبختَ  1991

ُبی الکتشًّیکی ّ هبًگب  ُبی تجبسی ّ کتبة ؽْد ثب توشکض ثش ادثیبت داعتبًی، کتبة هی

توشکض ایي ًوبیؾگبٍ ثش کؾْس اعپبًیب ثْد ّ  2011ؽْد. دس عبل  شپب هی)کبستْى ژاپٌی( ث

کؾْس سا ثَ خْد جزة کٌذ. ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة  89ًفش اص  7>7ُضاس ّ  22تْاًغت 

ؽْد. دس  تْکیْ دّهیي ثبصاس ثضسگ ًؾش جِبى اعت کَ ُش عبلَ دس هبٍ جْالی ثشگضاس هی

شیي سّیذاد ًؾش آعیب هحل افلی تجبست ًؾش ثشای ت ّاقع ایي ًوبیؾگبٍ ثَ عٌْاى ؽبخـ

ُبی فٌعت ًؾش اعت تب تجبست  ای فشّؽبى ّ فشفت خْثی ثشای حشفَ ّاسد کٌٌذگبى ّ کتبة

 .خْد سا دس آعیب گغتشػ دٌُذ

  

 

 مزاطم جالة افتتاحیً ومایشگاي تیه المللی کتاب توکیو
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کؾْس ثْد کَ  91َ ًوبیؾگبُی اص غشف 9>7کتبة تْکیْ هیضثبى  8112ثشای هثبل، ًوبیؾگبٍ 

 ;9:ُضاس ّ 17کتبة تْکیْ ًیض ثب جزة  8119ثبصدیذکٌٌذٍ داؽت. ًوبیؾگبٍ  :92ُضاس 1ّ>

ُوچٌیي ًوبیؾگبٍ جِبًی ًؾش دیجیتبل  .جْالی ثشگضاس ؽذ 18تب  9ًبؽش ّ ًوبیٌذٍ ادثی اص 

ُبی ًْیي دس کتبة تْکیْ دس هشکض اثذاعبت ّ فٌبّسی  8119ُوضهبى ثب ًوبیؾگبٍ  8119

 .تْکیْ ثشگضاس ؽذ

  

 

 تخش ٌىز تشییه کتاب در ومایشگاي کتاب توکیو
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 89عپتبهجش،  8آگْعت تب  89)ًْصدُویي دّسٍ آى، اص ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة پکي:  .4

ُبی  ًوبیؾگبٍ کتبة چیي اص ثضسگتشیي ًوبیؾگبٍ (؛ؽذ، ثشگضاس99ؽِشیْس  18هشداد تب 

ُبی اًگلیغی صثبى، دس هشکض  آعیبعت کَ ثب تْجَ ثَ تقبضبی صیبد هخبطجبى ثَ ثبصاس کتبة

ُبی هتخقـ  ُضاس ًفش اص چِشٍ 200تْجَ ًبؽشاى جِبًی قشاس داسد. ُش عبل حذّد 

ش عبل دس سّص چِبسم کٌٌذ. ایي ًوبیؾگبٍ ُ فٌعت ًؾش ّ چبپ دس ایي ًوبیؾگبٍ ؽشکت هی

، ثش حْصٍ 8118ؽْد. ًوبیؾگبٍ پکي دس عبل  خْد ثَ سّی ثبصدیذ کٌٌذگبى عبم گؾْدٍ هی

 .ُبی الکتشًّیک توشکض داسد ّ ُلٌذ هیِوبى افتخبسی آى اعت کتبة
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 ٌای جاوثی فزٌىگی ومایشگاي فزاوکفورت و تزوامً*

 ومایشگاي تیه المللی کتاب فزاوکفورت_ آلمان: .5

(؛ ایي ؽذثشگضاس  99هِش  89تب  19اکتجش،  :1تب  81)ؽقت ّ چِبسهیي دّسٍ آى اص  

 8111ًوبیؾگبٍ کَ ثضسگتشیي گشدُوبیی ًبؽشاى ّ ًْیغٌذگبى عشاعش جِبى اعت، دس عبل 

سّیذاد فشٌُگی دس آى  811ُضاس 9ّکؾْس ثْد ّ  >11ؽشکت اص  :92ُضاس 7ّهیضثبى 

ُضاس ًفش ؽشکت کشدًذ. ایي گشدُوبیی ثضسگ  821اجشا ؽذ. دس ایي سّیذادُب ثیؼ اص 

ؽْد.  فشٌُگی ُش عبل ثش حْصٍ کتبة، ثبصی ُبی ّیذئْیی، تلْیضیْى ّ عیٌوب هتوشکض هی

ُبی الکتشًّیکی، چبلؼ ثبصاس کتبة عٌتی ّ سقجبی جذیذ ًیض اص  عالٍّ ثش هْضْع کتبة

 .ُبی هْسد ثشسعی دس ایي ًوبیؾگبٍ اعت هْضْع
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 در ومایشگاي کتاب فزاوکفورت ٌا یکی اس غزفً
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 تخش جىثی ومایشگاي کتاب فزاوکفورت در معزفی فزٌىگ دیگز کشورٌا
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 ومایشگاي تیه المللی کتاب فزاوکفورت

  

 !توک اکظپو و جذب حذاکثزی وویظىذگان طزشىاص*

 ومایشگاي کتاب آمزیکا: .6

، دس 91خشداد 12تب  ;1، :811ژّئي  7تب  :)ثْک اکغپْ کَ فذ ّ یبصدُویي دّسٍ اى اص  

تشیي ًوبیؾگبٍ کتبة اًگلیغی صثبى اعت کَ اص  ًیْیْسک ثشگضاس ؽذ(؛ ایي ًوبیؾگبٍ ثضسگ

غشفَ  11;1سّد. ایي ًوبیؾگبٍ ثیؼ اص  ُب دس آهشیکبی ؽوبلی ثَ ؽوبس هی هِوتشیي ًوبیؾگبٍ

ُضاس ثبصدیذکٌٌذٍ  91ثَ خْد جزة کشد ّ هیضثبى  :811غٌذٍ سا دس عبل ًْی 11;داسد ّ 

 «هبسک تْایي»ثب حضْس  1918ًوبیؾگبٍ کتبة ًیْیْسک کَ ًخغتیي ثبس دس عبل  .ثْد

ُبی عشؽٌبعی چْى  هیضثبى چِشٍ 8111ًْیغٌذٍ عشؽٌبط آهشیکبیی ثشگضاس ؽذ، دس عبل 

ای سا  هغبل ًیض ثشًبهَ ُبی هتعذد صًذٍجیي فًْذا، ؽبسلیي ُشیظ ّ ساجش ایجشت ثْد ّ ا

 .تذاسک دیذٍ ثْد
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 ورودی ومایشگاي کتاب آمزیکا کً تصویز روی جلذ یک کتاب اطت
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 (ومایشگاي کتاب آمزیکا)توک اکظپو

  

  ومایشگاي تیه المللی کتاب روطیً: .7

ایي ًوبیؾگبٍ (؛ دس ؽذثشگضاس  99، ؽِشیْس :811)ثیغت ّ پٌجویي دّسٍ آى دس عپتبهجش 

کؾْس اص جولَ جوِْسی  >;ًبؽش ّ هْعغَ اًتؾبساتی اص سّعیَ ّ  211الوللی، تقشیجب  ثیي

اعالهی ایشاى، اّکشایي، ثالسّط، قضاقغتبى، لِغتبى، چیي، آلوبى، فشاًغَ ّ کْثب ؽشکت 

 .کٌٌذ هی

پیؾگبٍ  ُبی ُضاس هتش هشثع ؽبهل دّ عبلي ثضسگ ّ هحْطَ :8الوللی ثَ ّععت  ًوبیؾگبٍ ثیي

ؽْد. ایي ًوبیؾگبٍ سا هْعغَ ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی  دایش هی« ّ.ّ.تظ»ُبی سّعیَ هْعْم ثَ 

 .سا ثَ عٌْاى هیِوبى افتخبسی« ثالسّط»کٌذ. عبل گزؽتَ ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی  ثشگضاس هی
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 پوتیه در ومایشگاي کتاب روطیً
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 ومایشگاي تیه المللی کتاب روطیً

  

 ثیي الوللی کتبة تشکیَ _ اعتبًجْل:ًوبیؾگبٍ  .8

(؛ ایي ًوبیؾگبٍ کَ قشاس اعت ثَ ؽذثشگضاس  98، آثبى 8119)دّهیي دّسٍ آى دس ًْاهجش  

هذت یک ُفتَ دس ؽِش اعتبًجْل ثشگضاس ؽْد هیضثبى ًبؽشاى داخلی ّ خبسجی دس حْصٍ ُبی 

 .هختلف خْاُذ ثْد

آعیبیی دس ایي ًوبیؾگبٍ ؽشکت خْاٌُذ عالٍّ ثش ایي ًبؽشاى هختلفی ثَ ّیژٍ اص کؾْسُبی 

ُبی ادثی، غیشادثی ّ آهْصؽی ثَ هخبطجبى ّ  ُبی ًؾش خْد سا دس حْصٍ کشد ّ تبصٍ

الوللی کتبة اعتبًجْل یکی دیگش اص  ثبصدیذکٌٌذگبى ایي ًوبیؾگبٍ اسائَ خْاٌُذ داد. ًوبیؾگبٍ ثیي

ُبی فشٌُگی  ب ّ ًوبیؾگبٍُ سّیذادُبی فشٌُگی کؾْس تشکیَ اعت کَ دس کٌبس دیگش فعبلیت

 .ُبی خْد سا ثَ فْست هغتوش اداهَ خْاُذ داد ایي کؾْس اص اهغبل فعبلیت
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 فضای داخلی ومایشگاي کتاب تزکیً
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 ومایشگاي تیه المللی کتاب تزکیً در اطتاوثول

  

 ٌای اطپاویایی ستان تزیه رویذاد تزای کتاب تشرگ*

 گوادالخارا _ مکشیک:ومایشگاي تیه المللی کتاب  .9

ثشگضاس  98آرس  18تب  9، 8119دعبهجش  8ًْاهجش تب  :8)ثیغت ّ چِبسهیي دّسٍ آى اص  

ُبی اعپبًیبیی  ؽْد(؛ ایي ًوبیؾگبٍ کَ هِوتشیي سّیذاد فشٌُگی جِبى دس صهیٌَ ًؾش کتبة هی

ؽْد، ُش عبل ثیؼ اص ًین هیلیْى ًفش ثبصدیذ کٌٌذٍ ّ ثیؼ اص  صثبى اعت ّ دس هکضیک ثشپب هی

ی ُب ّ هقبلَ ًگبسی سّصًبهَ .آّسد ُضاس ًبؽش سا اص کؾْسُبی اعپبًیبیی صثبى گشد ُن هی8

دیجیتبلی اص جولَ هطبلت هْسد تْجَ دّسٍ پیؼ ایي ًوبیؾگبٍ ثْد کَ ثب ؽشکت دّ ثشًذٍ جبیضٍ 

 .ثشگضاس ؽذ« هبسیْ ثبسگبط یْعب»ّ « ُشتبهْلش»ًْثل ادثیبت، یعٌی 

 .ثْدگْادالخبسا  8119ؽیلی هیِوبى افتخبسی ًوبیؾگبٍ کتبة 
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 ومایشگاي تیه المللی کتاب گوادالخارا _ مکشیک

  

 ومایشگاي قاٌزي و تاثیزپذیزی اس تیذاری اطالمی*

 ومایشگاي تیه المللی کتاب مصز _ قاٌزي:  .10

کؾْس  17کؾْس ) 89ًبؽش عشثی ّ غیشعشثی حضْس داؽتٌذ کَ اص  ;:7دس ایي ًوبیؾگبٍ  

هِوبى افتخبسی ایي « تًْظ»کؾْس غیشعشثی( دس ایي ًوبیؾگبٍ ؽشکت کشدًذ ّ  18عشثی ّ 

ثْد کَ « ژاًْیَ ;8یک عبل پظ اص اًقالة »دّسٍ اص ًوبیؾگبٍ کتبة قبُشٍ ثْد ّ ؽعبس آى 

ی هختلف ادثی، عیبعی ّ اجتوبعی هبًٌذ ًقؼ طٌض ّ آثبس فکبُی دس ُب ُب ّ هْضْع ثش جٌجَ

ای ّ اًقالة،  ُبی هبُْاسٍ گیشی اًقالة، ؽجکَ اًقالة، ًقؼ فضبی الکتشًّیکی دس ؽکل

ُبی  ُبی فشٌُگی ثعذ اص اًقالة، پبسلوبى ُبی عشثی، عیبعت داسی جِبًی ّ اًقالة عشهبیَ

جذیذ اجتوبعی، ثحشاى تبلیف قبًْى اعبعی دس  ژاًْیَ ّ قشاسداد ;8ثِبس عشثی، اًقالة 

هقش، اعٌبد االصُش ّ اتحبد هلی، حکْهت هذًی؛ یک ّاژٍ ّ چٌذ هفِْم هتفبّت، احضاة ّ 
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ُب پظ اص اًقالة ّ سّاثظ هقش ثب کؾْسُبی آفشیقبیی پظ اص اًقالة ژاًْیَ توشکض  ائتالف

 .داؽت

ُبی  ُشٍ عالٍّ ثش عشضَ کتبة ّ تبصٍدس حبؽیَ چِل ّ عْهیي ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة قب

ُبی ادثی ّ غیش ادثی ًیض ثب حضْس  ُب ّ کبسگبٍ ًؾش ًبؽشاى هقشی ّ خبسجی ُوبیؼ

 .ًْیغٌذگبى، هتشجوبى ّ ؽبعشاى اص عشاعش جِبى ثشگضاس ؽذ

 

 ومایشگاي کتاب مصز
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 المللی کتاب مصز _ قاٌزي ومایشگاي تیه

  

 کتاب دٌلی: المللی دوطاالوً ومایشگاي تیه .11

ایي ًوبیؾگبٍ ثش اًتؾبسات الکتشًّیک توشکض کشدٍ ثْد ّ هیضثبى ًوبیؾگبٍ کتبة آهشیکب ثْد.  

چیي ًیض ثب توشکض ثش اًتؾبسات الکتشًّیک خْد دس ایي ًوبیؾگبٍ حضْسی ّیژٍ داؽت. 

 ُبی اًگلیغی صثبى دس دًیبعت ٌُذّعتبى کَ پظ اص آهشیکب ّ اًگلغتبى، ثضسگتشیي ًبؽش کتبة

ُوْاسٍ اص ایي ًوبیؾگبٍ ثَ عٌْاى ثضسگ تشیي سّیذاد ثیي الوللی کتبة دس کؾْس اعتقجبل 

فشّػ دس ایي ًوبیؾگبٍ ؽشکت کشدًذ ّ  ًبؽش ّ کتبة 1811ثیؼ اص  8111کٌذ. دس عبل  هی

 .ًوبیؾگبٍ هیضثبى ثیؼ اص یک هیلیْى ثبصدیذ کٌٌذٍ ثْد
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 ومایشگاي تیه المللی دوطاالوً کتاب دٌلی

  

 ) :Salon du Livre ومایشگاي تیه المللی کتاب فزاوظً _ پاریض .12

ُضاس ثبصدیذ کٌٌذٍ اص عشاعش فشاًغَ ّ  811ًوبیؾگبٍ کتبة چِبس سّصٍ پبسیظ هیضثبى حذّد 

کؾْسُبی فشاًغْی صثبى ثْد. ژاپي کؾْس هیِوبى ّ ؽِش هغکْ ؽِش هیِوبى ًوبیؾگبٍ کتبة 

 .ؽْد ثْدًذ. ًوبیؾگبٍ کتت پبسیظ ُش عبلَ دس هبٍ هبسط دس پبسیظ ثشگضاس هی 8119پبسیظ 

تْعظ اًجوي ًبؽشاى فشاًغْی تبعیظ ؽذ ّ اّلیي ثبس دس  1921ایي ًوبیؾگبٍ دس عبل 

ایي سّیذاد هِن دًیبی ًؾش ّ فشّػ کتبة  1998گشاًذپبالیظ پبسیظ ثشگضاس ؽذ. اص عبل 

 .ّسعبیلظ ثشگضاس ؽذ فشاًغَ دس هشکض ًوبیؾگبُی پْست دی
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 (Salon du Livre) ومایشگاي تیه المللی کتاب فزاوظً _ پاریض

  

 شمار تزای ٌز تاسدیذ کىىذي ٌای تی ومایشگاٌی تخصصی تزای کودکان تا فزصت*

 ومایشگاي تیه المللی کتاب کودک ایتالیا _ تلوویا:  .13

اعت کَ ثَ ًؾش آثبس کْدک اختقبؿ الوللی  ایي ًوبیؾگبٍ یکی اص هِوتشیي سّیذادُبی ثیي

گیشد ّ ثَ توبهی ثبصدیذ  ُبی خبفی فْست هی داسد. دس ایي ًوبیؾگبٍ ُش عبل ًْآّسی

ؽْد تب استجبط خْد سا ثب آى ّ ثب ثبصاس ًؾش آثبس  ؽوبسی دادٍ هی ُبی ثی کٌٌذگبى فشفت

کؾْس  71اص ًگبس  سّصًبهَ 11>ایي ًوبیؾگبٍ ُش عبلَ هیضثبى ثیؼ اص .کْدکبى حفع کٌٌذ

جِبى اعت. دس ّاقع، ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی کتبة کْدک ثلًْیب ًوبیؾگبُی اعت کَ دس 

ؽِش ًیوَ  .ؽْد سّص دس ؽِش ثلًْیبی ایتبلیب ثشگضاس هی :فشّسدیي هبٍ ُش عبل ثَ هذت 

ُبی  ُبی هتعذدی دس صهیٌَ فٌعتی ثلًْیب دس ؽوبل ایتبلیب قشاس داسد کَ دس طْل عبل ًوبیؾگبٍ

الوللی کتبة کْدک  ؽْد. ًوبیؾگبٍ ثیي ف علْم، فٌعت، فشٌُگ ّ ٌُش دس آى ثشپب هیهختل

عبل اعت کَ ثَ فعبلیت خْد  89ثشگضاس ؽذ ّ تبکٌْى هذت  :>19ثلًْیب، اّلیي ثبس دس عبل 

تشیي آثبس هٌتؾش ؽذٍ ثشای کْدکبى ّ ًْجْاًبى اًتخبة  دُذ. دس ایي ًوبیؾگبٍ ثشگضیذٍ اداهَ هی
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ؽْد. ایي ًوبیؾگبٍ هْقعیت هٌبعجی ثشای اسصیبثی آثبس هٌتؾش ؽذٍ  یؼ گزاؽتَ هیؽذٍ ّ ثَ ًوب

دس عطح جِبًی ّ ثبصاسیبثی ّعیع ثشای ًبؽشاى اعت. صیشا هشکض ثیؾتشیي تْجَ ًبؽشاى 

 .ؽْد کتبة کْدک اص عشاعش جِبى هحغْة هی

  

 

 المللی کتاب کودک ایتالیا _ تلوویا ومایشگاي تیه

اًذسکبساى ایي  ًوبیؾگبٍ اسائَ کتبة ُبی کْدکبى ّ ایجبد استجبط هیبى دعتُذف افلی ایي  

ؽْد.  حْصٍ اعت. دس ایي ًوبیؾگبٍ جْایض هخقْؿ ًیض ثَ تقبّیش آثبس هٌتؾش ؽذٍ دادٍ هی

ًوبیؾگبٍ ثلًْیب دّ ُیئت داّسی داسد. ُیئت داّساًی ؽبهل کبسؽٌبعبى ّ دعت اًذسکبساى 

عبل کَ ثَ طْس هؾتشک ثَ  9تب >داّساًی ؽبهل کْدکبى هغبئل فشٌُگی کْدکبى ّ ُیئت 

 .پشداصًذ. ثخؼ افلی ثشًبهَ ًوبیؾگبٍ اعطبی جبیضٍ ثَ ثشًذگبى اعت داّسی دسثبسٍ کتبة هی

ُبی ثشًذٍ ّ  کٌٌذ، عپظ کتبة ُبی خْد سا دسیبفت هی ثشًذگبى، پیؼ اص ًوبیؾگبٍ جبیضٍ

بتبلْگ هعشفی ؽذٍ ّ دس هکبًی ّیژٍ ثشگضیذٍ دس طْل هذت ًوبیؾگبٍ ثَ فْست پْعتش ّ ک

 .ؽْد ثَ ًوبیؼ گزاؽتَ هی
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