
دریچهایبرای»کتابدوستی«

دنیای کتاب و چاپ و نشــر افغانســتان از »خبررسانی« تهی اســت. آثاری که چاپ و منتشر 

می شوند، یا در انبار ناشران خاک می خورند  یا در کنج خانه های نویسند گانشان و گاه حتی دوستان 

و نزدیکان نویسنده نیز از انتشــار کتابش بی خبر می مانند. عالقه مندان کتاب و کتاب خوانی نیز 

همین گونه از وجود بســیاری از کتاب های منتشرشــده بی خبر ند و گروهی نمی دانند چه کتابی 

بخوانند. شــماری نیز دوست  دارند کتاب هایی را که خوانده  و خوب یافته اند، به دیگران معرفی 

کنند. با این حال، هیچ جایی و رسانه ا ی مشخص برای این کار نمی یابند.

در کشــورهای توسعه یافته جهان،  خبرهای فرهنگی و بازار نشر و کتاب جایگاهی ارج مند دارد و 

بنگاه های خبری ویژه کتاب و نشر فعالند. در مقابل،  رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری و 

اینترنتی افغانستان به کتاب و دنیای کتاب بی مهرند. خانه ادبیات افغانستان با درک این خالی گاه، 

ید، امانت سپاری، هدیه دهی، خوانش،  »کتاب نامه« را منتشر می کند. فرهنگ ســازی برای خر

معرفی و نقد کتاب و آشنایی با بخش های گوناگون فرآیند چاپ و نشر و دست اندرکاران گم نام 

آن، هدفی است که برای »کتاب نامه« در نظر گرفته ایم. شما هم می توانید در هر جا که هستید، از 

یم؛ چون »کتاب«،  »کتاب« و برای »کتاب« بنویسید تا بتوانیم جامعه ای »کتاب دوست« بساز

گاهی« است. همانا دنیای بی»کتاب«، دنیایی انسانی نیست. بنیان »آ
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عالقه مندان می توانند درباره  آثاری که خوانده اند، برای »کتاب نامه« بنویسند. 
شاعران، نویسند   گان، پژوهشگران، مترجمان و ناشران نیز می توانند آثارشان را معرفی کنند یا برای معرفی در اختیار »کتاب نامه« بگذارند.

افغانستان )هر اثری که در افغانستان یا خارج از آن با محوریت افغانستان منتشر می شود یا صاحب اثر، افغانستانی است( محور اثر  
ادبیات، هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و دیگر شاخه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم تجربی موضوع اثر 

اثر ممکن است نوشته )تألیف( یا ترجمه باشد. قالب اثر  
ممکن است افغانستانی یا خارجی باشد. صاحب  اثر 

یه( باید این بخش ها را دارا باشد:  یادداشت معرفی اثر )کتاب یا نشر    

اب باشد.
ّ

عنوان یادداشت         عنوان باید گویا، رسا و جذ
نام یادداشت نویس      نام و نام خانوادگی کامل یادداشت نویس به همراه نشانی اینترنتی )پست الکترونیکی یا نشانی تلگرامی( بیاید.

عکس اثر          شفاف و در قالب JPG در آغاز یادداشت بیاید یا به صورت فایل جداگانه پیوست شود.
شناس نامه اثر        شناس نامه اثر شامل موردهای زیر به صورت کامل )در صورت وجود( پس از عکس اثر بیاید:

نام دقیق و کامل اثر      نام  و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان
         نام  و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان

         نام و نام خانوادگی ویراستار
         نام و نام خانوادگی طراح جلد و صفحه آرا

         نام و نام خانوادگی دیگر عوامل تولید )حروف نگار، نمونه خوان، مدیر تولید، ناظر چاپ، عکاس و نظیر آن(
         نام دقیق و کامل انتشارات

         زمان و نوبت چاپ
         تعداد صفحه

         قیمت
         شمارگان

         شابک )شماره استاندارد بین المللی کتاب(
         تلفن یا پست الکترونیکی نویسنده، مترجم یا ناشر )در صورت وجود در شناس نامه(

رویکرد یادداشت        معرفی یا نقد اثر باشد.
حجم یادداشت         حدود هزار واژه باشد.

قالب و قلم یادداشت یادداشت تنها در قالب  wordبا  قلم B nazanin 14 آماده شود.

یادآوری ها
1  اگر اثر با پشتیبانی مالی شخص حقیقی یا حقوقی منتشر شده است، 

در پایان یادداشت به آن اشاره شود.
2  یادداشــت باید با رعایت این راهنما و اصول درســت حروف نگاری 

رایانه ای و نشانه  های نگارشی آماده شود.
3  یادداشــت نویس، نوشــته خود را به صورت فایل مســتقل به نشانی 

الکترونیکی یکی از اعضای شورای سردبیری در تلگرام بفرستد.
4  یادداشــت نویس در نخســتین نوبت می تواند معرفی نامه ای کوتاه از 
خود )شــامل نام و نام خانوادگی، رشــته تحصیلی، دوره تحصیلی، 
کشور و شــهر اقامت گاه، تلفن همراه، پست الکترونیکی، آثار علمی 
و ســابقه فعالیت های آموزشی و پژوهشی( را برای نگه داری در بانک 
اطالعات علمی خانه ادبیات افغانســتان )و پی گیری همکاری ها در 

شماره های بعدی( در فایلی جداگانه پیوست کند.
5  شــورای سردبیری، یادداشت رســیده را از نظر شکلی و محتوایی 
ارزیابــی می کند و در صــورت تأیید، با توجه بــه ظرفیت مجله و 
بت انتشــار قرار  بت دریافت و اصــالح نهایی در نو بر اســاس نو

می دهد. 
6  اگر یادداشــت بــه اصالح جزئی یــا کامل نیاز داشــته باشــد، به 

یادداشت نویس بازگردانده می شود تا با هماهنگی وی تکمیل شود.
7  »کتاب نامه«  در ویرایش ادبی یادداشت ها آزاد است.

8  »کتاب نامه« از پیشنهادهای تازه برای بهبود کار استقبال می کند.
گهی تبلیغی در  گاهی از شــرایط درج آ 9  ناشــران و صاحبان اثر برای آ

»کتاب نامه« با husain_mohammadi@ تماس بگیرند.


