کتابهای آینده

از مجموعهی نظری روایت :خوانش خودزندگینامه

راهی به فهم روایت های زندگی -سیدونی اسمیت ،جولیا واتسون  -رویا پورآذر

از مجموعهی نظری روایت :سیاست و روایت

قصهها و کنش جمعی  -فردریک دابلیوِ .م ِیر -الهام شوشتریزاده

از مجموعهی تجربهی محیط کار :استیو جابز غلط کرد با تو

پاییز 1399

از مجموعهی روایت تجربه :پروژهی پدری

جستار روایی

خاطرات یک کپیرایتر دونپایه -آزاده رحیمی
روایت هایی از پدرانگی

از مجموعهی نو زندگی نامهها :مهاجران

جایی بین زندگی خود و دیگری -و.گ سبالد -سارا شکوری

از مجموعهی روایت تجربه :کوچک و سخت
از مادری و ادبیات  -ترجمهی رویاپورآذر

پسری که دور دنیا را رکاب زد
الستر هامفریز لیدا هادی

سفر به آفریقا  20000تومان چاپ نهم
سفر به آمریکا  21000تومان چاپ نهم
سفر به آسیا  23500تومان چاپ نهم

ماجراجویان بزرگ

از مجموعهی روایت و معماری :خانه خوانی

روایت معماری در خانههای آجر بهمنی -علی طباطبایی

از مجموعهی روایت و شهرسازی :قصه و پایداری

باربارا اکستاین ،جیمز ای تراگ مورتون  -نوید پورمحمدرضا

رینا تلگمایر

لبخندها  50000تومان چاپ سوم هدا نژادحسینیان
خواهرها  56000تومان چاپ سوم هدا نژادحسینیان
دلهرهها  62000تومان چاپ اول بشرا مهرمحمدی

فقط روزهایی که مینویسم

پنج جستار دربارهی نوشتن و خواندن
آرتور کریستال احسان لطفی  19000تومان چاپ چهاردهم

این هم مثالی دیگر

چهار جستار از حقایق زندگی روزمره
دیوید فاسترواالس معینفرخی  22000تومان چاپ دوازدهم

اگر به خودم برگردم

از مجموعهی جستار روایی :جستارهایی از آدام گاپنیک

ده جستار دربارهی پرسه در شهر
والریا لوئیزلی کیوان سررشته  22000تومان چاپ یازدهم

ترجمهی حسنا مهرمحمدی

پنج جستار دربارهی وطن و انزوای خودخواسته
دوبراوکا اوگرشیچ خاطره کردکریمی  21000تومان چاپ هشتم

ترجمهی کیوان سررشته

از مجموعهی روایت و روانشناسی :روایت درمانی

 20جهانگرد شگفت انگیز
الستر هامفریز لیدا هادی
 48500تومان چاپ دوم

خاطرات نوجوانی

کتابهای نشر اطراف

البته که عصبانی هستم
درد که کسی را نمیکشد

پنج جستار دربارهی گم شدههای خلوت و شلوغی
جاناتان فرنزن ناصر فرزینفر  24000تومان چاپ نهم

دربارهی نشر اطراف

نشر اطراف با ثبت تجربههای زیسته ،گزارشهای سفر و روایتهای
چندفرهنگی میکوشد از رهگذر تبادل روایتها و قصهها ،تعامل
مخاطبان با جهان اطراف را آسانتر و مؤثرتر کند.
نشر اطراف منابع نظری روایت ،ژانرهای مختلف روایی و نمونههای
شاخص و خالق روایتگری را در اختیار عالقهمندان میگذارد و به
تدوین و جمعآوری روایتها و قصههایی میپردازد که تصویر امروز
ما و جامعهمان را شکل میدهند.

سفارش اینترنتی کتابها:

Atraf.ir

هیچ چیز آنجا نیست

پنج جستار دربارهی صداهایی که از طبیعت نمیشنویم
انی دیالرد محمد مالعباسی  19000تومان چاپ ششم

ماجرا فقط این نبود

شش جستار دربارهی زندگی در کنار ادبیات و هنر
زیدی اسمیت احسان لطفی ،معین فرخی  21000تومان چاپ پنجم

اگر حافظه یاری کند

چهار جستار از زبان و خاطره در سالهای تبعید
جوزف برودسکی طهورا آیتی31000تومان چاپ پنجم

نقشههایی برای گمشدن

جستارهایی از ربکا سولنیت
ربکا سولنیت نیما م .اشرفی38000تومان چاپ اول

روایت  -نظری

روایت تجربه

سفرنامهها

سواد روایت

تجربهی نوشتن
قصهها از کجا میآیند؟ فیلمنامهنویسی و زندگی

تماشای شهر

اچ.پورتر ابوت رؤیا پورآذر نیما م .اشرفی
 62000تومان چاپ ششم

فراروایت در ارباب حلقهها

مری آر .بومن نیما م .اشرفی  15000تومان چاپ سوم

روایتآمیزی در دنکیشوت

مریام ایوان ینسن بهروز قیاسی  14000تومان چاپ دوم

شهر از نو

الرنسجیِ .ویل،توماسجی.کامپانال نوید پور محمدرضا

 38000تومان چاپ چهارم

روایت در کسب و کار
بهترین قصهگو برنده است

آنت سیمونز زهرا باختری  39000تومان چاپ نهم

هر برند یک قصه است

دانلد میلر رسول بابایی  42000تومان چاپ چهارم

کتاب همراه بازاریابان دیجیتال

برایان سالیس سعید قدوسینژاد  14000تومان چاپ دوم

روایت مستند مصور
داستان فوتبال

دیوید اسکوایرز معین فرخی  31000تومان چاپ پنجم

داستان فوتبالیستها

دیویداسکوایرز شیرینساداتصفوی،محمودحاجزمان
 35000تومان چاپ پنجم

پیاده ها

جنبش سیاه پوستان آمریکا جان لوییس محمد جباری
 85000تومان چاپ دوم

بزرگشدن درترکیه

ازگهسامانچی حسنا مهرمحمدی چاپ اول

اصغر عبداللهی  27000تومان چاپ سوم

اتاق کار

تجربهی محیط کار

روایتهایی از عشق ،تعلیق و گیرههای کاغذ

اسلون کراسلی کیوان سررشته  32000تومان چاپ دوم

مصائب من در حباب استارتآپ

دنیل الینز سعید قدوسینژاد  ۶۳۰۰۰تومان چاپ دوم

تجربهی مهارت
کارنامهی خورش دستور غذاهای نادر میرزا قاجار
به کوشش نازیال ناظمی  55000تومان چاپ دوم

تجربهی مضمون

مجموعهی کآشوب
کآشوب  39000تومان چا پ دوازدهم

رستخیز
زانتشنگان  36000تومان چاپ سوم
تجربهی رابطه
هفتهی چهل و چند بیست روایت از مادرانگی
 36000تومان چاپ چهارم

اولین مواجههی مسافران قاجار با شهرهای دور علیاکبر شیروانی

پاریس از دور نمایان شد
 30000تومان چاپ هشتم

ٔ
قهوه استانبول نیکو میسوزد
 29000تومان چاپ هفتم

آسمان لندن زیاده میبارد
 28000تومان چاپ ششم

سنپترزبورگ موزیکانچی دارد
 27000تومان چاپ پنجم

بمبئی رقص الوان است
 18000تومان چاپ پنجم

سفرنامههای قدیمی زنان

خاطرات و یادداشتهای زنان مسافر

چادر کردیم رفتیم تماشا

سفرنامهی عالیه خانم شیرازی ویرایش زهره ترابی
 36000تومان چاپ هشتم

سه روز به آخر دریا

دبیر مجموعه :فاطمه ستوده  34000تومان چاپ هفتم

سفرنامهی شاهزاده خانم قاجاری به کوشش نازیال ناظمی
 19000تومان چاپ پنجم

تجربهی جوانی

خانم! فردا کوچ است

مثبت ماجرای واقعی دختری که با  HIVمبارزه کرد
پیج راول ،الی بنجامین فاطمه عرفانی ،فرخنده ملکی فر
 34000تومان چاپ دوم
نامه ماجرای واقعی یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
کیتلین الیفایرنکا ،مارتین گاندا
فروغ منصورقناعی  44000تومان چاپ دوم
حفره ماجرای واقعی خالفکاری که نویسنده شد
جک گانتوس
نیما م .اشرفی  28000تومان چاپ دوم

سفرنامهی سکینه سلطان(وقارالدوله) ویرایش زهرا صالحی زاده
 26000تومان چاپ سوم

سفرنامههای مصور

سفرهای یک تصویرگر گی دولیل عاطفه احمدی

پیونگیانگ
شنـ ــژن چین  25000تومان چاپ دوم
یانـ ــگون برمه  39000تومان چاپ دوم
سرزمین مقدس فلسطین  54000تومان چاپ دوم
کرهشمالی  27000تومان چاپ سوم

