یکصد معمار ،یکصد انتخاب
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باغموزه قصر

گزارش سیو چهارم
«کتاب برای کتاب» -یک
یاران ارجمندِ «یکصد معمار ،یکصد انتخاب»،
آنگونه که در ابتدای نشست پنجم ( 21بهمن) اعالم شد ،در نظر داریم صندوقی برای تامین مالیِ چاپ «کتابِ یکصد معمار،
یکصد انتخاب» درست کنیم .این صندوق ،اصوال ،با اهدای کتاب از سوی نویسندگان و ناشران شکل خواهدگرفت و مخاطبین و
میهمانان «یکصد معمار ،یکصد انتخاب» هزینهای متقبل نمیشوند ،مگر برای خرید کتاب .ساختارِ این حرکت که ما نامِ «کتاب
برای کتاب» بر آن نهادیم ،چنین است:
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نویسندگان ،معماران و ناشران ،داوطلبانه ،چند نسخه از کتابِ خود را به این برنامه اهدا میکنند.
این کتابها در حاشیه نشستهای «یکصدمعمار ،یکصد انتخاب» عرضه و به فروش میرسد .البته ،تعداد کتابها محدود
و هر یک در چند نسخه خواهدبود.
نام و نشانی و مبلغ خریدِ خریدارانِ این کتابها ،توسط همکارانِ «یکصد معمار و یکصد انتخاب» ثبت میشود و (احتماال)
برای خریدها رسید صادر میشود که قدعدتا دارای شماره سریال است.
پولهای جمعشده در حسابی تعریفشده ،سپردهگذاری و ذخیره میشود.
پس از پایان نشستها و تنظیم مطالب برای چاپ با فرمت و استانداردهای مناسب متن کتابی ،با اتکا به موجودی
صندوق ،کتاب چاپ میشود.
به آن دسته از عزیزانی که در حاشیه نشستها ،کتابهایی خریدهاند و نام ونشانی خود را اعالم نمودهاند ،در صورت تمایل
به خرید «کتاب یکصد معمار ،یکصد انتخاب» ،تخفیفی معادل نصفِ مبلغ خرید اولیهشان ،تعلق میگیرد .بدین ترتیب،
انگار ،کتابهایی را که در حاشیه نشستها خریدهاند ،با  50درصد تخفیف خریدهباشند.
به آن دوستان و عزیزانی که کتابهای خود را به برنامه هدیه دادهاند ،بهقدر مطلوب و مناسب« ،کتاب یکصد معمار،
یکصد انتخاب» هدیه میشود.
پس «کتاب» هدیه میکنیم تا «کتاب» تازهای چاپ شود؛ «کتاب» میخریم تا «کتاب» دیگری متولد شود .در حقیقت،
«کتاب» میخریم و «کتاب» دوستی را مینویسیم .پس «کتاب برای کتاب»!
نخستین فهرست کتابها در گزارش بعدی اعالم میشود.
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