این اثر ترجمهای است از:

Standpoints: 10 Old Ideas in a New World
Svend Brinkmann
Polity Press, 2018

سرشناسه  :برینکمن ،سوند.
Brinkmann, Svend

عنوان و نام پديدآور  :ایستگاهها :ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو /سوند
برینکمن؛ترجمهعلیرضاصالحی؛ویراستار علی کریمی.
ی .۱۳۹۹ ،
مشخصات نشر  :تهران :ترجمان علوم انسان 
مشخصات ظاهری : 152ص.
شابک978-600-8091-84-4:
وضعیت فهرست نویسی  :فیپا
يادداشت  :عنوان اصلی. ]2018[ ,Ståsteder :
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