PREMI RAIMON PANIKKAR
per sis joves estudiosos
del pensament i l’obra del gran
filòsof-teòleg indo-català,
promotor del diàleg
intercultural i interreligiós

El premi se s’atorgarà a un estudi original i inèdit sobre el pensament i l’obra de Raimon Panikkar,
escrit en un dels idiomes en els que es publica la seva Opera Omnia.

El premi consisteix en:
• publicació de l’obra guanyadora
• obsequi d’una còpia completa en català de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar
• premi en efectiu de 3000 euros
El premi està patrocinat per la Fundació Vivarium Raimon Panikkar en col·laboració amb les
diferents editorials en les que s’edita l’Opera Omnia:
• italià
- Editoriale Jaca Book, Milano, Italia
• català
- Fragmenta Editorial, Barcelona, España
• francès
- Les Éditions du Cerf, Paris, France
• espanyol
- Herder Editorial, Barcelona, España
• anglès
- Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA
• anglès (per l’India)
- Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India
La data de finalització per el enviament del manuscrit és l’ 1 de Novembre del 2021.
Per més informació, consulteu l’avís publicat en la web oficial de la Fundació Vivarium: www.raimonpanikkar.org, o poseu-vos en contacte amb els organitzadors: info@raimon-panikkar.org.

FUNDACIÓ VIVARIUM

PREMI RAIMON PANIKKAR
Anunci del concurs

El “Premi Raimon Panikkar” és un premi internacional instituït per la Fundació Vivarium Raimon
Panikkar en ocasió del centenari del seu naixement, amb la finalitat de difondre el seu pensament
i promoure l‘estudi de les seves obres.
La Fundació Vivarium Raimon Panikkar és una organització sense ànim de lucre fundada pel
mateix Panikkar per promoure estudis interreligiosos i interculturals. El llegat de la Fundació és
de perseguir els objectius del fundador completant la publicació dels seus escrits i promovent la
continuació dels seus estudis.
El premi és destinat a un jove autor d’un estudi original i inèdit sobre el pensament i les obres de
Raimon Panikkar escrit en una de les llengües en què es publica la seva Opera Omnia. Hi haurà,
doncs, un premi per a cadascuna d’aquestes llengües.
Per a la llengua italiana el premi és patrocinat per la Fundació Vivarium Raimon Panikkar en
col·laboració amb l’Editorial Jaca Book SpA, Milà.
El premi consisteix en:
□ la publicació gratuïta de l’obra per part de l’Editorial Jaca Book.
□ l’obsequi  d’una còpia completa (18 volums) de la versió original italiana de l’Opera
		Omnia de Raimon Panikkar editada per Jaca Book.
□ un premi en efectiu de 3000 €.
Condicions d’elegibilitat
L’admissió al concurs és reservada a joves estudiosos (d’una edat inferior a quaranta anys al
moment de demanar l’admissió.
La nacionalitat del candidat no és rellevant; tan sols importa la llengua usada en el seu escrit.
Indicativament, l’estudi ha de tenir la consistència i el nivell d’una tesi de doctorat universitari,
sense que sigui necessàriament una tesi universitària  (d’unes 200 pàgines, 50 000 paraules).
L’estudi ha de ser original, inèdit i complet (a punt per a la publicació). No s’admetran esborranys
incomplets i notes de classe.
Estudis ja publicats parcialment o noves edicions de treballs prèviament publicats només seran
acceptats si, a discreció del jurat, el nou treball presenta una revisió substancial i una expansió
considerable. En aquest cas, el candidat també haurà de proporcionar una còpia de la publicació
anterior amb les dades editorials relacionades.
Tipus d’estudi
Els criteris d’avaluació seran establerts pel jurat. Indicativament, l’estudi ha de mostrar una bona
comprensió del pensament de R. Panikkar, o proposar possibles aplicacions de la seva visió de la
realitat en el món contemporani.
No es tindran en consideració les obres purament biogràfiques.
Es requereix un estil lingüístic acurat.

Sol·licitud de participació
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça info@raimon-panikkar.org abans
de l’1 de novembre de 2021.
En la sol·licitud, el candidat haurà d’incloure: nom, adreça, edat, nacionalitat i  eventualment una
altra entitat de pertinença.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una declaració del candidat que indica que l’estudi és
original, inèdit i complet.
El manuscrit s’ha de presentar en format digital (format PDF) i enviar-lo amb la sol·licitud dins del
termini indicat anteriorment.
Jurat
El jurat serà constituït per eminents experts en el pensament i l’obra de Raimon Panikkar,
seleccionats i nomenats pel Consell de la Fundació Vivarium Raimon Panikkar. El jurat també
inclourà el president de la Fundació i un representant de l’editorial Jaca Book.
El jurat es reserva el dret de no atorgar el premi en cas que no es consideri digne cap dels estudis
presentats.
Notificació dels resultats del concurs
Els participants rebran  la notificació del resultat del concurs abans del 31 de març de 2022.
Coordinació del concurs
El concurs és coordinat per la Fundació Vivarium Raimon Panikkar. Per a més informació consulteu
el lloc web oficial de la fundació a l’adreça  <raimon-panikkar.org>  (CA, EN, ES, IT, FR)  o poseuvos en contacte amb els organitzadors a l’adreça info@raimon-panikkar.org.
Editorials
Els editors de les obres completes (Opera Omnia) que participen en aquest premi són:
□
□
□
□
□
□

per a la llengua italiana - Editoriale Jaca Book, Milà, Itàlia
per a la llengua catalana - Fragmenta Editorial, Barcelona, Espanya
per a la llengua francesa - Les Éditions du Cerf, París, França
per a la llengua espanyola - Herder Editorial, Barcelona, Espanya
per a la llengua anglesa - Orbis Books, Maryknoll York, NY, EUA
per la llengua anglesa (només per a l’Índia) - Motilal Banarsidass Publishers, Nova Delhi,
Índia
		

