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per set 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 de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar
• premi en efectiu de 3.000 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 a l’Ìndia) - Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India
• alemany
- encara no definit
La data de finalització per el enviament del manuscrit és l’ 1 de Abril del 2022.
Per més informació, consulteu la pàgina web oficial de la Fundació: www.raimon-panikkar.org o
poseu-vos en contacte amb els organitzadors: info@raimon-panikkar.org.

FUNDACIÓ VIVARIUM

PREMI RAIMON PANIKKAR
Anunci del concurs
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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 joves autors 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, o en alemany
(tot i que l'Opera Omnia encara no està publicada en aquest idioma). Hi haurà, doncs, un premi per
a cadascuna d’aquestes llengües, Cada premi està patrocinat per Fundació Vivarium Raimon Panikkar
en col·laboració amb l'editorial de l'edició relativa de l'Opera Omnia.
El premi consisteix en:
• la publicació de l’estudi
• l’obsequi de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar
• un premi en efectiu de 3.000 euros.
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, i 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 abril de 2022.
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 (un per cada premi/idioma) 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 o un delegat de la Fundació i un representant de l'editorial de
l'Opera Omnia publicat en l'idioma corresponent.
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 agost 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 www.raimon-panikkar.org (IT, CA, EN, ES, FR, DE) o poseuvos en contacte amb els organitzadors a l’adreça info@raimon-panikkar.org .
Editorials
Els editors de l’Opera Omnia que participen en aquest premi són:
•
•
•
•
•
•
•

italià
català
francès
espanyol
anglès
anglès (per a l’Índia)
alemany

-

Editoriale Jaca Book, Milano, Italia
Fragmenta Editorial, Barcelona, España
Les Éditions du Cerf, Paris, France
Herder Editorial, Barcelona, España
Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA
Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India
encara no definit

SIMPOSI INTERNACIONAL RAIMON PANIKKAR
Venezia, octubre 2022
Tant els membres del jurat com els guanyadors del premi estan convidats a participar en el simposi
que tindrà lloc a la Universitat Ca' Foscari de Venècia en octubre de 2022 per celebrar la conclusió
de la publicació de l'Opera Omnia en diversos idiomes.
Els premiats seran convidats també a presentar el seu estudi.

Panikkar Prize
JURIES
List of the members with their present (or past) affiliation

per la lingua italiana
Milena Carrara Pavan
Vera Minazzi e Sante Bagnoli
Antonio Rigopoulos
Romano Madera
Emilio Baccarini

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (President)
Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia
Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italia
Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

per a l’idioma català
Jaume Angelats
Ignasi Moreta
Josep Maria Terricabras
Jordi Pigem
Ignasi Boada

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (member of the Council)
Fragmenta Editorial, Barcelona, Catalunya
Universitat de Girona, Catalunya
Universitat de Girona, Catalunya
Universitat Ramon Llull, Barcelona, Catalunya

para el idioma español
Anna Plaza
Raimund Herder
Javier Melloni
Victorino Pérez Prieto
José Luis Meza Rueda

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (member of the Council)
Herder Editorial, Barcelona, Catalunya
Facultat Teologia, Barcelona, Catalunya
Asociación de Teólogos Juan XXIII, España
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia

for English
Jaume Agusti
Robert Ellsberg
Ursula King
Young-chan Ro
Michiko Yusa
Peter Phan
Gerard Hall

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (Vice president)
Orbis Book, New York, USA
University of Bristol, UK
George Mason University, Washington, USA
Western Washington University, USA (emeritus)
Georgetown University, Washington DC, USA
Australian Catholic University and School of Theology, Brisbane, Australia

for English (India)
Amaladass Anand
Jain Rajeev
Francis D’Sa
Daniel Monodeep
Kala Acharia

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (delegate of the Council)
Satya Nilayam Faculty of Philosophy, Chennai, India
Motilal Banarsidass Publications, New Delhi, India
De Nobili College, Pune, India and
Pontificium Athenaeum Innsbruck and Wien University, Austria
Head Brotherhood Society, Delhi, India
Executive President, Sanskriti Sanvardhan & Sanshodhan Pratishthan,
Thane (MS), India

pour la langue française
Kalpana Das
Paulo Barone
Fabrice Blée
Pierre de Bethune
Come Carpentier de Goudon

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (delegate of the Council)
Intercultural Institute of Montreal, Canada (former Executive Director)
Université de Paris, France
Université Saint-Paul, Ottawa, Canada
Monastère de Clerlande, Ottignies, Belgique and
Monastic Interreligious Dialogue (MID/DIM)
World Affairs Journal (International Editorial Board) and
India Foundation, New Delhi, India (Consultant-Adviser)

für die deutsche Sprache
Bettina Bäumer
Bernhard Nitsche
Michael von Brück
Renate Kern

Fundació Vivarium Raimon Panikkar (delegate of the Council)
University of Salzburg, Austria and
Indian Institute of Advanced Study, India
Westfälische Wilhelms- Universität Münster, Deutschland
Religionswissenschaft an der LMU München, Deutschland
Fachbereich Dialog der Religionen, Erzbischöfliches Ordinariat München

