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بخش ناشران ف ّعال
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بدین وسیله آثار خود را برای شرکت در دوازدهمین جشنوارۀ بینالمللی کتاب سال رضوی ارسال میکنم.

خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند.

امام رضا علیه السالم:

اهداف

منور رضوی
اشاعه و ترویج فرهنگ ّ
گسـترش فعالیتهـای علمـی ،پژوهشـی ،ادبـی و هنـری
مرتبـط بـا سـیره ،زندگی و ابعـاد مختلف شـخصیت حضرت
امام رضـا علیهالسلام
شناسایی ،تجلیل و حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان
آثـار برتر علمی ،فرهنگی و هنـری در زمینۀ فرهنگ رضوی
گسترش گفتمان تم ّدن نوین اسالمی

بخشهاي جشنواره

همزمان با دهۀ کرامت
و به مناسبت خجستهمیالد حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسالم
و والدت بابرکت حضرت فاطمۀ معصومه سالماهلل علیها
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با
همکاری بنیاد بینالمللی امام رضا علیهالسالم برگزار میکند:

دوازدهمیـن جشنوارۀ
بیــــــــنالمـــــــللی
کتـــاب ســال رضـــوی

بخش یکم :کتابهای چاپی
 )1موضـوع اصلـی :امـام رضـا علیهالسلام و خانـدان آن حضرت
(حضـرت امـام موسـیکاظم علیهالسلام ،حضـرت امـام محمـد
بـن علیالجـواد علیهالسلام ،حضـرت امـام علـی بـن محمـد
الهـادی علیهالسلام ،حضـرت امـام حسـن بـن علی العسـکری
علیهالسلام ،حضـرت امـام حجّ ـة بـن الحسـن المهـدی عـجاهلل
تعالی فرجهالشـریف ،حضرت حسـین بن موسـیالکاظم علیهالسالم،
حضـرت احمـد بـن موسـیالکاظم «شـاهچراغ» علیهالسلام و
حضـرت فاطمـۀ معصومـه سلاماهلل علیها)
محورهای هشتگانه:
تاریخ و سیرۀ رضوی
علـوم و معـارف رضـوی (اخلاق؛ طبالرضـا بـا دو رویکر ِد
طـب قدیـم و جدید؛ فلسـفه؛ کالم)
زیارت
متبرکه
اماکن
حرم و
ّ
علوم قرآنی و حدیث
فقه و حقوق
روانشناسی ،علوم اجتماعی و علوم تربیتی و آموزشی
فرهنگ و ادب (شعر؛ داستان؛ نمایشنامه؛ متن ادبی)...
بـه صاحبـان آثار برگزیـده در هر یـک از محورهای یادشـده،
تندیـس جشـنواره ،لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهـدا خواهد
شـد .گزینـش آثـار در دو ردۀ سـ ّنی «بزرگسـال» و «کودک و
نوجـوان» انجام خواهـد گرفت.
 )2موضـوع جانبـی :گفتمـان تمـ ّدن نویـن اسلامی (بیانیـۀ
گام دوم انقلاب؛ نامـۀ مقـام معظّـم رهبـری به جوانـان اروپا؛
تم ّدنسـازی اسلامی؛ مقابلـه بـا اسالمهراسـی؛ تروریسـم و
مبـارزه بـا آن؛ حقوق بشـر در تم ّدن اسلامی و تمـ ّدن غربی؛
تولیـد ملّی و اسـتفاده از کاالی ایرانی؛ گفتوگو و همزیسـتی
مسـالمتآمیز بـا پیـروان ادیـان؛ اقتصاد اسلامی)
بـه صاحبـان آثـار برگزیـده در موضـوع یادشـده ،تندیـس
جشـنواره ،لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیـس اهـدا خواهـد شـد.

بخش دوم :کتابهای دیجیتال و گویا
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش ،تندیس جشـنواره،
لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش سوم :پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی و حوزوی
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش ،تندیس جشـنواره،
لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش چهارم :آثار چاپنشده
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش ،تندیس جشـنواره،
لـوح تقدیـر و جایزۀ نفیـس اهدا خواهد شـد؛ ضمـن اینکه
دبیرخانـۀ جشـنواره ،آثـار برتر را چـاپ خواهد کرد.
بخش پنجم :ناشران ف ّعال
فعال در حـوزۀ فرهنگ رضوی ،تندیس جشـنواره،
به ناشـران ّ
لـوح تقدیر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش ششم :نشریههای پژوهشی و ترویجی
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش ،تندیس جشـنواره،
لـوح تقدیـر و جایـزۀ نفیس اهدا خواهد شـد.
بخش هفتم :بینالملل
بـه صاحبان آثـار برگزیده در ایـن بخش ،تندیس جشـنواره،
لـوح تقدیـر و جایزههایـی به شـرح زیـر اهدا خواهد شـد:
جایـزۀ بخـش بینالملـل به بهتریـن آثـار نگارشیافته یا
ترجمهشـده بـه زبانهای زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوع
اصلـی (امام رضا علیهالسلام و خانـدان آن حضرت)
جایـزۀ بخـش بینالملـل به بهتریـن آثـار نگارشیافته یا
ترجمهشـده بـه زبانهای زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوع
جانبـی (گفتمان تم ّدن نوین اسلامی)
فعالترین
بـه
»
ّم
ل
سـ
و
ه

آل
جایـزۀ «عال ِـم آل محمـد صلاهللعلی هو
ّ
ناشـر خارجـی در حوزۀ علوم اسلامی و معـارف رضوی
در این بخش ،امتیازهای زیر نیز در نظر گرفته شدهاست:
حمایـت از چـاپ بهتریـن آثـار نگارشیافتـه بـه یکـی از
زبانهـای زنـده و پرمخاطب جهان در موضوع اصلی جشـنواره
مؤسسـهها و ناشـران نهضـت ترجمـۀ
حمایـت از برتریـن ّ
معکـوس (ترجمـه از زبان فارسـی به سـایر زبانهـا) در حوزۀ
معارف اسلامی

گاهشمار

افتتاحیه 26 :تیرماه 1398
اختتامیه 5 :تیـرماه 1399

در طول دوره (از افتتاحیه تا اختتامیه) آثار رسیده به
دبیرخانه ،با حضور هیئت داوران ،نویسنده ،ناشر ،زائران،
دانشجویان ،کتابدوستان و اصحاب رسانه ،معرفی و نقد
و بررسی خواهد شد.
نشستهای نقد و بررسی آثار نویسندگان خارجی از
طریق ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار ۳۱ :اردیبهشت 1399

داوری

شرایط

کتابهای ارسالی باید طی سالهای  1397و 1398
منتشر شده باشند.
نشریههای ارسالی باید طی پنج سال اخیر ( 1393تا
 )1398منتشر شده باشند.
«آثار چاپنشده» ،شامل آثار علمیپژوهشی ،آثار ادبی
و دستنویسهای تصحیحوتنقیحشده در هر دو موضوع
اصلی و جانبی جشنواره است.
هر درخواستکننده باید سه نسخه از اثر خود را به
دبیرخانه ارسال کند.
آثار ارسالی ،برگشت داده نمیشود.
ارسال چند اثر از یک فرد پذیرفته میشود.

مالحظات

«جایزۀ نفیس» ،شامل کمکهزینۀ سفر حج عمرۀ
آثار دریافتی را استادان کارآزمودۀ حوزه و دانشگاه،
مفرده (برای رتبۀ یکم) ،کمکهزینۀ سفر به عتبات
ارزیابی و داوری خواهند کرد.
عالیات (برای رتبۀ دوم) و کمکهزینۀ سفر به مشهد
مق ّدس (برای رتبۀ سوم) است.
نمایشگاه
جایزۀ «عالم آل محمد صلاهللعلی هوآل هوسلّم » به مبلغ هزار
همزمان با برگزاری افتتاحیه و اختتامیۀ جشنواره ،آثار
یورو و «جایزۀ بخش بینالملل» به مبلغ  700یورو (برای
رسیده به دبیرخانه در این دوره و دورههای پیشین ،به
رتبۀ یکم) 500 ،یورو (برای رتبۀ دوم) و  300یورو (برای
نمایش گذاشته خواهد شد.
رتبۀ سوم) است.
برای شرکتکنندگان در افتتاحیه و اختتامیۀ جشنواره
و نشستهای نقد و بررسی کتاب ،گواهی معتبر علمی
داده خواهد شد.
تمام برگزیدگان به عنوان مهمان دبیرخانۀ جشنواره در
اختتامیه حضور خواهند داشت.
هزینۀ رفتوآمد ،اسکان و پذیرایی مهمانان در طول
برگزاری جشنواره بر عهدۀ دبیرخانه خواهد بود.

