
بنیلاد املام رضلا)ع( بلا هملکاری مؤسسلة خانة کتلاب، دبیرخانلة جایزة کتلاب سلال و ادارة کل فرهنگ و ارشلاد اسلامی 
اسلتان یزد، نخسلتین جشلنوارة میراث مکتلوب رضوی)ع( را بلا هدف شناسلایی آثار برتر،  شلامل کتاب، پایان نامله و مقاله 
بلا موضلوع امام رضلا)ع( و سلیره و فرهنگ رضلوی برگزار می کنلد. بر این اسلاس از پدیدآورنلدگان، مترجملان، مصححان، 
ناشلران و دانشلجویان دعلوت مي شلود با مراجعله به تارنملای جایزة کتاب سلال و پرکلردن کاربلرگ مربوطه، آثلار خود را 

بلا شلرایط و موضوعلات زیر بله دبیرخانة این جشلنواره ارسلال کنند.

اهداف
● ایجاد جریان مستمر و پویا برای بسط و گسترش سیره و معارف رضوی در آثار مکتوب؛

● بهره مندی از تجربیات و نظرات نخبگان حوزوی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری در زمینة فرهنگ رضوی.

شرايط شركت
● آثار باید طی سال های 1357 تا 1397 منتشر شده باشند؛

● فقط کتاب هایی داوری و ارزیابی می شوند که دارای برگة اعام وصول باشند.
● موضوع آثار باید در سه حوزة تألیف، ترجمه و تصحیح به طور کامل دربارة امام رضا)ع( باشد و آثاری که یک یا چند

 فصل آن به موضوعات دیگر اختصاص داشته باشد، از چرخة داوری کنار می روند.

بخش های جشنواره
| كتاب

کتاب ها در دو گروه کودک و نوجوان و بزرگسال با محورهای زیر بررسی می شوند:
● معارف رضوی )سیره، سبک زندگی و احادیث(

● زیارت
● ادبیات داستانی )رمان، داستان و مجموعه داستان های کوتاه(

● شعر نو و کاسیک
● هنر )نمایشنامه، فیلمنامه، معماری و هنرهای  تجسمی(

● تاریخ
● مردم شناسی

| مقاله
مقاالتی که در موضوعات یادشده طی سال های 1357 تا 1397 به صورت چاپی یا الکترونیکی در مجات علمی ل پژوهشی، 

علمی ل ترویجی و تخصصی منتشر شده باشد، در این جشنواره می توانند شرکت کنند.

| پايان نامه
پایان نامه هللای مقطللع کارشناسی ارشللد و دکتللری دانشللگاهی یللا سللطوح 3 و 4 حللوزوی کلله در موضوعللات یادشللده 

تللا پایللان سللال 1397 دفللاع شللده  باشللند، در ایللن جشللنواره می تواننللد شللرکت کننللد.

فراخوان نخستین جشنوارۀ میراث مکتوب رضوی)ع(

مهــلت ارســال آثــار: 31 خرداد 1398
آيین پايانی جشنواره: آبان 1398، همزمان با هفتة کتاب، در پایتخت کتاب ایران شهر یزد برگزار خواهد شد.
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