תקנון
הפרס ע"ש האב פרופ' מרסל-ז'אק דיבואה
הפרס ע"ש מרסל-ז'אק דיבואה יוענק אחת לשנה ,למן שנת  ,2021מטעם מכון ון ליר בירושלים בשיתוף הקרן
לזכרו של האב פרופ' מרסל-ז'אק דיבואה.
הקרן לזכרו של האב פרופ' דיבואה מבקשת לקדם את התחומים שעמדו במוקד פעילותו המחקרית והחינוכית
של דיבואה ,מתוך שאיפה לטפח את ערכי הפתיחות והסובלנות המשולבים בחשיבה אקדמית ומדעית .במסגרת
זו יוענק פרס שנתי לחיבורים העוסקים בהגות הדתית הנוצרית ובאופן שבו היא מתמודדת עם הפילוסופיה
והמדע ,עם היחס לדתות אחרות ,ועם החילון ,החילוניות והמודרנה .במידת הצורך תפעל הקרן לקידום פרסומם
של מחקרים ומסות הגותיות בנושאים אלו.
אלו הם התחומים שהוגדרו לצורך הגשת מועמדות לפרס:
 .1הפילוסופיה בעת העתיקה ובימי הביניים
 .2תיאולוגיה נוצרית ,ובמיוחד סוגיות של מדע ואמונה בימי הביניים ובעת החדשה
 .3חקר הדת בהקשרים נוצריים ובין-דתיים
 .4יחסי הנצרות ,היהדות והאסלאם
רשאים להגיש את מועמדותם סטודנטים.ות לתארים מתקדמים וחוקרים.ות בעלי תואר דוקטור שטרם קיבלו
משרה תקנית באוניברסיטה (אם כי ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות לאשר חריגים) .הפרס יוענק על חיבור
שראה אור (ספר ,מאמר בכתב עת או פרק בספר) ,על עבודת תזה לתואר שני או שלישי ,או על כתב יד מוכן
לפרסום (במקרה זה הוועדה תציע את כתב היד לפרסום ,בעדיפות ראשונה ,להוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ
המאוחד) .עדיפות תינתן לחיבורים בשפה העברית.
הקול הקורא יפורסם בערוצים המקובלים לפחות חודשיים לפני המועד הסופי להגשת המועמדות לפרס.
לצורך הגשת המועמדות נדרשים המסמכים שלהלן ,בקובץ :PDF
א.

מכתב באורך עמוד אחד ,ובו תיאור קצר של הכותב.ת ושל תחומי העניין שלו.ה ,וכן של אופי
החיבור המוגש והנושאים שהוא עוסק בהם.

ב.

החיבור המוגש לוועדת הפרס.

ג.

קורות חיים (מדעיים) ,בכלל זה רשימת פרסומים.

ד.

מכתב המלצה מאת מנחה.ת המחקר האקדמי או חוקר.ת בכיר.ה אחר.ת.

יש לשלוח את כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדוא"ל MarcelDubois-Prize@vanleer.org.il

ההכרזה על הזוכה תיעשה בתוך שלושה חודשים לאחר המועד הסופי להגשת המועמדות .הפרס יוענק בטקס
פומבי במכון ון ליר בירושלים ,ובמעמד הענקת הפרס יתבקש הזוכה להרצות על נושא מחקרו.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להעניק את הפרס ליותר מזוכה אחד ,ובמקרה כזה יחולק סכום הפרס בין
הזוכים .כמו כן ,הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס בשנה מסוימת ,אם לדעתה לא הוגש
חיבור הראוי לפרס.
החלטה בוועדת הפרס על זוכה אחד או מספר זוכים תתקבל ,ככל הניתן ,בהסכמה ,ובהיעדר הסכמה ,ברוב
קולות.
חברי.ות ועדת הפרס (בסדר אלפביתי) :ד"ר אילת אבן עזרא ,האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' פיני
איפרגן ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אמריטה אביטל וולמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים; האח אטיין
נודה ,בית הספר הצרפתי למקרא ולארכיאולוגיה בירושלים; ד"ר יוכי פישר ,מכון ון ליר בירושלים; פרופ' יוסי
שורץ ,אוניברסיטת תל אביב.

