Prémio Internacional "Giuseppe Sormani" para trabalhos sobre
Antonio Gramsci
Quinta edição
Regulamento
A Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci anuncia a quinta edição do Prêmio Sormani, dedicado a
Antonio Gramsci. Esta edição e as próximas observarão uma alternância de orientações assim
concebidas: uma vez que os estudos dedicados diretamente a Gramsci serão privilegiados, na próxima
vez a escolha recairá sobre estudos que testemunhem a influência de Gramsci nos desenvolvimentos
atuais de cada disciplina ou setor cultural.
1. O concurso está aberto a trabalhos impressos publicados de novembro de 2017 a julho de 2020 em
diante e trabalhos inéditos sobre o tema da crise na obra de Antonio Gramsci. Há duas possíveis
declinações do tema: a) a crise em geral (econômica, social, política, institucional, cultural) ou uma crise
histórica específica com uma referência significativa às idéias de Gramsci sobre o assunto; b) a crise
como objeto de uma obra literária, musical ou cinematográfica que retoma ou desenvolve idéias que
podem ser rastreadas ao pensamento de Gramsci.
2. Os candidatos são convidados a enviar uma cópia impressa, se disponível, e uma cópia eletrônica
da obra (volume ou ensaio, ou partitura, ou filme) à Secretaria da Fondazione Istituto Piemontese A.
Gramsci, Via del Carmine, 14, 10122 Turim (Itália), até 30 de setembro de 2020 com a indicação
"Premio Sormani" no assunto e no envelope ou pacote, assim como o endereço completo com
telefone e e-mail e, além disso, um breve curriculum vitae. Os mesmos dados e a cópia eletrônica
devem ser comunicados por e-mail para premiosormani@gramscitorino.it..
3. Se o trabalho estiver em um idioma diferente do italiano, francês, inglês, português, espanhol e
alemão, o candidato também deve enviar uma tradução do trabalho em um desses idiomas.
4. O júri pode conceder até dois prêmios, um dos quais é para o trabalho de um jovem iniciante. Se o
vencedor for apenas um, ele terá direito à quantia total de 3.000 euros. Se houver dois vencedores,
2.000 euros irão para o jovem iniciante em apoio à publicação.
5. O Prêmio será entregue em uma cerimônia pública que a Fundação organizará em Turim até o mês
de janeiro de 2021. Os custos para a participação do único vencedor ou dos dois premiados serão de
responsabilidade da Fundação.
Composição do júri:
Mauro Pala (Presidente), Marco Aime, Francesca Chiarotto, Marcos Del Roio, Bruno Settis,
Giovanni Carpinelli (Secretário).

Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci onlus – Via del Carmine 14, 10122 – Torino
premiosormani@gramscitorino.it – www.gramscitorino.it – tel. 0039 0118395402

