PRIMERA CIRCULAR
(26 d'octubre de 2015)

L'any 2007 va tenir lloc a Saragossa la I Trobada de Joves Investigadors en
Història Contemporània com una activitat pionera en la realització de reunions
destinades a investigadors i investigadores novells. Una dècada i cinc Trobades després
ens tornarem a reunir a la capital d'Aragó els dies 6,7 i 8 de setembre de 2017 amb
motiu de la celebració de la VI Trobada Internacional de Joves Investigadors,
formant part així de la tradició bienal d'aquests congressos de l'Associació d' Història
Contemporània. Aquesta Trobada recull així l'herència de les anteriors, volent oferir un
espai de reunió, de debat i posada en comú dels temes de recerca en curs. La filosofía de
l'esdeveniment és prioritzar debats horitzontals i el treball col·lectiu dels joves
contemporaneistes que estan desenvolupant la seva labor historiogràfica.
En aquesta PRIMERA CIRCULAR obrim la convocatòria de propostes per a les
taules-taller i Scriptoria dirigits per un o diversos coordinadors. Les proponents hauran
d'omplir un formulari al qual s'hi pot accedir a través del bloc i enviar-lo a l'adreça
joveneshistoria2017@gmail.com abans de l'1 de març de 2016. Quant als participants,
en un principi no es contempla la possibilitat de proporcionar allotjament i ajudes de
transport. A continuació expliquem quina és la filosofia i la normativa pel que fa a
aquests dos espais de debat i treball.
Taula-taller: un dels propòsits en aquesta trobada és evitar la fragmentació de
temàtiques històriques i potenciar el diàleg. Per aquest motiu, el Comitè Organitzador
ha decidit fixar un número de tallers que oscil·larà entre 15 i 20; així mateix,
prescindirem de propostes de taula d'una temàtica excessivament concreta i valorarem la
transversalitat; en cada taula es considerarà un màxim de 15 comunicacions sotmeses
posteriorment a debat.
Un cop rebudes les propostes de taules i fins a l'enviament de la
SEGONA CIRCULAR (maig de 2016) es procedirà a una fase de renegociació
entre els proponents i el Comitè Organitzador per plantejar la possible fusió de
taules (fusió i no unió) de temàtiques similars que puguin confluir en un debat
d'interès general. El Comitè Organitzador recomana amb encariment que a les
taules-taller es prescindeixi de les intervencions personals sobre el text de cada
comunicant; enlloc d'això, les coordinadores fomentaran el debat a través de
l'elaboració d'un dossier previ. Aquest dossier facilitarà la cohesió de cada taula
(especialmente d'aquelles que hagin estat fusionades), centrarà els eixos del
debat i farà in·necessària la tradicional ronda de presentacions.

Scriptoria: arrel d'experiències prèvies en les passades trobades, on el debat i les
idees no solien sorgir a les taules-taller sino després, va sorgir la idea dels Scriptoria,
perquè participar en un congrés va més enllà de presentar un paper. Què són, doncs, els
Scriptoria? Bàsicament consisteixen en un projecte de treball col·lectiu que es realitza
abans, durant i després de la Trobada. La seva finalitat és posar en contacte
investigadors i investigadores que vulguin desenvolupar o endegar projectes de diversa
índole acadèmica, investigadora o divulgativa de la Història. És una cosa viva, oberta i
innovadora en la qual hi cap gairebé qualsevol idea que s'allunyi d'una taula-taller
tradicional.
Per tant, un Scriptoria pot ser, per exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirar endavant una obra col·lectiva, com ara un monogràfic, un article, un
llibre.
Posar en marxa una publicació periòdica.
Fer un projecte de memòria oral.
Organitzar una exposició.
Idear una ruta històrica.
Elaborar projectes de divulgació històrica, com ara documentals.
Organitzar un debat sobre una metodologia historiogràfica.
Un taller d'escriptura de la Història, etc.

Les propostes s'enviaran igualment al correu indicat amb un límit previst de 8
Scriptoria. Quan es rebi la proposta d'un Scriptoria es farà públic al web de la Trobada
per a que qualsevol persona interessada pugui sumar-s’hi. Pel que fa a la data de
recepció, s’enderrerirà tant com calgui per tal que esconsolidin els grups esmentats.

Un cop tancat el termini, el Comitè Organitzador donarà resposta sobre la
configuració de les taules-taller i Scriptoria amb la major brevetat possible, i tot cas
abans de l'enviament de la SEGONA CIRCULAR. Després d’aquests enviaments es
donarà confirmació amb acús de rebut.

Us agraïm per endavant el vostre interès i us saludem cordialment.
El Comitè Organitzador.

