SEGONA CIRCULAR
(24 de maig de 2016)

Després d’un periode intens de reformulació i fusió de les propostes enviades, us
informem de la relació final de les taules-taller acceptades per la VI Trobada Internacional de
Joves Investigadors en Història Contemporània.
Anunciem que la data límit per l’entrega de les propostes de comunicació será el
proper 15 de setembre de 2016. L’extensió de les mateixes no excedirà de les cent paraules (al
nostre
blog,
secció
“baixades”,
trobareu
el
model
per
enviar-ho:
https://historiazgz2017.com/descargas/). Hauran de ser enviades tant a les coordinadores i
coordinadors com al Comitè Organitzador (joveneshistoria2017@gmail.com). La data límit
perquè els coordinadors i les coordinadores comuniquin a l’organització i als comunicants
quines són les acceptades será el 15 de noviembre de 2016.
En relació als Scriptòria, el termini de recepció continua obert i els ja rebuts poden ser
consultats
al
nostre
blog,
clicant
a
la
secció
“Scriptòria”
(https://historiazgz2017.com/scriptoria/). Recordin que els Scriptòria están oberts a la
participació de qualsevol investigador o investigadora que s’hi vulgui sumar.
Les propostes de comunicació podran ser redactades en qualsevol de les llengües
cooficials de l’Estat espanyol, així com en anglès i francès.
Durant el desenvolupament de les taules-taller no tindrà lloc la tradicional ronda de
exposicions individuals. En lloc seu, i seguint els valors d’aquesta trobada, l’equip
coordinador haurà d’elaborar un dossier amb els eixos principals de les comunicacions de la
taula per facilitar el debat. Finalment, recordem als coordinadors que el nombre màxim de
comunicacions per taula será de quinze.
A continuació oferim la relació de les diferents taules-taller seleccionades. Per
informació més precisa sobre cada una, dirigiu-vos a la secció “Taules” del blog citat
(https://historiazgz2017.com/mesas/).

Salutacions cordials,
El Comitè Organitzador

LLISTAT DE TAULES-TALLER
Taula 1: Medios de comunicación social y literatura. Una aproximación interdisciplinar
Taula 2: Movimientos poblacionales en la contemporaneidad
Taula 3: Sociedades campesinas en transformación. Un siglo de crisis, conflictividad y
cambios en el sur europeo (1890-1986)
Taula 4: Nuevos retos en el estudio del Fascismo
Taula 5: Relaciones internacionales entre Europa y América
Taula 6: Identidades, nacionalización y religión en el mundo contemporáneo
Taula 7: Pensar el Estado, imaginar la Nación: culturas políticas en conflicto en el siglo XIX
Taula 8: Feminismo e Historia
Taula 9: Los oficios de la Historia en la Europa contemporánea (ss. XIX y XX)
Taula 10: ¿Cómo pensar los problemas históricos concretos? Historia y cambio social
Taula 11: Transiciones de la dictadura a la democracia en el siglo XX
Taula 12: Historia oral y fuentes documentales
Taula 13: ¿El corto siglo XX? Experiencias de jóvenes investigadores desde (y hacia) un
nuevo siglo
Taula 14: Orden público, acción colectiva y violencia política en las democracias de
entreguerras
Taula 15: La eclosión de la dimensión urbana: historia social y cultural de la ciudad

