Arxius i Intel·ligència Artificial: Convocatòria per a professionals de
l’arxivística, gestió documental i ciència de dades per participar en una
residència d’estudi i professional
L’Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, en
col·laboració amb l’Institut Ramon Llull i el Projecte Interpares, obre una convocatòria per 20
investigadors nacionals i internacionals amb la temàtica “Arxius i Intel·ligència Artificial”.
L’objectiu de la convocatòria és oferir un espai de treball i intercanvi per als projectes d’aquest
àmbit que actualment s’estan desenvolupant. Aquests projectes poden ser individuals o
conjunts, prioritzant aquells que siguin d’un grup de treball o comptin amb participació
internacional.
Al finalitzar la residència es farà una posada en comú dels projectes desenvolupats, incidint en
l’estat en el que es troben, problemàtiques i solucions, i obert a estudiants i professionals del
sector.

Qui pot presentar la candidatura?
-

Investigadors del projecte Interpares Trust AI.
Estudiants de doctorat (pre-doc, post-doc) o màster amb una investigació relacionada.
Investigadors i professionals fora del projecte Interpares però interessats o treballant
en intel·ligència artificial i arxius..

Com presentar la candiatura
Enviar un correu electrònic a internacional@arxivers.com indicant a l’assumpte ‘Candidatura
IA&Archives’ i les següent informació:
-

Dades de contacte (nom, cognoms i adreça de contacte).
Lloc de residència.
Currículum (màxim 2 pàgines).
Escrit de presentació professional (escrit en tercera persona per la pàgina web, màxim
100 paraules).
Carta de motivació per participar a la residència.
Breu descripció del projecte a desenvolupar (màxim 2 pàgines). En cas de projectes
col·lectius, només cal que el coordinador del projecte adjunti la descripció, els
participants únicament hauran d’indicar en quina investigació participen.
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Què s’ofereix:
-

Estada de 5 nits a la residència Faberllull d’Olot amb allotjament i mitja pensió 1.
o 24 – 28 d’abril 2023.
Trobada amb altres investigadors i professionals del sector.

Què implica la candidatura?
-

Disponibilitat durant els dies de realització de la residència.
Disponibilitat per a participar en altres activitats que es puguin organitzar al voltant de
la residència i que seran comunicades prèviament.
Participació a la presentació final de projectes i altres intercanvis amb els professionals
i investigadors del sector.
Cessió de drets d’imatge per a fer la difusió de l’estada professional.

Terminis i selecció
-

Es pot enviar la candidatura fins al 7 de gener de 2023.
Les candidatures seran avaluades en base a la qualitat del projecte. El resultat es farà
públic el 10 de gener de 2023 (l’organització es reserva la possibilitat d’allargar aquest
termini en cas d’un gran número de sol·licituds).

Condicions de la residència i més informació:
https://faberllull.cat/packs/WelcomePackFaberllullOlot2022.pdf

1 No s’inclou el transport. Hi ha autobusos Barcelona – Olot.
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