BECA DE RECERCA DE LA BIBLIOTHECA HAAS 2019
Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
Barcelona
CONVOCATÒRIA

Presentació
L’Associació d’Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
convoca dues beques de recerca de tres mesos de durada cadascuna (en terminis
diferents) per portar a terme un projecte d’investigació postdoctoral propi i inèdit a la
Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas, que s’adeqüi a la temàtica del fons i
que mostri la necessitat específica de consultar-lo.
La Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas, inaugurada l’any 2003, consta
d’una important col·lecció de llibres, prop de 40.000, donats pel professor Alois M.
Haas (Universitat de Zuric) a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta col·lecció
constitueix un àmbit altament especialitzat per a l’estudi de les tradicions espirituals de
la humanitat i, de manera molt especial, de les tradicions occidentals. Aquest fons està
situat a la Biblioteca General de la Universitat Pompeu Fabra, al centre de l’edifici del
Dipòsit de les Aigües, que ofereix un marc de treball privilegiat per als investigadors
que ho desitgin. Gràcies a la generositat de la família Villavecchia, l’Associació
d’Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosopica Alois M. Haas concedeix aquestes
beques d’investigació.
Objectius
Les beques ofereixen a investigadors qualificats l’oportunitat de fer recerca postdoctoral
en un àmbit especialitzat que s’adeqüi al contingut del fons Haas. L’objectiu de la
concessió és promoure l’ús i difusió del fons bibliogràfic així com ajudar a
desenvolupar projectes de recerca d’alt nivell sobre tradicions religioses, espiritualitat,
estètica, teologia, etc.
Requisits d’elegibilitat
Poden sol·licitar la beca aquelles persones que siguin doctores, de qualsevol disciplina,
preferiblement de l’àmbit humanístic, però no necessàriament.
No hi ha restriccions pel que fa a la nacionalitat ni a l’edat dels candidats. Tindran
preferència les sol·licituds de fora de l’Estat espanyol.
Dotació
La dotació de cada beca és de 1.600 € mensuals, durant els tres mesos de durada.
Es preveu una ajuda econòmica per a les despeses de viatge de fins a 1.000 €.

La beca inclou l’accés a la biblioteca i als seus serveis (préstec entre les seus de la
Biblioteca de la UPF, Wi-Fi, ús d’ordinadors) i l’ús d’una taula d’estudi dins de la
biblioteca. No inclou l’allotjament.
Condicions
La durada de les beques és de tres mesos cadascuna. Cal escollir entre dos períodes:
· Estada setembre 2019 - març 2020
· Estada gener 2020 - juliol 2020
A l’hora de fer la sol·licitud, la persona candidata ha d’indicar en quin període vol fer
l’estada, i si escau, pot optar a tots dos períodes, tot i que només se li pot concedir la
beca per a un període.
Aquest període d’investigació es pot portar a terme en els mesos proposats llevat
d’aquells dies en què la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra roman tancada (el
mes d’agost i les vacances de Nadal al desembre). Consulteu el calendari d’obertura de
la Biblioteca: <https://www.upf.edu/bibtic/coneixer/adreces/calendari_ciutadella.html>
El doctorat s’ha d’haver assolit en el moment de la sol·licitud de la beca.
Durant l’estada d’investigació, i de manera voluntària, la persona becada podrà impartir
un o més seminaris sobre el seu àmbit de recerca, en el marc de les activitats de
l’Associació d’Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas.
La persona becada haurà de fer constar la concessió de la beca en les publicacions que,
si escau, resultin de la investigació portada a terme a la Bibliotheca Haas. De les
publicacions que en resultin, haurà de lliurar-ne el document en pdf així com dues
còpies en paper a l’òrgan concedent.
És preferible que el projecte d’investigació no hagi estat dotat amb altres beques
anteriorment i és incompatible amb el fet que en el mateix període rebi dotació d’alguna
altra institució.
Procés i criteris de selecció
La decisió de la concessió la prendrà un comitè d’avaluació designat a aquest efecte per
la Junta de l’Associació d’Amics de la Bibliotheca Haas. El comitè estarà format per
investigadors i especialistes en matèria de religió, teologia, espiritualitat i arts.
Es tindrà en compte el valor del projecte presentat i la idoneïtat per a portar-lo a terme
al fons bibliogràfic, així com els mèrits acadèmics demostrats al currículum. En
principi, no es requeriran entrevistes personals.
En el formulari de sol·licitud es valorarà la menció a les publicacions que es volen
consultar. Podeu consultar el Catàleg del fons a: <http://cataleg.upf.edu/>. El projecte
presentat ha de ser factible en els tres mesos de l’estada.

Allotjament
La concessió de la beca no inclou l’allotjament.
Una opció és: RESA, un edifici que és a dos minuts de la Bibliotheca Mystica et
Philosophica Alois M. Haas.
Residència Universitària La Ciutadella
Carrer de Pujades, 33
08018 Barcelona
http://www.resa.es/es/residencias/barcelona/residencia-universitaria-laciutadella/residencia/
Terminis
El termini de presentació de la sol·licitud per a la convocatòria 2019-2020 (per a tots
dos període) és el 31 de maig de 2019.
La resolució de la concessió (per a tots dos períodes) es farà pública durant el mes de
juny de 2019. La decisió es notificarà per mitjà d’un correu electrònic a les persones
candidates que resultin elegides.
Documentació
Per fer efectiva la sol·licitud, cal presentar per escrit (correu postal):
Formulari de sol·licitud
Resum del projecte (màxim 300 paraules)
Projecte de recerca, emfasitzant l’adequació del projecte al fons de la
biblioteca (3 pàgines)
Currículum del candidat
La persona sol·licitant s’ha de fer càrrec de buscar dues persones que donin referència
dels seus mèrits. Aquestes hauran d’enviar les seves cartes de recomanació per correu
electrònic a: associacio.haas@upf.edu.
Es pot enviar la documentació en català, castellà o anglès, a l’adreça següent:
Associació d’Amics de la Biblioteca Mystica et Philosophica Alois M. Haas
Universitat Pompeu Fabra - Campus de la Ciutadella - Dipòsit de les Aigües
Carrer de Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Així mateix, cal enviar una còpia dels documents a l’adreça electrònica següent:
associacio.haas@upf.edu.
Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb l’Associació d’Amics de la Bibliotheca
Haas: associacio.haas@upf.edu.

