
Quem Somos de Verdade?: A Família Latino-Americana, História Local e Microrregional e 
o Seu Impacto no Auto-Entendimento 
 
 
A 59ª Reunião Anual do Seminário sobre Aquisição de Material Bibliográfico Latino-Americano 
(SALALM) será realizada do dia 10 ao dia 14 de Maio de 2014 no Radisson Downtown em Salt Lake 
City, Utah. O tema da reunião é Família, História Local e Micro-Regional e o Seu Impacto no Auto-
Entendimento. 
 
O enfoque na família, os recursos históricos locais e microrregionais e seu lugar na academia 
permitirá SALALM explorar de que maneira estes recursos contribuem para as discussões de dados 
genealógicos (como famílias se representam e como governos os registram. Estas são estatísticas 
vitais para documentar o crescimento da população e garantir certos direitos para cidadãos bem 
como as tentativas de documentar não-cidadãos), identidade racial e étnica (como as pessoas se 
percebem e como são percebidas pelos outros) e a maneira em que a identidade percebida entra em 
conflito com percepções governamentais (cidadania e direitos garantidos às pessoas de acordo com a 
identidade racial e étnica). 
 
A reunião vai consistir em painéis e oficinas, além de discussões da prática de biblioteconomia em 
relação ao tema. Um exemplo de painel seria a maneira em que bibliotecas descobrem, adquirem, 
organizam e promovem o estudo da família e histórias locais e microrregionais. Esses recursos sem 
igual proveem uma riqueza de fontes primárias e secundárias que permitem aos indivíduos 
compreender a perspectiva local ou mais imediata. Por exemplo, o indivíduo pode entender melhor 
o que acontece na casa, no bairro, na comunidade, na cidade e no estado. Essas fontes também dão 
aos acadêmicos contextos para entender modelos sócio-econômicos, históricos e demográficos ao 
nível macro na América Latina e Espanha. Outros painéis interessantes são os em que SALAMistas 
e vendedores de livros acadêmicos compartilham com novos SALAMistas a sabedoria de adquisição 
de livros, modelos de publicação e distribuição e aspectos do comércio de livros em vários países ou 
regiões da América Latina e Espanha. 
 
Os interessados em serem apresentadores e organizadores de panéis devem entrar em contato com o 
Presidente do SALALM (2013-2014) com propostas: 
 
 
Roberto C. Delgadillo, MLIS, PhD 
Humanities, Social Sciences and Government Information Services Librarian 
University Library 
100 North West Quad 
University of California, Davis 
Davis, CA 95616 
Phone: 530-752-8266 
Fax: 530-752-3148 
Email: rdelgadillo@lib.ucdavis.edu 


