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As regiões da América Latina, do Caribe, e da Península Ibérica têm visto grandes atos de
resistência e resiliência: desde a herança colonial até a democratização destas regiões; o registro
histórico está repleto de documentos que mostram frequentes protestos contra os abusos
infligidos por atores estatais e não-estatais. Mas, as veias abertas dessas regiões não têm
sangrado para fora. Muitas das questões em jogo, que abordam a resiliência dessas regiões, são
particularmente visíveis no contexto da globalização: desde a sobreposição de identidades
étnicas e nacionais seja na esfera cultural ou política, ao neocolonialismo na esfera econômica, e
até brutais desequilíbrios de poder político na esfera social. O tema de SALALM 61 trata das
variadas maneiras em que indivíduos, organizações e instituições estão enfrentando tendências
globalizantes em domínios sociais, políticos, ambientais e acadêmicos.
O campo de pesquisa e estudos sobre a América Latina, o Caribe, e a Península Ibérica
tem se provado resiliente por ser um campo multi- e inter-disciplinar, resistindo aos ataques
diretos à sua integridade, sempre adaptando e inovando. Na resiliência deste campo de estudos
estão em jogo questões tais como a hegemonia na dinâmica de poder Norte-Sul, a ascensão de
estudos globais e interdisciplinares, bem como o impacto da era digital no conhecimento. Neste
âmbito, inspirado por Joaquín Torres García, o título da conferência "Nuestro norte es el sur" é
um convite à reflexão sobre a posição privilegiada do Norte global no discurso acadêmico da
área, especialmente quando este discurso vai de encontro a outras disciplinas para se opor ao
panorama de estudos globais.
Análises desses temas podem ser formuladas em termos mais específicos de acordo com
nossos recentes esforços profissionais como bibliotecários especializados em estudos Latino
Americanos. Discussões realizadas na oficina “Future of Area Studies Librarianship Workshop”,
realizada na Universidade de Indiana em outubro de 2013, levaram a conclusões que o foco do
ensino superior na globalização requer uma compreensão ampla e profunda de todas as culturas e
sociedades, e se traduz em uma maior demanda por informações internacionais. Qual é o impacto
nos campi globalizados e qual é a sua influência no que diz respeito ao apoio para a área e as
coleções e serviços internacionais?

Os cinco dias da SALALM 61 vão incluir três dias de apresentações de painéis,
precedidos por dois dias de mesas-redondas juntamente com nossas reuniões tradicionais. As
mesas-redondas vão proporcionar um fórum para continuar o diálogo da oficina acima
mencionada e da mesa-redonda “The Impact of Campus Internationalization on the Research
Library” at SALALM 60 (2015)". Queremos que esta discussão vá além do domínio da
biblioteconomia; e, por isso, os organizadores da conferência vão convidar outras pessoas
interessadas, por exemplo, administradores de programas de estudos da área, professores,
estudantes de doutorado e editores para participar da SALALM 61. Atenção especial será dada
às consequências previsíveis dessas tendências na pesquisa acadêmica, ensino e biblioteconomia,
como também às estratégias que os bibliotecários podem desenvolver em colaboração com
outros participantes no campo para enfrentar esses desafios.
Cada mesa redonda será composta por cinco pessoas convidadas, cada uma representando
um dos interesses acima mencionados. Cada mesa vai se concentrar em um determinado tópico,
estabelecido por um conjunto de perguntas preparadas pelos organizadores da conferência. O
diálogo também vai convidar a participação do público.
Procuramos propostas de painéis ou apresentações de painéis. Estas propostas devem incluir
apresentações acadêmicas pautadas no tema da conferência, como também trabalhos sobre
questões práticas de biblioteconomia e gestão de arquivos relacionados com o tema.
Dentro do contexto da América Latina, Caribe e Estudos Ibéricos, os tópicos de discussão
para os painéis e apresentações individuais podem incluir as seguintes questões:
•
•
•
•
•
•

a sobreposição de identidades étnicas e nacionais na esfera cultural
o neocolonialismo na esfera económica e as consequências para bibliotecas acadêmicas e
arquivos
a hegemonia na dinâmica Norte-Sul e o efeito das mesmas no mundo editorial e nas
bibliotecas
a influência da era digital na construção de conhecimento nesta área
a evolução de estudos globais e internacionais
a resiliência de estudos da América Latina, o Caribe e Ibéria no contexto da globalização,
suas mudanças e inovações

Os interessados em propor painéis ou apresentações podem entrar em contato com Paloma Celis
Carbajal, presidente da SALALM. Por favor inclua seu nome, instituição, contato, título e resumo. O
prazo para envio de propostas é 30 de janeiro de 2016.
Paloma Celis Carbajal, MA, MLS Ibero-American Studies Bibliographer,
212A Memorial Library,University of Wisconsin-Madison
728 State Street
Madison, WI 53703
Email: paloma.celiscarbajal@wisc.edu

Para informações sobre hospedagem ou sobre as instalações para exposições de livros e mostras
de recursos informacionais, por favor entrem em contato com Miguel Valladares Llata, Chefe da
Comissão Organizadora Local.
Miguel Valladares Llata,
MLS Romance Languages Librarian
Room 408A Alderman Library
University of Virginia
Charlottesville, VA 22904
Email: mav4n@virginia.edu

