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Caros e caras colegas,

É com prazer que lhes enviamos o décimo primeiro boletim da Red Latinoamericana de
Cultura Gráfica de 2022, terceiro deste mês de maio que chega ao fim.

Lembramos que no dia 18/04 foi publicado o edital de convocação para eleição para os cargos
de Coordenação, Vice-Coordenação e Representantes por país da Red. O edital, e mais
informações sobre o processo eleitoral, estão disponíveis no site da Red, na nova aba
“Eleições” (aqui em PT e aqui em ES), e as inscrições para eleitores foram prorrogadas até o
dia 05/07/2022.

Sabemos que nem sempre é possível ler o boletim assim que ele é publicado. Lembramos,
portanto, que todas as edições anteriores estão disponíveis no site da RED, na aba
ARQUIVOS. Acesse aqui os boletins de 2022.

Desejamos a todos uma boa semana e boa leitura!

Os editores,
Luise e Ángel
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EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [Seminário] "Comunistas e Trabalhistas entre a política e os livros: A Frente
Nacionalista nas edições da Editorial Vitória Limitada", Vinícius Juberte (Universidade
de São Paulo), 6 jun., 17h (CDMX), Ambiente Virtual
> El seminario interinstitucional “Usos de lo impreso en América Latina” invita a su próxima
reunión este lunes 6 de junio de 2022 a las 17:00 horas (MX), vía Zoom
> En esta ocasión se presentará el texto: "Comunistas e Trabalhistas entre a política e os
livros: A Frente Nacionalista nas edições da Editorial Vitória Limitada"
> Presenta: Vinícius Juberte (Universidade de São Paulo)
> Comenta: Mariano Zarowsky (Conicet/Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
> Para solicitar el texto y la liga de Zoom escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com
> Organizan: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-FFyL-UNAM), Dra.
Regina Tapia (El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense)
> Mais informações: www.usodeloimpreso.mx

2- [Seminário] Banning Books, Museo Plantin-Moretus, 13 e 14 de junho
> Nos dias 13 e 14 de junho de 2022, será sediado o seminário 'Banning Books: The Antwerp
Indexes of Plantin, 1569-1571'. O seminário híbrido acontecerá tanto fisicamente no auditório
do museu quanto como um webinar online.
> Organização Benito Rial Costas, Complutense University of Madrid
> Inscrições para o seminário no museu: e-mail para banningbookseminar@gmail.com
> Inscrições para o Webinar do Teams devem ser feitas através do formulário de inscrição
> A participação é aberta a todos sem custo, mas a inscrição é obrigatória.
> Mais informações e programa disponíveis aqui.
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EVENTOS | JÁ REALIZADOS

3- [2 a 24 de maio] Ciclo de Conferências bilíngues: "An Introduction to the History of
Bibliology in Mexico" [Uma introdução à História da Bibliologia no México], UNAM
UK, ambiente virtual
> A playlist com os vídeos das 11 conferências legendadas está disponível aqui.
> Organização: El Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Campus de UNAM en
Reino Unido, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario Tonalá y la
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

4- [24 de maio] Coloquios de Filología, "Mi muy estimado y mi querido padresito de mi
corasón: formas pronominales de tratamiento en cartas privadas escritas por mujeres
en la Nueva España durante el siglo XVIII", Raquel López
> Ocorreu a última sessão da série "Colóquios de Filología", com a presença de Raquel
López, apresentando a comunicação entitulada "Mi mui estimado y querido padresito de mi
corasón: formas nominales de tratamiento en cartas privadas escritas por mujeres en la Nueva
España durante el siglo XVIII".

PUBLICAÇÕES

5- [Novidade editorial] El canon ignorado: La escritura de las mujeres en Europa (s.
XIII - XX), Tiziana Plebani, Buenos Aires: Ampersand, 2022
> ¿No una antología de escritoras ni tampoco una historia mínima, sino una verdadera
historia de la escritura de mujeres, tanto autoras literarias como escribientes comunes; de
cómo intervinieron y enriquecieron los debates políticos, religiosos, económicos y de género
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desde el siglo XIII hasta el XX en Europa. La historiadora italiana Tiziana Plebani, desanda
un camino de amnesia social y muestra que a lo largo de la historia moderna las mujeres
nunca dejaron de practicar la escritura en ámbitos privados y públicos; antes bien, en las artes,
el pensamiento y también en la escritura íntima, dieron forma, en pie de igualdad, al
desenvolvimiento de la cultura europea. El canon ignorado despliega una historia socialmente
olvidada e ilumina los debates del presente con desconocidos matices sobre las mujeres y sus
escrituras.
> Mais informações no link.
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CHAMADAS

6- [Até 11 jun.] Recepção de trabalhos. XIV International Congress of the History of
Paper in the Iberian Peninsula 2023 [XIV Congresso Internacional de História de Papel
na Península Ibérica 2023]
> Las propuestas de comunicación incluirán:
Título
Nombre completo del autor o autores
Institución de adscripción/país
Correo electrónico
Breve currículum vitae del investigador/a no superior a 300 palabras
Compromiso firmado de no haber sido publicado previamente
En documento aparte se incluirá exclusivamente el título, cinco palabras clave y una
descripción del tema a desarrollar con una extensión máxima de 1.500 palabras que
presentará de forma estructurada: objetivos, metodología y conclusiones o resultados
previstos y bibliografía específica. Podrán ser presentadas en español, o portugués.
> Toda la información solicitada se deberá remitir a la dirección de correo electrónico
congreso2023@ahhp.es hasta el 11 junio de 2022. En dicho correo deberá indicarse la
adscripción a uno de los grupos de trabajo de la Asociación.
> Los grupos de trabajo son:
1- Técnicas de fabricación de papel. Investigación.
2- Papel para usos especiales: artístico, fotografía, etc.
3- Papel hispano-árabe.
4- Presencia del papel en el mundo realizado o comercializado en la Península Ibérica.
5- Comercio Papelero. Legislación.
6- Filigranas.
7- Historia del Papel. Sociología.
8- Arqueología industrial.
9- Terminología.
10- Tintas. Técnicas de Impresión.
11- Conservación y restauración.
> En caso de aceptación por el comité científico, el texto completo debe ser enviado al correo
electrónico, antes indicado, como fecha límite el 15 de enero del 2023 para su valoración
definitiva tras su pertinente revisión por pares ciegos.  Los textos deben estar totalmente
revisados para su publicación antes de 31 de marzo del 2023.
> Texto: Debe ser entregado en soporte informático en formato Microsoft, letra Arial, tamaño
11, con espacio interlineal de 1,5 y márgenes de 1,5. Tendrá una extensión máxima de 20
páginas.
> Debe ir encabezado por: Título de la comunicación (en mayúsculas y negrita). Nombre del
autor y la institución a la que pertenece y dirección electrónica de contacto. Resumen de 150
palabras y cinco palabras clave en español o portugués, dependiendo del idioma original del
texto, y un resumen de 150 palabras en inglés.
> Imágenes: No se establece el número máximo de imágenes y esquemas (blanco y negro)
dejándolo a criterio del autor aquellas que considera imprescindibles En el texto deberá
aparecer una indicación de cada figura o imagen en el lugar donde deba ser insertada. Ej.:
(Figura 1). Las imágenes digitales deben estar guardadas en un fichero independiente al texto
en archivo tipo "tiff", con la máxima resolución posible (es aconsejable de unos 300 ppi y un
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tamaño 10x15 cm. Pueden comprimirse en "zip").
> Referencias bibliográficas: Todos los libros y artículos a los que se refieren las citas dentro
del texto, se recogerán en una bibliografía final ordenada, alfabéticamente, según los apellidos
de los autores, y dentro de las obras del mismo autor, por orden cronológico y conforme a la
norma UNE-ISO 690.
> No seguir correctamente estas normas de edición, puede impedir la publicación de los
trabajos.
> El tiempo de exposición se ajustará al número de ponencias presentadas. Éste sólo será un
resumen de los puntos más interesantes ya que los asistentes al congreso dispondrán del libro
del congreso donde se recogerá las ponencias aceptadas al completo. Se pondrá a disposición
de los comunicantes un ordenador y proyector para la presentación.
> Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail congreso2023@ahhp.es.

7- [Até 15 jul.] Recepção de trabalhos. Colóquio transdisciplinar. Ce que l’Amérique
latine dit à l’Europe : circulations, imaginaires, regards (et fantasmes) [O que a
América Latina diz para a Europa: circulações, imaginações, olhares (e fantasias)], 8 e 9
de dezembro de 2022, CY Cergy Paris University
> Colóquio transdisciplinar – 8 e 9 de dezembro de 2022 na CY Cergy Paris University
> Muitas vezes tendemos a pensar na América Latina como uma periferia do espaço global.
A própria ideia de globalização é frequentemente equiparada à de “americanização” cultural.
Entendida como “unização de estados”, esta é geralmente considerada apenas como uma
circulação de ideias, modelos, conhecimentos, técnicas ou objetos culturais do Norte ou do
Ocidente para o Sul. No entanto, trabalhar na América Latina frequentemente nos leva a
encontrar vestígios dela ou a identificar sua influência na Europa. Política, cultura ou
conhecimento: o objetivo deste colóquio é estudar algumas dessas várias formas de presença
da América Latina na Europa e/ou no olhar europeu. As obras aqui discutidas poderão tomar
como objeto essas circulações, analisando seus processos, formas e impacto. Mas também
poderiam assumir uma forma mais reflexiva, questionando o lugar dos pesquisadores
interessados   na América Latina na Europa, suas percepções sobre esse status "dominado" em
seu próprio campo de estudo e as estratégias que foram ou podem ser implantadas para
contorná-lo, ou mesmo derrubá-lo. Nessa perspectiva, os artigos podem relatar pesquisas em
andamento ou concluídas, mas também se basear em reflexões mais embrionárias que podem
alimentar a discussão coletiva, principalmente no plano metodológico.
> Gerente científico: David Copello (AGORA, CY Cergy Paris University),
david.copello@cyu.fr
> Propostas de comunicação: As propostas devem ser enviadas a David Copello
(david.copello@cyu.fr) antes de 15 de julho de 2022. Elas conterão um título, um breve
resumo dos assuntos abordados (entre 1000 e 1500 caracteres) e uma breve biografia do o
autor.
> Idiomas da conferência: francês, espanhol, inglês, português.
> Procedimento de seleção: As propostas de trabalhos serão avaliadas pelo comitê científico
da conferência. Os participantes selecionados serão notificados em meados de setembro. Uma
resposta será enviada a todos os candidatos.
> Chamada completa e mais informações disponíveis aqui.

8- [Até 17. jul] Chamada para artigos. Printing History, edição especial. American
Printing History Association
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> A American Printing History Association recebe inscrições para uma edição especial de sua
revista com revisão por pares, Printing History, dedicada a qualquer aspecto da impressão e
artes relacionadas nas culturas latino-americanas e caribenhas. A edição se concentrará no
estudo da história e das práticas de impressão de povos e culturas relacionadas à América
Latina, América Latina e Caribe. Os artigos que centralizam as experiências dos povos
indígenas, afrodescendentes, hispânicos e grupos latinas/o/x são particularmente desejados.
Pesquisadores, bibliotecários, praticantes profissionais e colecionadores são convidados a
enviar artigos, entrevistas e resenhas de livros.
> Os tópicos podem abranger a era pré-colonial até o presente e podem incluir, mas não estão
limitados a:
+ impressão e publicação em todas as suas formas, de contas de mão a jornais e livros;
+ a disseminação da tecnologia de impressão e seus ofícios aliados;
+ o impacto social, cultural e político da impressão e publicação;
+ desenvolvimentos modernos no campo, incluindo inovações digitais e a popularização da
autopublicação
> A data limite para recebimento das submissões, que podem ser em inglês, espanhol ou
português, é 17 de julho de 2022. Toda correspondência, artigos, resenhas de livros,
consultas, etc., devem ser encaminhadas para publications@printinghistory.org.
> Diretrizes para submissão: Os artigos geralmente variam entre 2.000 e 8.000 palavras, mas
notas mais curtas também são bem-vindas. A ilustração é incentivada. A revisão por pares
dos artigos submetidos à Printing History é coordenada pelo comitê editorial da APHA.
Escritores de todas as origens são incentivados a enviar.
> Estamos prontamente preparados para receber submissões criadas nos principais programas
de processamento de texto. As imagens devem, idealmente, ser enviadas como arquivos de
seiscentos pixels por polegada no formato TIF. Em geral, são seguidas as diretrizes do The
Chicago Manual of Style. Para solicitar um guia de estilo e mais informações escreva para
publications@printinghistory.org.

9- [Até 31 ago.] Chamada para artigos. Dossiê Livros, periódicos e 'papéis efêmeros' no
espaço Iberoatlântico Revista Tempo (UFF)
> A revista Tempo (ISSN: 1980-542X – QualisA1), publicação eletrônica quadrimestral de
caráter público, ligada ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal Fluminense, convida membros da comunidade acadêmica e
pesquisadores a apresentarem propostas de artigos para o dossiê: "Livros, periódicos e 'papéis
efêmeros' no espaço Iberoatlântico".
> O objetivo deste dossiê é evidenciar a importância dos espaços locais, nacionais e
internacionais de língua portuguesa e espanhola na edificação das estruturas sociais e
culturais modernas e contemporâneas, procurando tematizar e concretizar este propósito a
partir dos fluxos de produção, circulação e apropriação da cultura manuscrita e impressa. O
enfoque é o da interrogação destes fluxos numa perspectiva transnacional no quadro do
mundo Iberoatlântico.
> Prazo final para submissão: 31/08/2022
> Publicação: julho a agosto de 2023
> Mais informações no site da revista aqui.
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10- [Até 10 set.] Recepção de trabalhos, Dossiê Escrita de si na escrita epistolar, Revista
Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, v. 7, n. 22 – Set./Dez. 2022
> Papéis amarelados pelo tempo permanecem guardados instigando a refletir sobre as práticas
de escrita epistolar de diferentes sujeitos que, em contextos diversos, seguem modelos
disseminados em manuais e aprendidos desde os bancos escolares. Exigem um olhar atento
dos pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam nas linhas e entrelinhas para interrogar as
motivações, os modos como os indivíduos narram sobre si mesmos e as redes de
sociabilidade tecidas. O dossiê pretende reunir estudos sobre as cartas de sujeitos que
recorreram à escrita para reduzir distâncias, suplicar, desabafar, articular, denunciar,
reivindicar, defender, apoiar ou amenizar saudades.
> Coordenação: Ana Chrystina Mignot (UERJ) e Inês de Almeida Rocha (UNIRIO e CPII)
> Envio do texto: até 10 de setembro de 2022 - utilizar template disponibilizado no Sistema
da Revista. Não serão aceitos textos submetidos que não estejam no template.
> Informações sobre as normas de publicação e diretrizes de submissão de trabalhos
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encontram-se na plataforma SEER, neste link.

CURSOS

11- [Curso] "Leer objetos, materializar textos" MEDhis-UIMP
> Entre los días 27 y 29 de junio tendrá el curso "Leer objetos, materializar textos: fuentes
primarias para la investigación interdisciplinar. De la Edad Media a la Época Moderna" que
hemos organizado en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP).
> El curso busca profundizar a nivel teórico y práctico en metodologías para la investigación
de fuentes primarias en distintas culturas cristianas, musulmanas y judías en las épocas
medieval y moderna. El título del curso hace hincapié en la idea de lectura, entendida en un
sentido amplio, desde una óptica interdisciplinar. Los casos en cuestión serán presentados
desde múltiples perspectivas de investigación, con especial énfasis en la metodología
empleada y las preguntas específicas a las que se intenta responder. Un segundo objetivo del
curso, estrechamente relacionado con el primero, consiste en proporcionar a los
investigadores en formación las herramientas necesarias para construir sus propios estudios
de caso con el máximo rigor científico.
> Mais informações e o programa do curso podem ser encontradas aqui.

OUTROS

12- [Galeria Digital] Association of European Printing Museums 2022 conference
[Conferência da Associação Europeia de de Museus de Impressão]
> Está disponível para visitação online aqui, no site da associação a galeria de fotos da
conferência que aconteceu no Atelier-Musée de l’imprimerie em Malesherbes, França, de 5 a
7 de maio.
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