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Simpósio Internacional sobre a edição contemporânea na
Península Ibérica e América Ibérica.
O Simpósio Internacional Edição e recepção do livro na Iberoamérica
desde o pós-II Guerra Mundial até 2000 visa fazer um ponto da situação
da edição contemporânea na Península Ibérica e América Ibérica, a partir
de um olhar multidisciplinar, assente na apresentação de comunicações
por especialistas nesta temática, provindos de várias áreas disciplinares
(História, Antropologia, Literatura, Estudos Culturais, Estudos Editoriais) e
de quatro países deste espaço geográfico (Portugal, Argentina, Brasil e
Espanha).
O conjunto das comunicações e dos debates propõe-se fazer um balanço
crítico e actualizado do estado da questão da edição no mundo
contemporâneo, bem como apresentar estudos sobre a recepção de
literaturas ibero-americanas dos (e nos) países em foco, entendida esta
enquanto dimensão que contribui para a nossa compreensão sobre a
construção dos espaços editoriais e da leitura.
Os autores convidados têm como característica comum procurarem
conciliar a investigação com a sua divulgação junto do grande público e
em variados suportes comunicacionais. Têm ainda intervindo na reflexão
sobre políticas públicas para os sectores da leitura, do livro e da edição,
envolvendo-se em iniciativas culturais e buscando dinamizar estruturas
nacionais e internacionais sectoriais (no seio de organismos internacionais
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como o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e nas
Caraíbas, patrocinado pela UNESCO, e a Organização dos Estados
Iberoamericanos).
No encontro, aberto à comunidade académica e ao público em geral,
intervirão, entre oradores e moderadores, Daniel Melo, Fernando Larraz,
Gustavo Sorá, Isabel Araújo Branco, João Vanderlei de Moraes Filho,
José Horácio Costa, Luís Andrade, Maria Fernanda Abreu, Maria José
Moura e Rui Beja.

Ver programa.
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