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Prefaţă

În acest număr:





Dragi prieteni, colegi şi studenţi,

Sunt recunoscător fiecăruia în parte pentru că aţi rămas
alături de noi în 2015 şi pe această cale vă doresc tuturor
un an nou prosper şi satisfăcător !
Echipa noastră a revenit din vacanţa de iarnă cu multe idei
interesante şi planuri pentru 2016 şi suntem convinşi că
proiectele noastre vor reprezenta instrumente de success
pentru promovarea relaţiilor dintre America Latină şi
Centrul şi Estul Europei.
În acest context, vă invit cu plăcere să urmăriţi acitivitatea
noastră pe pagina de Facebook (@Institute of Latin
American Studies) şi pe site-ul (www.isla.eu.com).
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Toate cele bune,
Iordan Gheorghe Barbulescu

Relaţiile UE cu America Latină şi Caraibe
Relaţiile privilegiate dintre UE şi ALC datează încă din 1999 odată cu
primul summit bi-regional, ţinut în Rio de Janeiro. Următorul discurs al
Federicăi Mogherini, HR/VP al UE, este reprezentativ pentru descrierea
relaţiei:
"Oamenii din America Latină, Caraibe şi Europa au o îndelungată istorie
comună de aspiraţii … în zilele noastre, împărtăşim o dorinţă pentru pace
şi prosperitate la care rădăcinile noastre culturuale şi istorice au
contribuit
prin
consolidare
din
generaţie
în
generaţie."
(http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm)
Citeşte mai multe despre parteneriatul strategic UE-ALC aici.
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Children Change Colombia Project Talk
Children Change Colombia
Project Talk este un
eveniment dedicat
copiilor columbieni care
sunt percepuţi ca factori ai
schimbării în Columbia.
Workshop-ul ce va fi ţinut
pe data de 28 ianuarie
2016 la Colegiul de Modă
din Londra se va focusa
pe modul în care copiii
sunt capabili să îşi
schimbe vieţile, familiile

lor şi comunităţiile lor,
dacă obţin un ajutor
adecvat. Partea principală
a evenimentului va fi
marcată de o prezentare a
unui film special făcut, în
care este prezentată
activitatea unei organizăţii
(Tiempo de Juego) care
este implicată în
ajutorarea copiilor din
Columbia, oferind o bună
introspecţie în vieţile lor.

Descrierea completă a
iniţiativei şi detaliile
acțiunii sunt valabile la:
http://childrenchangecolo
mbia.org/news/51/35/Chil
dren-Change-ColombiaProject-Talk-January28th/d,event-detai

CALL FOR PAPERS:
Spaţii Creative:
Cultură Urbană şi
Marginalitate în
America Latină
– 15 Martie 2016

Sursă: http://childrenchangecolombia.org/home

CALL FOR PAPERS: Spaţii Creative: Cultură Urbană şi
Marginalitate în America Latină:
Institutul de Studii LatinoAmericane din Londra va
organiza, pe data de 19
mai 2016, conferința Spaţii
Creative: Cultură Urbană şi
Marginalitate în America
Latină, având ca scop
relațiile dintre cercetători
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care lucrează în domenii
ca studii culturale și
urbane, arhitectură,
geografie , sociologie, și
antropologie. Apelul
pentru lucrări este deschis
până la data de 15 martie
2016.

Mai multe informații sunt
valabile la:
http://ilas.sas.ac.uk/aboutus/news/call-paperscreative-spaces-urbanculture-and-marginalitylatin-america.

CONFERINŢĂ: ESOMAR LATAM 2016
ESOMAR LATAM 2016
oferă o platformă de
colaborare și de legătură
cu liderii regionali în
cercetare, și vizează
stabilirea unui acord cu
privire la reînnoirea
agendei cercetării.
Conferința care va avea
loc în aprilie 2016 în
Bogota, va reuni agenții
globale regionale și locale
de cercetare, axate pe

clienți, agenții de
comunicare și media,
consultanți de business și
divizii de marketing
intelligence, cât și cadre
universitare, tineri
absolvenți și companii de
start-up digital.
ESOMAR este o asociație
internațională care
încurajează avansarea și
îmbunățirea cercetării de

piață la nivel mondial.
Mai multe detalii despre
conferință sunt disponible
la:
https://www.esomar.org
/events-andawards/events/globaland-regional/latinamerica-2016/latinamerica2016_location.php .

Chile: centrul de inovare şi antreprenoriat al Americii de Sud

Chile este lider în America
Latină în programele și
politicile de inovare și
antreprenoriat. Printre
inițiativele care contribuie
la dezvoltarea
ecosistemului
antreprenorial, proiectul
Start-Up Chile este de
departe cel mai de succes.
Acest program de
accelerare care a câșitgat
recunoașterea

internațională, a fost
lansat de guvernul chilian
pentru a încuraja
antreprenorii cu potențial
ridicat de a-și găsi
programe de start-up în
Chile și pentru a le
stimula activitatea
antreprenorială. Pe lângp
legătura cu mentorii și
investitorii, fiecare
antreprenor selectat este
distins cu o viză de lucru

și un capital de pornire în valoare de
40.000 de $. Procesul de aplicare
pentru Start-Up Chile 2016 este în
present deschis. Apelul este deschis
pentru start-up-uri din diferite
domenii ale industriei, dar în acest an
accentul se pune pe robotică, îngrijire
medicală și biotehnologie, energie
curată și educație.
Citește mai multe pe:
http://startupchile.org/start-up-chileis-looking-for-high-impact-startups/

Sursă: http://startupchile.org/start-up-chile-is-looking-for-highimpact-startups/
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Institutul de Studii
Latino-Americane
Bvd. Expoziției, 30A,
Sector 1, București

contact@isla.eu.com
www.isla.eu.com

Începând de la 1 octombrie 2012, printr-o decizie a Senatului Școlii Naționale de Studii
Politice și Administrative din București, universitatea noastră a înființat Institutul de
Studii Latino-Americane. Institutul își propune să ajute, să dezvolte și să promoveze
relațiile academice dintre America Latină și Europa Centrală și de Est, în special în
România, prin cercetare, mobilitate, dezbateri și parteneriate. Institutul își propune să
ofere expertiză cadrelor universitare și principalilor actori sociali, economici și politici
și să contribuie la promovarea schimbului de valori între cele două regiuni. ISLA își
propune să creeze o rețea care să cuprindă instituții de învățământ, informare
științifică și cercetare, și actorii relevanți pentru cooperarea politică și economică /
comercială din Europa Centrală și de Est, cu scopul de a coordona și întări relațiile cu
parteneri similari din America Latină.

De ce Studii Latino-Americane în România?
Noi considerăm România ca
fiind legată, să spunem așa,
să dezvolte relațiile cu
America Latină și Caraibe și
să acționeze ca un pol
academic pentru această
regiune, având în vedere că
București este următorea
capitală latină a Uniunii
Europene, după Madrid,
Lisabona, Paris și Roma. Noi
vorbim și gândim în limbi și
culturi gemene, și prin
urmare, dezvoltarea
Institutului de Studii LatinoAmericane, a revistei
European Journal of Latin
American Studies/ Revista
Europea de Estudios
Latinoamericanos ,și a siteului www.isla.eu.com,

reprezintă o responsabilitate
care ne revine nouă.
De asemenea, suntem
convinși că, prin ISLA,
SNSPA devine un punct de
conexiune între mediile
academice dintre cele două
reegiuni, un centru de
excelență pentru discuții și
parteneriate, precum și un
jucător important în
promovarea imaginii și
intereselor naționale și
regionale în America Latină.
Răspunsul prompt și pozitiv
pe care l-am primit de la
misiunile diplomatice
acreditate la București la
aflarea veștii înființării
ISLA, ne-a încurajat și ne-a
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demonstrat că suntem pe
calea cea bună și că această
inițiativă a fost mult
așteptată. Mulțumim
Excelenței Sale Dl. Claudio
Perez Paladino Ambasadorul Republicii
Argentina, Excelenței Sale,
doamna Maria Eliana
Cuevas Bernales Ambasadorul Chile, și
Excelența Sa, Dl Raymundo
Santos Rocha Magno Ambasadorul Republicii
Federative a Braziliei.

