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Angelo Mitchievici - Ioan Stanomir: Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost. Editura
Humanitas, 2017
Abstract. În Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, explorează
zona de umbră constituită de „emigraţia interioară/exilul intern" din România comunistă. Este vorba de acel
segment intelectual care, în cele două decenii dintre 1944 şi 1964, a refuzat să accepte dictatul Partidului
Muncitoresc Român, ducând mai departe tradiţia libertăţii şi pluralismului.
Volumul propune o imagine în oglindă, prin contrapunerea celor două ipostaze care ilustrează condiţia
intelectuală sub comunism: pe de o parte, participarea entuziastă şi complicitatea cu crima şi represiunea; pe
de altă parte, asumarea demnităţii ca modalitate de reafirmare a umanismului şi pluralismului.
Comunism inc. este o suită de portrete ce redă complexitatea morală şi intelectuală a deceniilor în care se
naşte Republica Populară Română. Ea este, simultan, o meditaţie despre turpitudinea intelectuală, dar şi un
omagiu adus celor care, în tăcerea exilului sau a emigraţiei interne, au scris cu gândul la un viitor al libertăţii.
Mai multe informații despre această carte găsiţi aici.

Liviu Rotman: Dinamica unei structuri de autoguvernare: Comunitatea evreiască din România.
Editura Hasefer, 2017
Abstract. Lucrarea reprezintă o contribuție esențială la istoria instituțională a comunității evreiești din
România. Volumul abordează problematica istoriei instituționale atât din perspectivă diacronică (înainte și
după Regulamentele Organice), cât și din punctul de vedere al diversității regionale, oferind o perspectivă
complexă asupra analizei respective. Cartea poate fi comandată de aici.

Tara Zahra: The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free
World [Marea plecare: Migraţie în masă din Europa de Est şi constituirea lumii noi]. W. W. Norton &
Co., 2017
Abstract. Între 1846 şi 1940 peste 50 de milioane europeni au emigrat înspre continentul american, astfel
constituindu-se unul dintre cel mai mari valuri de migraţie ale omenirii, care a schimbat în mod irevocabil atât
noile aşezământe ale migranţilor cât şi ţările natale pe care le-au părăsit. Odată cu depopularea satelor şi
creşterea fricii legate de aceasta din urmă, grija privind „febra americană" a coexistat alături de promisiunea
unui viitor mai strălucit din punct de vedere economic şi social. Lunga incursiune istorică a autoarei -
incluzând un epilog foarte actual despre criza de refugiaţi din prezent - oferă o nouă înţelegere a problemelor
care ţin de migraţia în masă, respectiv care râmăn de importanţă majoră. Detalii despre acest volum puteţi citi
aici.

anunţuri

Conferința internațională Kirche und Bevölkerung auf dem Dorf in Siebenbürgen - Rahmen- und
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http://www.humanitas.ro/humanitas/comunism-inc
http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/973-630-373-9/Liviu-Rotman__Dinamica-unei-structuri-de-autoguvernare-comunitatea-evreiasca-din-Romania.html
http://books.wwnorton.com/books/The-Great-Departure/


Rezeptionsbedingungen sowie Einflüsse von Gesellschaft, Ethnie, Kirche und Politik im
Reformationsjahrhundert/ Church and Society in Transylvanian Villages - Frame Conditions,
Reception and the Influence of Society, Ethnicity, Church and Politic in the Reformation Era. Sibiu,
12-14 iunie 2017
Descriere. Institutul de Teologie Evanghelică (Universitatea Koblenz-Landau, Campus Landau) organizează
în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Academia Română și cu Societatea de Studii
Transilvane o conferință interdisciplinară și comparatistă în cadrul proiectului „Ediţia Volumului de Predici a
preotului sătesc Damasus Dürr, din Epoca Refomei/Transilvania", inițiată de universitatea din Germania.
Scopul conferinţei este relevarea ultimului stagiu al cercetării asupra circumstanţelor sociale, politice, juridice,
bisericeşti şi de mentalităţi în care au fost scrise predicile în curs de editare - cu referire la toate etniile şi
Stările Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Data: 12-14 iunie 2017.
Locul: sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
Pentru detalii vedeți pagina web a ICSU Sibiu și programul conferinței.
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CFP: Conferința internațională Image, History and Memory, Varșovia (Polonia), 6-8 decembrie 2017

Descriere. În perioada 6-8 decembrie 2017 la Varșovia va avea loc conferința internațională cu titlul Image,
History and Memory [Imagine, istorie și memorie] în organizarea următoarelor instituții: European Network
Remembrance and Solidarity (ENRS); Institutul de Istoria Artei - Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań;
Departamentul de Istorie - Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań; Istitutul de Artă și Istorie Vizuală -
Universitatea Humboldt, Berlin; Institutul de Sociologie - Universitatea dein Varșovia. Scopul conferinței este
acela de a promova discuții interdisciplinare despre relațiile dintre imagine, istorie și memorie. Sunt așteptate
lucrări în domeniul istoria artei, istorie, sociologie, antropologie, științe politice etc., lucrări ce abordează
"imaginile" în variile lor roluri: ca martori ai istoriei, ca medii prin care se materializează memoriile, ca creatori
activi ai istoriei sau ca producători ale conținuturilor memoriei.

Termenul-limită pentru trimiterea abstractelor: 15 iulie 2017. 

Pentru detalii vedeți descrierea de pe pagina web a ENRS aici.

despre buletinul informativ Noutăţi

Lucrările ştiinţifice şi evenimentele incluse în acest buletin informativ nu constituie o listă completă. Cei
interesaţi să coopereze la realizarea lui sunt rugaţi să ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro. Cei
care nu doresc să primească acest buletin informativ sunt invitaţi să ne contacteze în acest sens. Informaţii
detaliate în legătură cu proiectul Noutăţi în cercetarea minorităţilor naţionale din România şi numerele
anterioare ale buletinului informativ se găsesc pe pagina web a Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale (ISPMN), aici. Pentru informaţii legate de proiectele derulate în cadrul ISPMN şi
publicaţiile apărute la Editura ISPMN vizitaţi pagina web a Institutului.
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http://www.icsusib.ro/content/conferinta-internationala
http://www.icsusib.ro/sites/default/files/imagini/2017_05_22_programm_online.pdf
http://enrs.eu/docs/genealogies/Image_history_memory_CfP.pdf
http://www.ispmn.gov.ro/page/cercetarea-minoritilor-naionale
http://www.ispmn.gov.ro/
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