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cărţi

Sabrina P. Ramet; Marko Valenta (editori): Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist
Southeastern Europe [Minorităţi etnice şi politici în Europa de Sud-Est postsocialistă]. Cambridge
University Press, 2016.
Abstract. Această carte oferă o introducere cuprinzătoare a politicilor cu privire la minorităţile etnice,
examinând atât partidele politice cât şi problemele de distanţă socială, migraţie, graniţe etnice, precum şi
aspecte legate de cetăţenie şi integrare. Volumul include analize detaliate despre partidele minorităţii
maghiare din România, partidele minorităţii albaneze din Macedonia, partidele minorităţii sârbe din Croaţia,
partidele bosniace minoritare din Serbia, diverse partide minoritare din Muntenegru, precum şi despre
Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi, un partid turc din Bulgaria. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

H. Zeynep Bulutgil: The Roots of Ethnic Cleansing in Europe [Rădăcinile purificării etnice în Europa].
Cambridge University Press, 2016.
Abstract. Folosind o nouă abordare a conceptului de etnicitate, Zeynep Bulutgil reuneşte diferite argumente
care se concentrează pe factori interni şi internaționali pentru a oferi o teorie coerentă a purificării etnice.
Autorul susţine că obstacolele interne bazate pe clivaje non-etnice împiedică de obicei procesul de purificare
etnică, astfel încât conflictele teritoriale declanşează această politică prin subminarea unor obstacole. Analiza
empirică combină evaluarea datelor statistice şi aduce studii complete de cazuri istorice din Europa Centrală
şi de Est şi din Bosnia anilor 1990. Noutatea teoretică şi domeniul de aplicare fac această carte extrem de
valoroasă pentru specialiştii ştiinţelor politice. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Liah Greenfeld (ed.): Globalisation of Nationalism. The Motive-Force Behind 21st Century Politics
[Globalizarea naţionalismului. Forţa motrice a politicilor secolului 21]. ECPR Press, 2016.
Abstract. Organizată ca un experiment de testare a ipotezei formulate în Introducere - şi anume că
globalizarea conştiinţei naţionale stă la baza celor mai fierbinţi probleme politice din ultimul sfert de secol de
după Războiul Rece -, această colecţie de eseuri se concentrează pe fenomene diverse: procesul de
democratizare şi eşecul acestuia în Rusia, transformarea identităţilor în Europa de Est şi Vest, Africa,
America de Nord şi de Sud, Asia de Sud-Est, avansarea Islamului militant şi politic şi a Chinei pe scena
globală. Punctul comun de plecare al studiilor din acest volum este că fenomenul de globalizare la care
asistăm în prezent înseamnă, în cea mai mare parte, globalizarea unui naţionalism competitiv şi antagonistic
care s-a răspândit în zone unde nu a fost cunoscută mai înainte, spre exemplu în sfera religiei. Argumentul
principal al volumului este că naţionalismul râmâne principiul de organizare al politicilor urmate şi în afara
spaţiilor naţionale, adică la nivele transnaţionale şi internaţionale. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Bálint Varga: The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle
Hungary [Naţiunea monumentală: naţionalism maghiar şi politică simbolică la sfărşitul secolului 19 în
Ungaria]. Berghahn Books, 2016.
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Abstract. Începând cu anii 1860, Ungaria habsburgică a încercat o asimilare culturală masivă cu scopul de a
impune o identitate naţională unitară populaţiilor diverse din regiune. Unul dintre episoadele idealiste ale
acestui proiect de maghiarizare a constat în ridicarea pe lângă oraşele mai mici a unor monumente
reprezentând cucerirea Bazinului Carpatic, moment presupus al naşterii naţiunii maghiare. Volumul
povesteşte istoria tulbure a acestui plan, care - departe de a cultiva mândria naţională -, a provocat rezistenţă
şi ostilitate în rândul maghiarilor din provincie. Demonstrând relaţia complexă între memoriile locale şi
naţionale, autorul pune într-un cadru nou naţionalismul secolului 19.
Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Roger East; Jolyon Pontin: Revolution and Change in Central and Eastern Europe; Revised Edition
[Revoluţie şi schimbare în Europa Centrală şi de Est: ediţie revizuită]. Bloomsbury Academic, 2016.
Abstract. Această ediţie extinsă a volumului Revolutions in Eastern Europe [Revoluţii în Europa de Est] oferă
o introducere generală şi un fundal istoric despre ţările din Europa Centrală şi de Est începând cu Primul
Război Mondial. Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea ţărilor independente din regiune şi pe dictaturile
sprijinite de Uniunea Sovietică, şi pe experienţele ulterioare privind pluralismul politic, relaţiile externe şi
reconfigurările în Europa de după 1989. Fiecare ţară este tratată într-un capitol special prin relatări factuale
despre mişcările revoluţionare şi revoltele, respectiv evaluări privind cauzele acestora.Detalii despre acest
volum puteţi citi aici.

Margaret Beissinger; Speranta Radulescu; Anca Giurchescu (editori): Manele in Romania. Cultural
Expression and Social Meaning in Balkan Popular Music [Manele în România. Expresie culturală şi
sens social în muzica populară din Balcani]. Rowman & Littlefield Publishers, 2016.
Abstract. Volumul porneşte de la faptul că genul muzical etno-pop cunoscut sub denumirea de manele (sing.
manea) a dat naştere la multe controverse în rândul elitelor culturale şi profesionale, care văd acest gen ca
fiind unul vulgar şi chiar străin de caracterul naţional românesc. Eseurile incluse în volum analizează
fenomenul manea ca pe o formă de expresie culturală care se angajează în mai multe nivele de sensuri
sociale, toate fiind influenţate de condiţii istorice, politice, estetice, tradiţie, etnicitate, gen, clasă socială şi
geografie. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

proiecte, rapoarte de cercetare

ECMI Working Paper #94
Noul studiu apărut în seria ECMI Working Papers al Centrului European pentru Problemele Minorităților
(European Centre for Minority Issues, ECMI) tratează problema coexistenţei şi a cooperării interculturale,
aducând în discuţie transferabilitatea modelului Schleswig-Holstein în diferite regiuni. Autorii studiului (Zora
Popova, Inga Marken şi Lavinia Bâdulescu) analizează exemplul pozitiv din regiunea Schleswig-Holstein în
contextul regiunii conflictuale Nagorno-Karabakh. Această analiză are însă ca scop depăşirea contextului
specific şi detalierea factorilor structurali care trebuie avuţi în vedere în cazul în care un model este adaptat
într-un caz diferit, atât din punct de vedere istoric, cât şi geografic şi cultural. Studiul poate fi descărcat aici.

Studiul Valorilor Europene: nouă versiune a setului de date integrate (ZA4800 Scientific Use File:
v4-0-0, doi:10.4232/1.12458; ZA4799 Restricted Use File: v1-0-0, doi:10.4232/1.12483)
În cadrul cercetării longitudinale Studiul Valorilor Europene 1981 - 2008 (European Values Study, EVS) a
apărut o versiune actualizată a setului de date integrate, care include infomaţii detaliate despre 46 de
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ţări/regiuni, printre care şi România. Datele şi documentaţia pot fi descărcate din GESIS Data Catalogue. O
trecere în revistă a celor mai importante schimbări se regăsesc în raportul nr. 2/2016 (Variable Report
2016/2), selectând secţiunea "Errata & Versions" din catalogul de date GESIS, disponibil aici.

anunţuri

Cea de-a 22-a conferinţă ASN (World Convention of the Association for the Study of Nationalities)
ASN World Convention, cea mai mare adunare ştiinţifică internaţională şi interdisciplinară îşi propune sa
reunească specialişti din domeniul ştiinţelor sociale, interesaţi de temele precum naţionalism, etnie, conflict
etnic şi identităţi naţionale în regiunile Balcani, Europa Centrală, Rusia, Ucraina, Eurasia, Caucaz şi Turcia /
Grecia. ASN acceptă prezentări şi în secţiuni tematice speciale despre naţionalism şi migraţie /
diaspore. Termenul limită până la care se pot propune lucrări este data de 27 octombrie 2016.Informaţii
privind desfăşurarea conferinţei şi o descriere detaliată a secţiunilor puteţi descărca de pe pagina de internet:
http://nationalities.org/uploads/documents/ASN17_CFP.pdf
Conferinţa va avea loc la Universitatea Columbia din New York, între 4-6 mai 2017.

Cel de-a V-lea Congres de Istorie Globală (Fifth European Congress on World and Global History)
În cadrul temei generale a congresului "Rupturi, imperii şi revoluţii" şi cu ocazia centenarului Revoluţiei Ruse,
se va discuta contextul global, repercusiunile revoluţiei, cât şi rolul revoluţiei în istoria mondială, în
general. Congresul este organizat de European Network in Universal and Global History (ENIUGH) şi va
avea loc la Budapesta, în perioada 31 august-3 septembrie 2017. Termenul limită de prezentare a
propunerilor este 15 noiembrie 2016. Informaţii legate de congres pot fi găsite pe pagina web.

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.

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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