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cărţi

Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21.
században (Ruralitate și strategii economice în secolul al XXI-lea). (Kriza Könyvek,
47.). Kriza János Néprajzi Társaság, 2020.
Marile schimbări socio-politice care au avut loc până în secolul al XXI-lea, au adus cu ele instabilitatea și
schimbarea tradiției. Toate aceste schimbări au contestat modelele anterioare de organizare ale comunității.
Tradiția și cadrul comunitar pentru tradiție sunt în continuă schimbare: în secolul al XXI-lea, viața de zi cu zi în
zonele rurale se caracterizează prin procesele de globalizare și modernizare și prin utilizarea la scară largă a
instrumentelor de informare și comunicare. Ce va fi cu tradiția în sensul clasic al acesteia și cum poate fi
concepută tradiția în era rețelelor translocale și transnaționale? Ce înseamnă tradiția în epoca migrației
transfrontale? Care sunt consecințele sociale și economice ale schimbării tradiției la nivelul comunităților?
Cum afectează această schimbare situațiile de cooperare etnică?

Detalii despre această carte găsiţi aici.

Vladimir Solonari: A Satellite Empire: Romanian Rule in Southwestern Ukraine,
1941–1944. Cornell University Press.
Contribuția lui Vladimir Solonari la istoria celui de-al Doilea Război Mondial se axează pe trei aspecte
principale ale conducerii românești în Transnistria. Cu exemple riguros selectate din arhivele deschise recent,
Solonari examinează cucerirea și delimitarea regiunii, administrația românească a noului teritoriu și modul în
care au răspuns localnicii la ocupație. Prima parte a cărții analizează obiectivele politicii românești și
participarea acesteia la invazia URSS. Apoi, Solonari urmărește modul în care administratorii români au
încercat, în mod contradictoriu și inconsistent, să facă Transnistria „românească" și „civilizată", folosind-o
simultan ca teren de dumping pentru 150.000 de evrei și 20.000 de romi deportați dintr-o Românie curățată
rasial. În secțiunea finală, el dezvăluie răspunsurile locale în ceea ce privește colaborarea și rezistența, în
special explorând relațiile cu populația creștină locală, care inițial i-a salutat pe ocupanți, considerându-i ca
eliberatori de sub opresiunea sovietică, dar în cele din urmă le-au devenit ostili. Oștirea din ce în ce mai mare
față de regimul ocupant a rezultat creșterea numărului grupurilor de rezistență prosovietice.

Detalii despre această carte găsiţi aici.

Magdalena Baran-Szoltys - Jagoda Wierzejska (eds.): Continuities and
Discontinuities of the Habsburg Legacy in East-central European Discourses Since
1918 (Wiener Galizien-studien). Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co.
În 1918, Monarhia Habsburgică a încetat să mai existe, iar provinciile sale au devenit părți ale statelor
succesoare ale Monarhiei, care își asumau din ce în ce mai mult caracterul statelor-națiune. Regimurile
acestora au ignorat rămășițele guvernării austriece de altădată din motive ideologice: le tratau ca urme ale
unei puteri imperiale și a unei tradiții străine - democratice, pluraliste, liberale. În pofida acestui fapt, ștergerea
Imperiului Habsburgic de pe hărțile Europei nu a implicat întreaga anulare a moștenirii sale pe teritoriile
fostului Imperiu Habsburgic. Deși neglijată sau suprimată oficial, această moștenire s-a făcut simțită, în mod
excesiv sau tacit, în discursurile prezente în sfera publică a țărilor care au înlocuit Monarhia.

Detalii despre carte găsiți aici.
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http://www.kjnt.ro/kiado/kriza-konyvek
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501743184/a-satellite-empire/
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/geschichte/geschichte-des-20.-jahrhunderts/48973/continuities-and-discontinuities-of-the-habsburg-legacy-in-east-central-european-discourses-since-1918


Dominik Gutmeyr – Karl Kaser: Europe and the Black Sea Region: A History of Early
Knowledge Exchange (1750-1850) (22) (Studies on South East Europe). Lit Verlag
Când studiul științific al Regiunii Mării Negre a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului
al XIX-lea, comandat inițial de puteri adiacente, cum ar fi Habsburgul și Imperiul Rus, această terra
incognita, nu era încă considerată a fi parte a Europei. Cele optsprezece capitole ale acestui volum prezintă o
gamă largă de abordări tematice și teoretice - rezultatul enormei bogății a spațiului european și a Regiunii
Mării Negre. Studiile de caz din acest volum demonstrează dimensiunea istorică a schimbului între poli
presupus opuși ai „Estului" și „Vestului" și subliniază importanța influențelor reciproce în dezvoltarea Europei
și a Regiunii Mării Negre. 

Detalii despre carte puteți citi pe site-ul editurii.
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Nathalie Kalnoky: The Szekler Nation and Medieval Hungary: Politics, Law and
Identity on the Frontier. Bloomsbury, London.
Pe baza unor surse arhivistice extinse din secolul al XIII-lea până-n secolul al XVI-lea, această carte
examinează modul în care legea obișnuită menține structuri complexe de apartenență la grup ca o condiție
de acces la demnitățile judiciare și militare și modul în care secuii au dezvoltat reguli pentru proprietatea și
devoluția terenurilor. Aceste documente reamintesc principiile legale în care clanul are preeminență asupra
persoanelor, toate libere și egale în fața legilor lor. În această perioadă, se poate observa o evoluție către
proprietatea individuală, un factor de inegalitate, modelat constant și limitat de determinarea secuilor de a-și
proteja libertatea. 

Mai multe detalii aici.

Corinne Lennox: Transnational Social Mobilisation and Minority Rights: Identity,
Advocacy and Norms (Routledge Studies in Development and Society). Routledge.
Această carte explorează modul în care grupurile minoritare din întreaga lume reformează sistemul
internațional de protecție a drepturilor minorităților. Documentează acțiunile a patru grupuri majore care
folosesc mobilizarea socială transnațională pentru a obține recunoașterea identităților și drepturilor lor.
Rezultatul este un pluralism mai mare în politica de identitate globală și o gamă largă de noi standarde
specifice grupului care pot informa politicile privind multiculturalismul, participarea politică și incluziunea
socio-economică în sferele naționale și internaționale. Cartea explorează paralelele și diferențele cheie între
discurs, strategiile de încadrare, structurile organizaționale și oportunitățile politice utilizate în fiecare caz
pentru a arăta care factori au influențat succesul sau eșecurile antreprenoriatului normal. Îi este acordată o
atenție deosebită rolului pe care instituțiile internaționale l-au jucat în sprijinirea acestor eforturi, inclusiv
organelor interguvernamentale precum ONU, UE și OEA și organizațiilor neguvernamentale internaționale. În
rândul publicului academic, această carte se adresează persoanele care cercetează drepturile minorităților,
mișcările sociale, guvernanța globală, discriminarea și multiculturalismul din perspectivele juridice, politice,
sociologice și ale teoriei critice. 

Mai multe detalii:

reviste, articole

Craig Willis: Would an EU-wide basic income compliment the aims of the Minority
SafePack Initiative? European Centre For Minority Issues, Working paper.
Articolul lui Craig Willis, cercetător ECMI, discută inițiativa Minority Safe Pack. Obiectivele generale ale
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http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-80286-6
https://www.bloomsbury.com/uk/the-szekler-nation-and-medieval-hungary-9781788314824/
https://www.routledge.com/Transnational-Social-Mobilisation-and-Minority-Rights-Identity-Advocacy/Lennox/p/book/9780367025076


Inițiativei Minority SafePack au la bază un tratat între minorități și majorități. Tratatul prevede păstrarea,
dezvoltarea și promovarea diversității lingvistice și culturale. După o campanie de succes și colectarea a
peste 1.100.000 de semnături validate, Inițiativa este gata să fie transmisă Comisiei UE, alături de propuneri
legislative concrete. Acest WP examinează modul în care propunerile la nivelul UE, pentru un venit de bază,
se potrivesc teoretic cu Inițiativa, discutând mai general veniturile de bază. WP-ul constată că teoria venitului
de bază se suprapune semnificativ în ceea ce privește impactul potențial asupra capacității de a trăi în patrie,
învățarea limbii materne, conservarea și dezvoltarea identității, a culturii și gradul de egalitate.

Articolul poate fi descărcat de pe site-ul: 
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Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol 5 No 3 (2019)
A apărut ultimul număr al revistei Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol 5 No 3
(2019). Volumul de față al revistei are ca temă principală China și Europa de Est - Noile prezențe (China and
Eastern Europe: New Presences.) Intersections. East European Journal of Society and Politics este o revistă
peer-reviewed care promovează gândirea multidisciplinară și comparativă asupra societăților din Europa
Centrală și de Est într-un context global. Fondată de Centrul de Științe Sociale al Academiei Maghiare de
Științe și publicată în prezent de Centrul de Științe Sociale din Budapesta. IEEJSP oferă un forum
internațional pentru cercetătorii care provin din această regiune și/sau cei care lucrează aici.

Revista poate fi descărcată de pe site-ul: 

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Cel de-al Cincilea Institut European privind Holocaustul și Civilizația Evreiască
(European Institute on the Holocaust and Jewish Civilization). 
Holocaust Educational Foundation din Northwestern University, SUA și Holocaust Research Institute de la
Royal Holloway, Universitatea din Londra, cu sprijinul Fundației Pears, vă invită să participați la cel de-al
cincilea European Institute on the Holocaust and Jewish Civilization. Cursul va avea loc de luni 29 iunie până
miercuri 8 iulie 2020 în campusul Royal Holloway, Egham, Surrey, în Anglia. Acest program este un curs
intensiv de 10 zile, conceput pentru lărgirea și aprofundarea fundalului postuniversitar în studiile
Holocaustului, ce se adresează academicienilor aflați la începutul carierei și educatorilor din domeniile
relevante. Este deschis studenților doctoranzi, personalului academic, cât și educatorilor din instituții
recunoscute, cum ar fi muzee și arhive. Cererile pentru bursele de participare trebuie depuse, prin e-mail,
până vineri, 20 martie 2020, și adresate lui Imogen Dalziel, manager de program:
imogen.dalziel.2013@live.rhul.ac.uk. Bursele vor fi acordate și toți solicitanții vor fi notificați până vineri, 3
aprilie 2020.

Mai multe informații vedeți aici.

 

anunţuri

 National Jewish Book Award 2019
Cartea lui András Koerner, intitulată Jewish Cuisine in Hungary, co-publicată de CEU Press și Corvina
Books, a fost aleasă câștigătoare a National Jewish Book Award 2019 (Premiul Național de Carte Evreiască
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https://www.ecmi.de/fileadmin/user_upload/WP__120_Would_an_EU-wide_basic_income_compliment_the_aims_of_the_Minority_SafePack_Initiative.pdf
https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/20
https://www.eurojewishstudies.org/scholarships/call-for-applications-summer-institute-on-the-holocaust-and-jewish-civilisation-2020-deadline-20-march-2020/


din 2019), la categoria Food Writing & Cookbooks. Koerner refuză să accepte că lumea evreimii maghiare
dinaintea Holocaustului și a bucătăriei sale ar trebui să dispară aproape fără urmă și se simte obligat să-și
reconstruiască cultura culinară. Cartea sa prezintă obiceiurile alimentare nu ca niște lucruri izolate, desprinse
de contextele lor sociale și religioase, ci ca o parte organică a unui mod de viață. Mai multe detalii.

Detalii despre carte, pe site-ul CEU Press.
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despre buletinul informativ Noutăţi

Scopul proiectului este colectarea şi difuzarea informaţiilor despre lucrările ştiinţifice recent apărute în
domeniul cercetării minorităţilor naţionale din România, respectiv evenimentele de importanţă majoră din
această arie.

 

Lucrările ştiinţifice şi evenimentele incluse în acest buletin informativ nu constituie o listă completă. Cei
interesaţi să coopereze la realizarea buletinului informativ sunt rugaţi să ne contacteze la
adresa centru.doc@ispmn.gov.ro

 

Abonați-vă la buletinele informative ISPMN aici.
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