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Camelia Crăciun: Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici
canonici. Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2019
Abstract. Volumul analizează grupul de scriitori evrei aculturați, prezenți în mod activ în cultura română
începând cu puțin înainte de Primul Război Mondial și, din ce în ce mai vizibil, în perioada interbelică, până
când legislația antievreiască le impune tăcerea. Cercetarea se concentrează asupra opțiunilor identitare
specifice printr-o analiză a contextului socio-cultural și politic care determină și modelează discursul lor
ulterior. Practic, analiza lămurește mecanismele care determină opțiunile culturale și identitare, urmând mai
departe profilurile individuale cu caracteristicile lor specifice și, în final, strategiile de incluziune
socio-intelectuală și integrare culturală pe care scriitorii le folosesc în noul context generat înainte și după
emancipare și, mai ales, de crearea României Mari.

Steven Ratuva (ed.): The Palgrave Handbook of Ethnicity. Editura Palgrave
Macmillan, 2019
Abstract. În februarie 2019 a fost publicată versiunea online a volumului The Palgrave Handbook of Ethnicity
la Editura Palgrave Macmillan. Volumul oferă o analiză cuprinzătoare a etnicităţii prin diferite lentile
multidisciplinare. Totodată, explorează o multitudine de aspecte legate de etnicitate şi modul în care aceasta
se află în conexiune cu problemele sociale, politice şi economice contemporane.

Mai multe detalii: https://www.palgrave.com/us/book/9789811328978

Tove H. Malloy-Caitlin Boulter (eds.): Minority Issues in Europe: New Ideas and
Approaches: Volume 2. Editura Frank & Timme, 2019
Abstract. Pe măsură ce peisajul politic al Europei se transformă, la fel și studiul minorităților. Studiile noi
cuprind subiecte variate precum populismul și reprezentarea mass-media, perspectivele antropologice și
considerațiile feministe intersecționale, educația în drepturile omului și mecanismele participative, cât și
categoriile și rolurile în schimbare ale comunităților minoritare. Minority Issues in Europe, volumul 2 prezintă o
gamă tot mai largă de abordări disciplinare și o perspectivă nouă asupra problemelor cu care se confruntă
diversele comunități minoritare din Europa. Reunind cercetări ale experților experimentați și tineri cercetători,
această carte își propune să ofere elevilor informații critice și cele mai presante întrebări ridicate de studiile
privind minoritățile de astăzi.

Detalii aici.

Bryce Sait: The Indoctrination of the Wehrmacht: Nazi Ideology and the War Crimes
of the German Military. Berghahn Books, 2019
Abstract. Departe de imaginea unui Wehrmacht apolitic, „curat", care persistă în memoria colectivă, soldații
germani au colaborat regulat cu organizații precum SS în ceea ce privește abuzul și uciderea nenumăratelor
persoane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest studiu aprofundat demonstrează că un
factor-cheie în incriminarea Wehrmacht-ului a fost intenția politică impusă membrilor săi. La instigarea
conducerii superioare, mulți soldați și ofițeri germani au devenit războinici ideologici care și-au văzut dușmanii
în termeni rasiali și politici.
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reviste, articole

JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe
În luna martie a apărut numărul 1/2019 al revistei JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in
Europe, editată sub egida Centrului European pentru Probleme Minoritare (ECMI). JEMIE este un jurnal
multidisciplinar care abordează problemele minorităților dintr-o perspectivă largă de studii, cum ar fi
etnopolitica, democratizarea, gestionarea conflictelor, buna guvernare, problemele minorităților și drepturile
minorităților. Jurnalul este dedicat analizei evoluțiilor actuale ale relațiile dintre minorități și majoritate în
Europa extinsă.

Revista poate fi descărcată de pe site-ul ECMI.
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Review of Sociology
A apărut noul număr (4, vol. 28) al revistei Review of Sociology, revistă a Societății de Sociologie din Ungaria,
ce reunește un grupaj de articole pe tema migrației.
Articolele în limba engleză sunt accesibile gratuit aici.

proiecte, rapoarte de cercetare

RomArchive
În data de 28 februarie 2019, la Teatrul Evreiesc de Stat din București a avut loc lansarea Arhivei Digitale a
Romilor RomArchive. RomArchive este o arhivă digitală internațională a artei și culturii rome, o colecție în
continuă creștere, alcătuită din materiale ce provin din toate domeniile artistice, completată cu documente
istorice și texte academice. Prezentând istoria spusă de ei înșiși, RomArchive va constitui o sursă de
informații realizată profesionist prin cooperarea dintre romi si neromi, accesibilă online pe plan internațional în
trei limbi (engleză, germană și romani), contracarând, cu fapte, stereotipurile și ideile preconcepute.
RomArchive va face ca arta și cultura romilor să fie vizibile și va ilustra contribuția acestora la istoria culturii
europene.

Structurată în prezent în secțiuni dedicate dansului, filmului, literaturii, teatrului și dramaturgiei, artelor vizuale
și în secțiuni tematice și interdisciplinare precum flamenco, politicile fotografiei, mișcarea pentru drepturi civile
a comunității rome, persecutarea membrilor comunității rome sub regimul nazist, arhiva va evolua, reflectând
eterogenitatea diverselor identități naționale și culturale rome.

RomArchive, arhiva digitală romă, este disponibilă online.

NEON: oportunitate fără frontiere în domeniul teatrului
 

Forțele creative din domeniul teatrului vor fi unite în cadrul unui nou proiect inițiat de către Departamentul
pentru Relații Interetnice și Compania de Teatru Aradi Kamaraszínház. Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului,
27 martie, a fost prezentat un proiect digital - platforma NEON - care și-a propus să creeze un cadru comun
pentru teatrele minorităților etnice din Europa Dunăreană cu ajutorul căreia acestea se pot afirma, își pot
prezenta realizările și performanțele artistice unui public cât mai larg. Proiectul va fi implementat în cadrul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Mai multe informații despre proiect găsiți aici.
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simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Forumul pentru Cercetarea Romilor din Bazinul Carpatic
În perioada 28-29 martie 2019, a avut loc Forumul pentru Cercetarea Romilor din Bazinul Carpatic, organizat
de Catedra de Geografie şi Dezvoltare Regională a Universității din Debreţin. Evenimentul a fost inițiat și
finanțat de Ministerul Resurselor Umane din Ungaria. Scopul întâlnirii a constat în prezentarea și discutarea
rezultatelor cercetărilor legate de romii din țările vecine Ungariei (Slovacia, Serbia, Ucraina, România) în care
trăiesc romi vorbitori și de limba maghiară.

Mai multe informații (în limba maghiară) găsiți aici. 
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anunţuri

Documentar - serie: Maghiarii din România - 100 de ani de istorie. Partea a IV-a și a
V-a
În lunile februarie și martie 2019 publicul a putut viziona părțile 4 și 5 ale seriei de filme istorice documentare
Maghiarii din România / 100 de ani de istorie. Documentarele se concentrează asupra istoriei comunitărților
maghiare din Transilvania după 1918. Filmele pot fi vizionate online.

Selecția oficială pentru competiția de film FFIR 2019
Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov (FFIR) anunță competiția oficială de filme documentare. Competiția
este dechisă filmelor documentare pe tema istoriei (incluse și filmele despre istoria contemporană), produse
după 1 ianuarie 2017. Termenul-limită pentru înscriere la concurs este 15 mai 2019. Regulile competiției și
formularul de înregistrare sunt accesibile aici. 

Conferința internațională: "Cotele în învățământul superior: Istorii și controverse"
Conferința este organizată de CEU - Programul de Studii Naționaliste și Programul de Studii Evreiești la CEU
(Budapesta/Viena) și Institutul „Tom Lantos" (Budapesta). Conferința de trei zile va fi împărțită în trei secțiuni.
Prima secțiune va analiza contextul maghiar al legii "numerus clausus". A doua va examina contingențele
etnice explicite și "ascunse", precum și alte politici restrictive de pe ambele maluri ale Atlanticului în perioada
interbelică. A treia va examina reapariția politicilor în anii 1960 privind cotele. Conferința va avea loc în
perioada 18-20 mai 2019, la Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria. Termen de depunere:
15 mai 2019. Mai multe detalii aici. 

Conferința internațională "Racial Orders, Racist Borders"
A șasea conferință anuală a Centrului de Studii de Globalizare din Amsterdam (Amsterdam Centre for
Globalisation Studies / ACGS) va avea loc între 17-18 octombrie 2019. Organizatorii invită cercetători care
analizează modurile în care formele, discursurile și practicile rasiste s-au materializat în diferite contexte
instituționale. Organizată în colaborare cu Centrul de cercetare Dinamics of Security ale Universității din
Giessen și Universității din Marburg, Germania, accentul principal al conferinței este conceput pe
dimensiunile instituționale ale rasismului. Cum și de către cine a fost rasismul "integrat" în diferitele țări și
regiuni din întreaga lume? Ce tipuri de discursuri, tehnici, strategii și tactici au fost mobilizate pentru a integra
rasismul? Cum se manifestă acest lucru în diverse instituții?

Data-limită de depunere a abstractelor: 15 mai 2019. Detalii despre conferință găsiți aici.
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Workshop Internațional: "From Self-support to Foreign Control: Towards a Political
History of Germans in Romania, 1933-1938"/ "De la auto-ajutorare la control străin:
Spre o istorie politică a germanilor din România
Organizatori: Institutul pentru Studierea Culturilor și Istoriei Germane din Europa de Sud-Est a Universității
"Ludwig Maximilian" (IKGS, München); Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
(ISPMN, Cluj-Napoca); Grupul de Cercetare pentru Studii Transilvane (Arbeitskreis für Siebenbürgische
Landeskunde, Heidelberg și Sibiu).

25-26 septembrie 2019, ISPMN, Cluj-Napoca 

Mai multe detalii în curând pe site-ul ISPMN.
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Bursă postdoctorală în politica muncii și noul regim de guvernanță economică al UE.
UCD Geary Institute for Politics and School of Business (Temporar 3 ani)
Bursa se acordă pentru o perioadă de 3 ani, cu normă întreagă, în domeniul integrării europene și al relațiilor
de muncă începând cu 1 septembrie 2019 sau prin acord. Proiectul ERC se concentrează asupra modului în
care sindicatele europene și noile mișcări sociale din sectoarele transportului public, ale apei și ale sănătății
răspund noului regim de guvernanță economică al UE. Data-limită de depunere a cererilor: 2 mai 2019, 17:00
(ora locală irlandeză). Aplicați online.

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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