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cărţi

Anna-Mária Bíró, Evelin Verhás: Populism, Memory and Minority Rights: Central and
Eastern European Issues in Global Perspective. Brill Nijhoff, 2018.
Abstract. Volumul este publicația emblematică a Institutului „Tom Lantos” (TLI), cu sediul la Budapesta,
Ungaria, un institut binecunoscut internațional care se ocupă de drepturile omului. Publicația oferă un forum
pentru discuții pe teme de importanță globală și regională privind adaptarea diversității etnoculturale și
evoluțiile normative conexe. Acesta introduce activitatea TLI în ceea ce privește domeniile sale de chestiuni
mandatate, inclusiv drepturile și cetățenia romilor, viața evreiască și antisemitismul, precum și minoritățile
naționale și minoritatea maghiară. Studiile teoretice și empirice, comentariile, interviurile, rapoartele și alte
documente oferă o sursă unică de informații pentru biblioteci, institute de cercetări, actori ai societății civile,
guverne, organizații interguvernamentale și toți cei interesați de tendințele normative contemporane și de
dezbaterile în domeniul protecției minorităților internaționale.

Stefan Berger – Thomas Fetzer: Nationalism and the Economy. Explorations into a
Neglected Relationship. CEU Press, Budapest, 2019.
Abstract. Editorii atrag atenția asupra importanței problemelor economice pentru studiul națiunilor și
naționalismului și asupra neglijării relative în ceea ce priveşte studierea acestor relații în cercetările
contemporană.

Autorii eseurilor provin din diverse discipline precum istoria economică și culturală, științele politice, studiile
de afaceri, precum sociologia și antropologia. Capitolele cărţii abordează legătura dintre naționalism și
economie într-o varietate de domenii, inclusiv comerțul, investițiile străine și controlul național asupra
resurselor, precum și politicile privind consumul, migrația și bunăstarea statului. Unele dintre studiile de caz
discută construcția națiunii în secolele al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, iar altele se ocupă de
evoluțiile contemporane. Mai multe contribuții oferă analize aprofundate ale cazurilor unice, în timp ce altele
sunt comparative. Orientarea geografică a contribuțiilor variază foarte mult, deși cele mai multe se referă la
țările europene.

Jessie Labov: Transatlantic Central Europe. Contesting Geography and Redefining
Culture beyond the Nation. CEU Press, Budapest, 2019. 
Abstract. Această carte discută practicile transnaționale care conectează revistele cu mass-media de la
mijlocul anilor 1980, care au diseminat ideea Europei Centrale simultan în Est și Vest. Autorul utilizează o
serie de metode noi, inclusiv vizualizarea GIS-mapping, repoziționarea jurnalului politico-cultural ca un nod
central al unui sistem cultural mult mai larg. Autorul urmărește traiectoriile conceptului Europei Centrale în
prezent, identificând urmele sale materiale și intelectuale în peisajul postcomunist. Explorează modul în care
utilizarea curentă a mijloacelor media transnaționale, bazate pe web, urmează logica și practica unei mai
vechi generații de scriitori „disidenți”.

 

Feischmidt, Margit – Pries, Ludger – Cantat, Celine (eds.): Refugee Protection and
Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, 2019.
Abstract. Acest volum analizează societatea civilă ca un factor important în regimul european al refugiaților.
Bazându-se pe cercetarea empirică, capitolele explorează diferite aspecte, structuri și forme ale angajării
societății civile pe parcursul și după anul 2015. Sunt examinate diverse activități instituționale, colective și
individuale pentru a înțelege mai bine procesele conexe ale mișcărilor, recepției și integrării refugiaților. Mai
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multe capitole discută, de asemenea, dezvoltarea istorică a relației dintre o serie de actori implicați în
mișcările de solidaritate și relațiile de îngrijire cu refugiații din diferite state membre. Prin analiza combinată a
politicilor de stat la nivel macro și european, a activităților organizației la nivel mezo și a comportamentului
individual la nivel micro, volumul prezintă o explorare cuprinzătoare a regimului refugiaților în mișcare și va fi
de interes pentru cercetătorii și studenții care studiază migrația, mișcările sociale, instituțiile europene și
munca socială.
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reviste, articole

Tibor Toró: "Detached implementation: Discourse and practice in minority language
use in Romania" Language policy, 2019, 1-25
Lucrarea se concentrează asupra implementării politicii lingvistice a minorităților în România. Deși cadrul
politic al utilizării limbilor minoritare este considerat destul de satisfăcător de către mulți autori, o analiză mai
profundă relevă probleme semnificative în implementarea acestor politici. Bazată pe cercetarea
implementării, lucrarea relevă mecanismul ascuns al politicii lingvistice în România. În primul rând, ea
prezintă dovezi că, fără orientări și instrumente clare de responsabilitate, autoritățile statului lasă loc
negocierilor, iar municipalitățile pot alege dacă doresc sau nu să aplice dispozițiile privind utilizarea limbilor
minoritare. În al doilea rând, mai degrabă în mod contraintuitiv, în multe cazuri nici așezările cu populație
maghiară nu le implementează. Toate explicațiile indică faptul că elitele politice maghiare nu reușesc să
creeze presiuni publice pentru a forța punerea în aplicare, deci aleg să mențină pretenții cu privire la
utilizarea limbilor minoritare în sens simbolic și politic. În plus, studiul susține că implementarea politicilor nu
este întotdeauna o condiție necesară pentru obținerea de creanțe de succes, deoarece cele două domenii nu
sunt întotdeauna legate de public. De asemenea, lucrarea subliniază importanța analizei la nivel micro în
cazul politicilor privind limbile minoritare, ceea ce se poate realiza prin acordarea unei atenţii sporite cercetării
implementării în locul unei analize macro bazate pe politici şi legislaţii.

„Studia Universitatis Babeş-Bolyai Sociologia” 2/2018
A apărut revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Sociologia” 2/2018, cu un calup special de texte intitulat
„Fieldwork in Socialist Romania: the UMass Romanian Research Group”, privind cercetările antropologilor
americani (Steven Sampson, David Kideckel, Sam Beck şi Steven Randall) în România anilor '70-'80.
Numărul este editat de către cercetătorii Marian Viorel Anăstăsoaie, Iuliu Rațiu şi László Fosztó (cercetător
ISPMN).

Revista poate fi accesată integral aici.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

The post-1989 Springtime of National Minorities? Minority Mobilisation, Human
Rights Activism and the Accommodation of Ethnocultural Diversity in Central,
Eastern and Southeast Europe
Conferinţa va fi organizată la Budapesta, Ungaria, în perioada de 6-7 iunie, 2019. Organizatorii conferinţei
sunt Programul de Studii Naționaliste al Universităţii Central Europene (CEU), Institutul Tom Lantos (TLI) și
Institutul pentru Studii Minoritare, Centrul de Științe Sociale al Academiei Maghiare.

Data-limită de depunere a aplicațiilor: 28 februarie 2019

Detalii despre conferință găsiți aici.

 
2

http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1206.pdf
https://nationalism.ceu.edu/conference-2019


A Șasea Conferință pentru Tineri Cercetători în Istoria Evreiască Modernă (Sixth
Junior Scholars Conference in Jewish History: Radicalism and Resistance in
Modern Jewish History)
Conferința va avea loc în luna septembrie a acestui an la Institutul pentru Istoria Evreilor Germani din
Hamburg, Germania. Organizatorii primesc propuneri de prezentare de la postdoctoranzi, cercetători care
și-au susținut doctoratul recent, dar și de la doctoranzi aflați aproape de stagiul final de realizare a
disertațiilor. Scopul conferinței este acela de a aduna un grup restrâns de tineri cercetători pentru a explora
noi direcții și probleme legate de istoria evreilor în secolele 19-20, contextualizată cu cercetări pe alte grupuri
etnice, sociale și religioase.

Organizatorii așteaptă în special prezentări care investighează rezistența și radicalismul în contexte evreiești
atât la nivel conceptual, cât și prin exemple de rezistență în acțiune.

Workshopul va avea loc în limba engleză. Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport și cazare pentru
partcipanți.

Propuneri scurte (750 de cuvinte cel mult) și CV-uri de o pagină pot fi trimise către Anne Schenderlein
(schenderlein@ghi-dc.org) până la data de 28 februarie.  Mai multe detalii găsiți pe site-ul conferinței.
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Minorities, Migration and Memory in East European Borderlands (1945-present)
Institutul de Istorie German din Varșovia (Deutsche Historische Institut Warschau) organizează conferința
despre minorități, migrație și memorie în zonele de frontieră din Europa de Est (din 1945 și până în prezent). 

Zonele de frontieră apar ca fiind puternic determinate de anumite dualități, ca de ex. relația între două imperii,
sau cea dintre centru și periferie, cele două laturi ale unei granite, poziția deschisă sau închisă a acesteia,
relațiile între majorități și minorități. Însă, studierea zonelor de frontier trebuie să surprindă complexitatea care
se dezvoltă din împletirea unor astfel de dinamici. Se propune o abordare a zonelor de frontieră ca locuri de
împletire culturală, politică și socială, cu dinamici mereu schimbătoare în ceea ce privește comunicarea și
circulația. Ba mai mult, zonele de frontieră pot fi intrepretate ca fiind locuri heterotopice care într-un anumit
timp se adaptează discursului hegemonic dar de multe ori constituie o provocare pentru acesta din
urmă.Având această abordare teoretică inițială, organizatorii invită cercetători din toate domeniile care sunt
interesate de problematică în contextul Europei Centrale și de Est în perioada de după al II-lea Război
Mondial și până astăzi. 

Abstracte pentru conferință (300 de cuvinte) însoțite de o scurtă autoprezentare pot fi trimise până în data de
15 martie, pe următoarele adrese: k.steffen@ikgn.de, i.hansen@ikgn.de și leiserowitz@dhi.waw.pl.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul conferinței.

Conferinţa internațională privind migrațiile și mobilitățile romilor
Forumul pentru Istoria Romilor al Institutul de Istorie Contemporană de la Praga (Academia Cehă de Științe)
invită propuneri pentru o conferință internațională privind migrațiile și mobilitățile romilor, cu accent special pe
perioada din 1945 până în prezent. Conferința vor reuni cercetători din diverse discipline pentru a prezenta
rezultatele empirice bazate pe dimensiunile multiple ale mobilităților romilor din 1945 cu scopul de a analiza
legăturile dintre diferitele forme de mobilități și migrații anterioare și cele mai recente mișcări ale diferitelor
grupări rome. Conferința va avea loc la Praga, în perioada 16-18 septembrie 2019.

Data de trimitere a propunerilor: 1 martie 2019

Pentru informații suplimentare referitoare la conferință, contactați: Jan Grill și Helena Sadílková, email:
jan.grill@correounivalle.edu.co, helena.sadilkova@ff.cuni.cz
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https://www.ghi-dc.org/events-conferences/event-history/2019/conferences/radicalism-and-resistance-in-modern-jewish-history.html?L=0&fbclid=IwAR3X8_gIkJD6VF5qf1aNWsC9s_a97YEXhdM0oRroZ6sOdw9pWlS6Oq8bv0s
http://www.dhi.waw.pl/aktuelle-meldungen/detail/news/cfp-for-the-conference-minorities-migration-and-memory-in-east-european-borderlands-1945-present.html 


anunţuri

Ziua Porților Deschise în Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei 
Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” și Direcția Patrimoniu Cultural Universitar a
Universității „Babeș-Bolyai”, prin Serviciul Muzee, în colaborare cu Biroul Învățământ, Cultură, Culte, Sport și
Societate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, a organizat în 28 ianuarie 2019 o zi a „porților deschise” la
Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei. Evenimentul a fost organizat pentru a marca
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie). Cu această ocazie, grupuri de
elevi din învățământul preuniversitar clujean au vizitat Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei și au beneficiat de un tur ghidat și de explicații din partea personalului muzeului. Acest
eveniment s-a înscris în seria de activități organizate cu ocazia celebrării centenarului Universității
„Babeș-Bolyai”.
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Concurs de fotografie - Nationalities Papers Photo Contest
Concursul anual de fotografie recompensează oamenii de știință pentru cele mai bune fotografii de pe teren.
Aceste fotografii sunt judecate în termeni de conținut, sinteză și viziuni convingătoare despre naționalism,
etnicitate sau migrație. Prezentarea fotografiilor ar trebui să fie însoțită de o scurtă descriere (300-500 de
cuvinte) despre modul în care fotografia se referă la munca pe teren a solicitantului în special și la
naționalismul, etnia sau migrația în general. Concursul este deschis tuturor membrilor Asociației pentru
Studiul Naționalităților (Association for the Study of Nationalities) și autorilor care au publicat sau vor publica
în revista Nationalities Paper.

Acesta este primul an al concursului de fotografie! Câștigătorul Concursului Foto Național de Studii în Studii
Naționaliste și Etnice va fi ales de către:

Zeynep Bulutgil - University College London, UK

Zsuzsa Csergő - Queens University, Canada

Harris Mylonas - George Washington University, USA

Trimiteți fotografiile și descrierile scurte prin e-mail către Danielle Judith Price, Directorul Editorului
Nationalities Papers: np.managingeditor@gmail.com

Pentru mai multe informații, faceți clic pe acest link.
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