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Schakel, Arjan (editor): Regional and National Elections in Eastern Europe. Territoriality of the Vote in
Ten Countries [Alegeri regionale şi locale în Europa de Est. Teritorialitatea votului în zece ţări].
Palgrave MacMillan, 2017 

Abstract. Această carte constituie al doilea volum din seria studiilor care explorează în mod sistematic
teritorialitatea votului în Europa. Având scopul de a înţelege mai bine dinamicile competiţei electorale sunt
investigate diferenţele între opţiunile de vot exprimate la alegeri regionale şi la nivel de ţară. Procesul
electoral a devenit foarte complex în multe ţări, ca urmare a înfiinţării şi consolidării guvernării regionale.
Concentrându-se pe ţările est-europene, volumul de faţă conţine zece studii de caz despre diferenţele între
rezultatele alegerilor la nivel de regiune şi la nivel de ţară după 1990. Detalii despre acest volum puteţi citi
aici.

Mazierska, Ewa (editor): Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm [Muzica
populară în Europa de Est: împotriva paradigmei Războiului Rece]. Palgrave MacMillan, 2017 

Abstract. Această carte explorează muzica populară în perioada socialismului de stat din Europa de Est, în
ţări precum Polonia, Ungaria, Iugoslavia, România, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Estonia şi
Albania. Bazându-se pe cercetări de teren individuale, inclusiv interviuri şi cercetări de arhivă, autorii pun sub
semnul întrebării ipotezele existente în studiile din domeniu, şi anume că muzica populară din Europa de Est
ar fi fost creată în mare parte ca imitaţie a muzicii populare din Vest, precum şi faptul că aceasta ar fi avut un
ton anticomunist. În schimb, autorii argumentează că, pe lângă fenomenul de autocolonizare, s-a creat şi un
idiom original, iar organele statele nu s-au poziţionat în fiecare caz împotriva artiştilor consideraţi rebeli, ci au
oferit şi suport pentru aceştia. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Lavinia Stan, Lucian Turcescu (editori): Justice, Memory and Redress in Romania. New Insights
[Justiţie, memorie şi reparaţie în România. Noi perspective]. Cambridge Scholars Publishing, 2017 

Abstract. Prin folosirea unui termen mai larg al justiţiei tranziţionale, autorii volumului de faţă aduc o nouă
contribuţie la istoria comunismului privind şedinţele de judecată, identificarea publică a „făptaşilor" crimelor
comunismului, respectiv comemorările şi acele iniţiative artistice neoficiale, care abordează moştenirea
comunistă a încălcării drepturilor umane. Volumul tratează o serie de probleme teoretice şi practice legate de
existenţa continuă a agenţilor de stat, avantajele şi limitările iniţiativelor acestora, precum şi modul în care
aceste măsuri şi programe afectează dreptatea şi justiţia. Volumul de faţă este o colecţie a contribuţiilor
semnate de cercetători din România, Canada, Statele Unite şi Marea Britanie. Detalii despre această carte
puteţi citi aici.

Giovanni Picker: Racial Cities: Governance and the Segregation of Romani People in Urban Europe
[Oraşe rasiale: guvernare şi segregarea romilor în Europa urbană]. Routledge, 2017 

Abstract. Mergând dincolo de abordările tipice race-blind despre segregările spaţiale din Europa, această
carte susţine că rasa este logica prin care „zonele urbane ţigăneşti" stigmatizate şi segregate au apărut şi au
existat după cel de-al Doilea Război Mondial. Bazându-se pe cercetări etnografice şi istorice din România,
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Italia, Franţa şi Marea Britanie, Giovanni Picker aduce o serie de studii de caz concentrate asupra
transformărilor socio-economice şi asupra dinamicilor sociale contemporane din Cluj-Napoca, Pescara,
Montreuil, Florenţa şi Salford (lângă Manchester, Marea Britanie). Autorul detectează patru mecanisme de
segregare locală şi investighează comparativ segregarea din Rabatul francez, din Addis Abeba italiană, şi
New Delhi-ul englez. Aceste multiple asociaţii în spaţiu şi timp servesc drept bază empirică pentru stabilirea
unei legături solide între teoriile critice de rasă şi studiile urbane la o scară globală. Detalii despre acest
volum puteţi citi aici.
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Jacqueline Bhabha, Andrzej Mirga, Margareta Matache (editori): Realizing Roma Rights
[Conştientizând drepturile romilor]. University of Pennsylvania Press, 2017 

Abstract. Volumul investighează rasismul împotriva romilor şi documentează mişcările politice ale romilor în
contextul construcţiei unei Europe cât mai incluzive. Cartea aduce în prim-plan vocile liderilor şi ale
cercetătorilor în domeniu, de la experţi în drepturile omului până la experţi în advocacy. Volumul oferă
descrieri detaliate ale rasismului anti-rom, discursuri politice şi diplomatice care pun în evidenţă dezvoltarea
politicii europene şi a celei americane. Cartea examinează critic atât discursurile legate de romi, cât şi
politicile în Europa contemporană. Se investighează, de asemenea, rolul complex al Uniunii Europene ca
factor de schimbare progresivă. Volumul cuprinde o gamă disciplinară largă: studii de drept, istorie,
sociologie, ştiinţe politice, teoria critică de rasă, drepturile omului şi educaţie. Detalii despre acest volum
puteţi citi aici.

reviste, articole

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 25, (1) 2017

A apărut noul număr al revistei Regio (în lb. maghiară), editată de Institutul pentru Studierea Minorităţilor al
Academiei Maghiare din Budapesta, Ungaria. Revista conţine analize despre politicile minoritare din Europa
Centrală şi de Est, precum şi studii despre istoria minorităţilor din Bazinul Carpatic. Printre studii se regăseşte
şi articolul lui Attila Gidó (cercetător ISPMN) despre evreii din Transilvania de Nord, în contextul istoric al
anului 1941. Revista poate fi citită şi descărcată de pe site-ul revistei.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Universitatea din Viena organizează Universitatea de vară Marie Jahoda cu tema „Exil şi memorie -
abordări interdisciplinare", la Viena, Austria, între 24-29 septembrie 2017.

Pentru detalii accesaţi linkul: http://www.soz.univie.ac.at/marie-jahoda-summer-school-2017

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
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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.

februarie-martie 2017

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3

http://www.ispmn.gov.ro/page/cercetarea-minoritilor-naionale
http://www.ispmn.gov.ro/
http://www.tcpdf.org

