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cărţi

Monica Ciobanu: Repression, Resistance and Collaboration in Stalinist Romania 1944-1964:
Post-communist Remembering [Represiune, rezistență și colaborare în România stalinistă
(1944-1964): comemorarea post-comunistă]. Editura Routledge, 2020

Abstract. Această carte examinează modul în care procesul de rememorare a represiunii staliniste din
România, caracteristic anilor 90, a trecut de la reprezentările individuale, familiale și de grup ale experiențelor
trăite sau asistate, la forme mai recente de rememorare istorică patronate de stat, prin includerea acestora în
comemorări oficiale, sit-uri de propagandă, și măsuri reparatorii și compensatorii

Bazându-se pe munca de teren și cercetări de arhivă despre activitățile Securității, volumul adoptă o
abordare interdisciplinară pentru a dezvălui reapariția unor teme particulare. Prin utilizarea unor concepte din
domeniul sociologiei, al științelor politice și al studiilor juridice legate de memorie, justiție,
reparare/compensare, identitate, responsabilitate și reconciliere, volumul prezintă un studiu al narațiunilor
concurente despre semnificația trecutului ca parte a luptei pentru legitimitatea statului post-comunist.

Cartea poate fi precomandată de pe site-ul editurii.  

Dennis Deletant: Romania under Communism: Paradox and Degeneration [România sub comunism:
paradox și degenerare]. Editura Routledge, 2020

Abstract. Punctul de plecare al autorului este observația că traiectoria României ca stat comunist în cadrul
blocului sovietic este unică datorită faptului că această traiectorie își are originea în structurile sociale,
atitudinile și politicile din perioada precomunistă. Subiectul anchetei desfășurate de către autor este tocmai
cursul acestei traiectorii.

Cartea poate fi achizițonată de pe site-ul editurii.

Giuseppe Tateo: Under the sign of the cross. The People’s Salvation Cathedral and the
Church-Building Industry in Postsocialist Romania [Sub semnul crucii. Catedrala Mântuirii Neamului
și industria de construcții de clădiri religoase în România postsocialistă]. Editura Berghahn Books,
2020

Abstract. Bazată pe ample cercetări etnografice, această carte explorează industria înfloritoare a
infrastructurii religioase din România, constând în realizarea a 4.000 de biserici și catedrale ortodoxe
în trei decenii. Urmărind construirea celei mai înalte catedrale ortodoxe, autorul utilizează principalele
cercetări sociologice și antropologice despre creștinismul ortodox, fenomenul secularizării,
transformările urbane și naționalism. Analizând post-socialismul prin prisma schimbării religioase,
autorul susține că apariția după 1990 a unor figuri politice, antreprenori și intelectuali a avut loc „sub
semnul crucii".Cartea poate fi achizițonată de pe site-ul editurii.

1

https://www.routledge.com/Repression-Resistance-and-Collaboration-in-Stalinist-Romania-1944-1964/Ciobanu/p/book/9781138089204
https://www.routledge.com/Romania-under-Communism-Paradox-and-Degeneration/Deletant/p/book/9780367585570
https://berghahnbooks.com/title/TateoUnder


Gábor Gyáni: A Nation Divided by History and Memory: Hungary in the Twentieth Century and
Beyond [O națiune divizată de istorie și memorie: Ungaria în secolul 20 și după]. Editura Routledge,
2020

Abstract. Proeminentul istoric maghiar reflectă asupra modului în care imaginea istorică a Ungariei a fost
divizată ca o consecință a diferențelor dintre conceptualizarea istoriei naționale de către istorici și diversele
reprezentări în memoria personală și colectivă. Cartea se concentrează asupra experiențelor șocante și a
reacțiilor intense generate de câteva evenimente istorice cheie, respectiv și asupra modului în care acestea
au fost interpretate de către cercetarea istorică.

Cartea poate fi achizițonată de pe site-ul editurii. 
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Ágoston Berecz: Empty Signs, Historical Imaginaries: The Entangled Nationalization of Names and
Naming in a Late Habsburg Borderland [Semne goale, imaginarii istorice: naționalizarea încurcată a
numelor și practice de denumire într-o zonă de frontieră a Imperiului Habsburgic]. Editura Berghahn
Books, 2020

Abstract. Concentrat pe o regiune multietnică a Imperiului Habsburgic al secolului 19, acest studiu
interdisciplinar temeinic prezintă modul în care proiectele concurente de naționalizare (român, maghiar și
german) au tratat numele proprii. Cu o atenție deosebită asupra funcției lor ca simboluri ale istoriilor
naționale, istoricul maghiar argumentează faptul că numele sunt ghiduri ideale pentru înțelegerea
imaginariilor istorice și a modurilor în care acestea funcționează la nivelul societății. Urmărind evoluția
mișcărilor naționaliste și a modurilor în care aceste eforturi au fost primite de către populația în masă, cartea
constituie o relatare inovatoare și convingătoare în ceea ce privește utilizarea istorică, manipularea și
contestarea numelor.Cartea poate fi achizițonată de pe site-ul editurii. 

Matras Yaron - Tenser Anton (coord.): The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics
[Manual de limbă și lingvistică Romani]. Editura Palgrave Macmillan, 2020

Abstract. Acest manual prezintă cercetări de ultimă oră despre limba romani și lingvistica acesteia. Reunind
cercetători consacrați în domeniul lingvisticii și disciplinelor învecinate, cartea prezintă o introducere în
structurile limbii romani și diviziunile sale dialectale, precum și o istorie a cercetărilor asupra limbii. Apoi,
textele din manual explorează atât influențele externe majore asupra limbii romani prin contactul cu alte limbi
cheie, cât și aspecte importante ale învățării limbii. Sunt analizate intervenții în sprijinul limbii prin politici
publice, activism, traduceri, inițiative religioase și literare, și utilizări de tip social media.Mai multe detalii
despre această publicație găsiți aici.   

Gheorghe Sarău: Promotori ai limbii rromani în România. Confesiuni și biografii. Editura Sigma, 2020

Abstract. Biografiile întocmite de autor cu căldură umană, pe un ton aproape familiar și cu o generozitate
fără rezerve jalonează subtil revoluția istorică petrecută în România într-un domeniu elevat cum este cel al
lingvisticii, stând mărturie vechii zicale: „omul sfințește locul". Și o face uneori în ciuda contextului, a lipsurilor,
a propriilor nesiguranțe. Însă întotdeauna cu efort susținut, bazat pe valori și principii personale, cu o
generozitate dusă până la sacrificiu personal și o seriozitate profesională dusă până la nivel de excelență.
Astfel, poveștile emoționante, spiritul de sacrificiu și modestia unor oameni a căror anvergură profesională cu
adevărat excepțională depășește cu mult granițele țării impresionează cu adevărat...

Mai multe detalii despre carte găsiți aici.

reviste, articole
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https://www.routledge.com/A-Nation-Divided-by-History-and-Memory-Hungary-in-the-Twentieth-Century/Gyani/p/book/9780367457198
https://berghahnbooks.com/title/BereczEmpty
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030281045
https://editurasigma.ro/product/promotori-ai-limbii-rromani-in-romania-confesiuni-si-biografii/


A apărut noul număr al revistei trimestriale REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, o publicație în
limba maghiară care aparține Institutului de Cercetare a Minorităţilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe.
Tematica revistei constituie cercetări comparative asupra societăților din regiune, sau chiar și studii culturale
cu focus pe aspectul național și minoritar. Cuprinsul și conținutul numărului actual poate fi accesat aici.
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Alexandra Urdea: Enacting Culture in a Romanian Village [Performând cultura într-un sat românesc].
East European Politics and Societies: and Cultures, vol. 34, nr.3

Apărut în numărul actual al revistei internaționale East European Politics and Societies: and Cultures,
articolul analizează casele de cultură, adică instituțiile construite în Europa de Est și URSS în perioada
socialistă cu scopul de a găzdui, reprezenta și schimba „cultura locală”, și astfel ridică întrebări cu privire la
practica și performanța culturii în general. Articolul poate fi accesat aici.

anunţuri

Revista internațională The Hungarian Historical Review invită lucrări pentru al doilea număr în 2021, a cărui
temă este intitulată Medicină, cunoaștere și putere: perspective europene centrale (secolele XVIII-XX).
Redactorii acceptă studii empirice pe următoarele subiecte: corpul ca sit al cunoașterii; producerea și
circulația cunoștințelor medicale (educație, traducere culturală, mediere, experți)- instituția ca sit al
cunoștințelor medicale (spital, clinică, azil mental, psihiatrie)- cunoștințe medicale, politică și bioputerea /
psihoputerea; organisme colective și reglementarea organismelor (supraveghere, control, constrângere, etc.);
bioputerea și societatea; cunoștințe medicale și gestionarea crizelor (pandemii, epidemii, dezastre naturale,
crize umanitare, foamete); pluralitatea medicală, coexistența sistemelor (tradiționale) de vindecare și relațiile
lor cu biomedicina; conceptele și modelele de cetățenie biologică. Propunerile (cel mult 500 de cuvinte) pot fi
trimise pe următoarele adrese de e-mail: hunghist@btk.mta.hu, kovacs.janka@btk.elte.hu sau
viola.laszlofi@ehess.fr

Termen limită: vineri, 30 octombrie 2020.Mai multe informații găsiți pe site-ul revistei. 

Astra Film Festival

Ediția din acest an a festivalului internațional de film documentar Astra se va desfășura în aer liber și online și
anume între 4-13 septembrie la Muzeul Astra și în Centrul Istoric al Sibiului, , și între 16 - 25 octombrie prin
intermediul platformei festivalului, care va găzdui o parte din filmele aflate în programul oficial. Mai mult detalii
găsiți pe site-ul festivalului: www.astrafilm.ro 

despre buletinul informativ Noutăţi

Scopul proiectului este colectarea şi difuzarea informaţiilor despre lucrările ştiinţifice recent apărute
îndomeniul cercetării minorităţilor naţionale din România, respectiv evenimentele de importanţă majoră
dinaceastă 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:
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https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/24/showToc
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325419874450
http://hunghist.org/index.php/for-authors
http://mce_host/admin/newsletters/edit/centru.doc@ispmn.gov.ro


centru.doc@ispmn.gov.ro

Abonați-vă la buletinele informative ISPMN aici. 
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