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Constantin Iordachi: Liberalism, Constitutional Nationalism, and Minorities. The
Making of Romanian Citizenship, c. 1750–1918. Balkan Studies Library, Volume: 25,
Brill, 2019.
Cartea discută procesul de realizare a cetăţeniei româneşti între anii 1750-1918 ca o serie de acte de
autodeterminare naţională ale românilor, precum şi emanciparea unor grupuri subordonate, cum ar fi
grupurile de gen, grupurile sociale şi etnoreligioase. Ea se concentrează asupra progresului unei sume de
"întrebări" transnaţionale care au stat la baza politicii nord-atlantice, europene şi locale în secolul al XIX-lea,
privind statutul ţăranilor, femeilor, grecilor, evreilor, romilor, armenilor, musulmanilor şi dobrogenilor. Analiza
accentuează fuziunea dintre naţionalism şi liberalism şi impactul emancipator al naţional-liberalismului asupra
tranziţiei de la vechiul regim la ordinea modernă a statului-naţiune.

 

Paul Statham - Jean Tillie: Muslims in Europe: Comparative perspectives on
socio-cultural integration (Research in Ethnic and Migration Studies) 1st Edition,
Routledge, 2019.
Cercetarea prezentată în acest volum încearcă să redreseze un echilibru, concentrându-se asupra opiniilor şi
experienţelor de viaţă ale multor musulmani "obişnuiţi" din societăţile lor europene precum şi asupra rolului
jucat, în modelarea relaţiilor sociale cu populaţiile majoritare şi instituţiile publice, a factorilor culturali şi
religioşi. Cartea este interesată în special de relaţia dintre distanţa culturală / religioasă şi factorii sociali care
modelează şansele de viaţă ale musulmanilor faţă de majoritate. Studiul este un studiu transnaţional,
comparativ în care cele şase ţări principale primesc o abordare distinctă a cazării musulmanilor: Franţa,
Germania, Marea Britanie, Olanda, Belgia şi Elveţia. Cercetarea se bazează pe concluziile unui studiu pe
patru grupuri de musulmani din diferite ţări de origine: Turcia, Maroc, fosta Iugoslavie şi Pakistan, precum şi
pe populaţiile majoritare, în fiecare dintre ţările beneficiare. Această carte a fost publicată iniţial ca o ediţie
specială a revistei Journal of Ethnic and Migration Studies.

 

Hans Skifter Andersen: Ethnic Spatial Segregation in European Cities (Routledge
Studies in Urbanism and the City) 1st Edition, Routledge, 2019.
Cartea interpretează în profunzime cauzele segregării rezidenţiale etnice în ţările Europei de Vest şi cele din
SUA. În multe ţări, minorităţile etnice au obţinut locuinţe de calitate scăzută şi sunt concentrate în anumite
părţi ale oraşelor. Segregarea etnică diferă mult între ţările şi oraşele europene. Capitolele volumului discută
măsura în care aceste diferenţe pot fi explicate prin sistemele statelor de bunăstare, nivelurile de imigrare şi
compoziţia etnică a minorităţilor. De asemenea, cartea ia în considerare impactul politicii de locuire şi
structura spaţială a pieţelor de locuinţe urbane create prin planificarea şi punerea în precatică a acestor
politici.
Această carte se adresează profesorilor, studenţilor şi cercetătorilor care lucrează în domeniul sociologiei
urbane şi a geografiei. De asemenea, va fi utilă şi pentru funcţionarii publici din administraţiile centrale şi
locale în adoptarea unor măsuri de combatere a segregării etnice şi a consecinţelor acesteia.
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Simon Burton - Michael Choptiany -Mihaly Balazs - C. Leon Van Den Broeke (eds):
Protestant Majorities and Minorities in Early Modern Europe: Confessional
Boundaries and Contested Identities (Refo500 Academic Studies R5as),
Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co
Autorii acestui volum examinează rolul complex şi dinamic pe care majorităţile şi minorităţile protestante l-au
jucat în Reforma din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În acest sens, oferă o perspectivă importantă asupra
factorilor intelectuali, sociali, economici, politici, teologici şi ecleziologici care au guvernat întâlnirea intra şi
inter-confesională în perioada modernă timpurie. În timp ce accentul principal este pus pe situaţia diferitelor
grupuri minoritare şi minoritare protestante, mai multe dintre contribuţii implică şi relaţia protestanţilor cu
catolici, un număr având în vedere şi dialogul creştin modern timpuriu cu musulmanii şi evreii. Volumul este
organizat în cinci secţiuni ce oferă împreună o imagine cuprinzătoare a majorităţilor şi minorităţilor
protestante.

 

Sabrina P. Ramet: Alternatives to Democracy in Twentieth-Century Europe.
Collectivist Visions of Modernity. CEU Press, 2019.
Volumul examinează exemplele istorice ale comunismului sovietic, fascismului italian, nazismului german şi
anarhismului spaniol, sugerând că, în ciuda diferenţelor lor, aveau unele caracteristici comune, în special
ostilitatea lor faţă de individualism, guvernul reprezentativ, capitalismul laissez faire, şi decadenţa pe care au
asociat-o culturii moderne. În loc să încerce să se întoarcă la moduri anterioare de lucru, aceste mişcări şi
regimuri au căutat să proiecteze un nou viitor - un viitor alternativ - care să readucă naţiunea la sănătatea
spirituală şi politică.

 

Vladimir Tismăneanu, Bogdan C. Iacob: Ideological Storms. Intellectuals, Dictators,
and the Totalitarian Temptation. CEU Press, 2019.
Acest volum adună autori din mai multe domenii: istoria ideologiei, studiul comparativ a dictaturii şi istoria
intelectuală. Cartea reprezintă o reevaluarea şi o analiză de ultimă oră a angajamentelor ideologice ale
intelectualilor şi ale relaţiilor lor cu dictaturile din secolul al XX-lea. Contribuţiile se concentrează asupra
momentelor de transformare sau a momentelor de rupere, precum şi asupra continuităţilor. Deşi se centrează
pe o comparaţie Est-Vest în Europa, există texte care se referă şi la America Latină, China şi Orientul
Mijlociu, oferind cărţii o perspectivă globală.

reviste, articole

Regio 2019/1
A apărut numărul 2019/1 al revistei Regio, revistă editată de Institutul pentru Minorităţi al Academiei
Maghiare. Mai multe studii din numărul curent al revistei discută şi aspecte din viaţa minorităţilor din
România: Csata Zsombor (Etnikai párhuzamosságok az erdélyi Gazdaságban - Paralele etnice în economia
transilvăneană), Patakfalvi Czirják Ágnes (Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk -
Ţinutul Secuiesc în vitrină. Obiecte simbolice şi circulaţia acestora), şi Gidó Attila (Az észak-erdélyi
holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja - Istoriografia şi interpretările Holocaustului din
Transilvania de Nord). Revista poate fi citită şi descărcată aici.
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simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Minorities and Self-determination – 100th Anniversary of the Post-World War I
Plebiscites
Cercetătorii care lucrează în domeniile istoriei, al ştiinţelor politice, economiei, sociologiei, dreptului şi
disciplinelor conexe sunt invitaţi să depună propuneri pentru conferinţa internaţională „Minorităţi şi
autodeterminare - 100 de ani de la plebiscitele postbelice". Organizatorii aşteaptă aplicaţii în panourile
tematice predefinite deja.

Termenul-limită pentru depunerea rezumatelor este 15 octombrie 2019.
Prezentare generală
Această conferinţă unică este co-organizată de Centrul European pentru Probleme ale Minorităţilor (ECMI) şi
Biblioteca Centrală Daneză pentru South Schleswig (DCBIB), ambele situate în Flensburg, Germania.

Programul conferinţei este format din şase paneluri; cinci tematice plus o sesiune finală. În plus, în ambele
zile de conferinţă, panelurile vor fi precedate de prezentări ample susţinute de doi invitaţi speciali care
reprezintă diverse discipline academice (vezi mai jos). Panelurile sunt organizate sub următoarele titluri:
- Grupul 1: Autodeterminarea din perspective teoretice şi istorice
- Panoul 2: Plebiscitele ca instrument de autodeterminare în perioada 1920-1921
- Grupul 3: Tratate ale minorităţilor - ca urmare a Conferinţei de pace de la Versailles
- Panoul 4: Teritoriile post-plebiscitare ca spaţii de locuit între cele două războaie mondiale
- Panoul 5: Discursuri contemporane despre plebiscitele de după Primul Război Mondial: interpretări,
naraţiuni, identităţi
- Grupul 6: Discuţie finală
Abstractele de până la 300 de cuvinte pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail:
Conference2020@ecmi.de. Vă rugăm să utilizaţi formularul de trimitere furnizat pe pagina web a conferinţei.

 

 

Sorsfordító évek - bukovinai székely konferencia / Schimbarea destinului –
conferinţă despre secuii din Bucovina
Data şi locul conferinţei: iulie 2020, Bonyhád, Ungaria

Organizatorii: Gimnaziul Evangelic din Bonyhád (Ungaria), Organizaţia Naţională a Secuilor din Bucovina,
Asociaţia Etnografică "Kriza János" din Cluj, Asociaţia Etnografică "Kiss Lajos" din Voivodina, Asociaţia
Etnografică "Egyed Antal" a Judeţului Tolna.

Scopul conferinţei este de a reconsidera istoria secuilor începând de la plecarea lor din Madéfalva (Siculni)
până la aşezarea lor în Bucovina, relocarea lor şi anii din Voivodina, şi până la relocările lor în Ungaria. De
asemenea pot fi prezentate şi cercetări despre toate grupurile etnice secuieşti din Bucovina: studii despre
secuii din Câmpia Transilvaniei, de la Deva, Dunărea de Jos, Érd, judeţul Baranya etc.

Abstractele pot fi trimise până în data de: 30 septembrie 2019 la adresa de e-mail: inagy1964@gmail.com
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A treia Şcoală de instruire ETHMIGSURVEYDATA – Cercetarea minorităţilor etnice şi
a imigranţilor

 14- 15 noiembrie 2019, Budapesta

Vă invităm să participați (cu sau fără sprijin financiar) la cea de-a 3-a şcoală de pregătire a reţelei
ETHMIGSURVEYDATA, organizată de Acţiunea COST CA16111 - „Reţeaua de date internaţionale pentru
minorităţi etnice şi imigranţi" şi de Centrul de Știinţe Sociale din Budapesta, Ungaria. A treia Şcoală de
instruire încearcă să implice o nouă generaţie de cercetători interesaţi de integrarea minorităţilor etnice și a
migranţilor (EMM), făcând cunoscute metodele sondajului pentru a oferi instrumente în vederea proiectării și
planificării demografice cu privire la minorităţilor etnice sau a minorităţilor migrante. Sesiunile se vor
concentra pe probleme metodologice, conceptuale şi etice ridicate de proiectarea sondajelor asupra
populaţiilor de romi, în special.
Acceptăm propunerile Dvs. de participare până la 30 septembrie 2019.
O descriere completă a cerinţelor de eligibilitate şi modul de aplicare poate fi găsită aici. 

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://ethmigsurveydatahub.eu/wp-content/uploads/2019/09/CA16111_CALL-3rd-TRAINING-SCHOOL.pdf
http://mce_host/admin/newsletters/add/centru.doc@ispmn.gov.ro
http://ispmn.gov.ro/subscribenewsletter
http://www.tcpdf.org

