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Vincze, Enikő - Petrovici, Norbert - Raţ, Cristina - Picker, Giovanni (coord.): Racialized Labour in
Romania. Spaces of Marginality at the Periphery of Global Capitalism. Palgrave, 2019

Abstract. Volumul analizează formarea şi menţinerea zonelor sărace de la marginea oraşelor din România
de la sfârşitul anilor '80. Prin perspectivele istorice asupra economiei politice şi a politicii sociale, combinate
cu analiza mass-mediei şi a discursului, cele opt eseuri reconfigurează modul în care formarea claselor
sociale, marginalizarea spaţială şi rasializarea se intersectează. Analiza empirică a unor poli urbani, respectiv
centrarea atât pe forţa de muncă cât şi pe persecutarea romilor în Europa Centrală şi de Est, constituie un
punct de reper atât pentru stabilirea conexiunilor dintre periferiile urbane şi globale cât şi pentru reimaginarea
ordinii globale.

Detalii despre această carte găsiţi aici.

Borgos, Anna - Gyimesi, Júlia - Erős, Ferenc (coord.): Psychology and Politics: Intersections of
Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. CEU Press, Budapest, 2019

Abstract. Volumul analizează formarea şi menţinerea zonelor sărace de la marginea oraşelor din România
de la sfârşitul anilor '80. Prin perspectivele istorice asupra economiei politice şi a politicii sociale, combinate
cu analiza mass-mediei şi a discursului, cele opt eseuri reconfigurează modul în care formarea claselor
sociale, marginalizarea spaţială şi rasializarea se intersectează. Analiza empirică a unor poli urbani, respectiv
centrarea atât pe forţa de muncă cât şi pe persecutarea romilor în Europa Centrală şi de Est, constituie un
punct de reper atât pentru stabilirea conexiunilor dintre periferiile urbane şi globale cât şi pentru reimaginarea
ordinii globale.

Detalii despre această carte găsiţi aici.

Iulius Rostas: A Task for Sisyphus. Why Europe's Roma Policies Fail. CEU Press, Budapest, 2019

Abstract. În ciuda numărului tot mai mare de iniţiative pentru romi, atât la nivelul UE cât şi în general la
nivelul guvernelor europene, situaţia romilor s-a agravat. Printr-o analiză comparativă la nivelul Ungariei,
Republicii Cehe şi a României, această carte explorează numeroasele greşeli şi concepţii eronate care au
dus la acest eşec. Astfel, autorul arată modul în care factorii de decizie din fiecare ţară au gestionat greşit
politica deja confuză a UE, de la eşecul privind definiţia de „rom" şi până la inexistenţa unui instrument de a
evalua propriul progres. Autorul susţine că presupusele succese ale acestor politici au fost de fapt produsul
unor informaţii şi în unele cazuri constituie înşelăciune absolută. Examinând subiecte perene, cum ar fi
segregarea educaţională şi reprezentarea politică, autorul arată cât de des politicile pentru romi constituie
doar un succes iluzoriu, precum ele adesea deschizând calea către probleme suplimentare.

Detalii despre această carte găsiţi aici.
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https://www.springer.com/gp/book/9783319762722
http://ceupress.com/book/psychology-and-politics
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reviste, articole

Vasile Cernat: Interminority Contact and Solidarity under Conflict: Evidence from the Hungarian and
Roma Minorities in Romania. Basic and Applied Social Psychology, nr.5, Vol. 41/2019

Acest studiu analizează relaţia dintre contactul interminoritar şi subconflictul referitor la solidaritate. Analiza
eşantioanelor reprezentative ale etnicilor maghiari (N = 604) şi ale romilor (N = 602) din România arată, pe de
o parte, o corelaţie pozitivă între contactul interminoritar şi atitudinile faţă de cei din afara propriului grupul, în
special sprijin pentru politici nespecifice referitoare la cei din afara grupului, dar în acelaşi timp, asociaţii
negative privind sprijinul pentru acţiuni tangibile care ajută pe cei din afara grupului. Pe de altă parte, studiul
argumentează o pozitivitate „toxică" în rândul celor două minorităţi (adică, de exemplu, atitudini îmbunătăţite
faţă de maghiari, dar scăderea sprijinului pentru politicile specifice din interiorul grupului). Mai mult, pentru
ambele grupuri minoritare, contactul cu majoritatea a fost asociat cu o diminuare a sprijinului pentru politici
specifice ce îi vizează atât pei cei din cadrul grupului cât şi pe cei din afara acestuia. Articolul este accesibil
aici. 
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proiecte, rapoarte de cercetare

Limba maghiară în sistemul educațional din România

Centrul de cercetare Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning din
Olanda a publicat un dosar regional despre utilizarea limbii maghiare în învățământul din România, o lucrare
al cărei autor este Attila Papp Z. (Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor, Academia de Ştiinţe a
Ungariei). Dosarele regionale publicate aici vizează sistemele educaţionale din regiunile europene care au o
limbă autohtonă mai puţin utilizată şi se concentrează pe modurile în care aceasta din urmă este încorporată
în sistemul educaţional. Dosarele regionale sunt redactate conform unei structuri fixe, astfel încât să poată fi
utilizate ca bază comună a unor cercetări comparative. Publicaţia (în limba engleză) poate fi accesată aici.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Nationalism and Populism in Semi-Peripheries: Central and Eastern European Responses to Global
Challenges

În luna septembrie s-a lansat call-ul de participare la conferinţa internaţională "Nationalism and Populism in
Semi-Peripheries: Central and Eastern European Responses to Global Challenges", organizată de The
Association for the Study of Nationalities (ASN), în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai (Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială) şi Institutul
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Conferinţa va avea loc în perioada 2-4 iulie 2020, la
Cluj-Napoca.
Informaţii despre procesul de aplicare, tematici şi calendar pot fi accesate pe site-ul conferinţei.
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01973533.2019.1652179
https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_dossiers/hungarian_in_romania.pdf
 https://asncluj2020.ro/


7th Euroacademia International Conference: Re-Inventing Eastern Europe: 30 years from the
Revolutions in Central and Eastern Europe

A 7-a Euroacademie intitulată „Reinventarea Europei de Est: 30 de ani de la revoluţiile din Europa Centrală şi
de Est" va fi organizată în perioada 13 - 14 decembrie 2019 la Şcoala de Relaţii Internaţionale şi Diplomaţie
din cadrul Universităţii Anglo-Americane din Praga, Republica Cehă.

Organizatorii propun ca prin formatul unei conferinţe internaţionale să ofere opinii alternative asupra
dinamicii, persistenţei şi manifestărilor practicilor de alteritate care au loc în Europa şi în cartografia mentală a
lumii, în general. Evenimentul constituie o oportunitate de a identifica, discuta şi dezbate multiplele
dimensiuni în care naraţiunile specifice ale alterităţii faţă de Europa de Est se conturează astăzi în maniere
reconfigurate şi reformulate.

Pentru mai multe detalii şi aplicare online intraţi pe adresa:
http://euroacademia.eu/conf.../7th-reinventing-eastern-europe/

Un abstract de 300 de cuvinte şi detalii privind afilierea academică pot fi trimise şi la adresa de mail:
application@euroacademia.org, cu menţiunea evenimentului în subiect.

Termenul limită pentru aplicare este 1 noiembrie 2019.
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24th Workshop on the History and Memory of National Socialist Camps and Killing Sites - From
Centre to Periphery and Beyond

Cel de al 24-lea atelier despre istoria şi memoria lagărelor naziste se va desfăşura la Salzburg, Austria în
perioada 19-25 octombrie 2020. Evenimentul îşi propune să aducă împreună o mare varietate de subiecte în
ceea ce priveşte lagărele de concentrare şi de exterminare, respectiv urmările acestora. Astfel, aplicanţii sunt
încurajaţi să exploreze aspecte legate de conceptele de centru şi/sau periferie. Posibile subiecte includ
siturile de exterminare, marşurile morţii, şi diferitele tipuri de lagăre, precum şi funcţiile, sau arhitectura
acestora, relaţiile cu populaţia locală sau cu centrele de putere. Noile abordări metodologice sunt extrem de
binevenite, în special cele care pun în evidenţă genul şi spaţiul (fie la nivel spaţial, material sau prin prisma
reorientării criminalistice).

Organizatorii invită atât studenţi de la masterat şi doctorat, cât şi academici din domeniile istorie, sociologie,
filosofie, literatură, teologie, artă etc., în special tineri cercetători din Europa de Est şi de Sud-Est. Aplicanţii
care vor să susţină prezentări vor trimite un rezumat de o pagină (300-500 de cuvinte) şi un CV scurt, iar cei
care vor să participe fără prezentare vor trimite câte un CV şi o propunere de o pagină (300-500 de cuvinte)
care să motiveze relevanţa atelierului pentru cercetarea lor.

Prezentările şi discuţiile vor fi purtate în limba engleză.

Toate aplicaţiile vor fi trimise într-un fişier PDF sau Word la adresa de e-mail:
workshopnscamps2020@gmail.com, până la data de 31 octombie. Pentru mai multe informaţii despre atelier
intraţi aici.

anunţuri

În perioada 6-9 noiembrie va avea loc la Palatul Culturii din Tg. Mureş cea de-a 27-a ediţie a Festivalul
Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE. Programul festivalului şi alte detalii vor fi comunicate în
curând pe pagina evenimentului.  
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http://euroacademia.eu/conference/7th-reinventing-eastern-europe/?fbclid=IwAR2tinfuDVQrnLAcH3yz7VOscOeuVGKTfQ9nVrdCdO6NhaYds1N1-QJYVxA
mailto:application@euroacademia.org
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http://alternativeiff.ro/


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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