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Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson (eds.): The Palgrave Handbook of Slavic
Languages, Identities and Borders. Palgrave Macmillan, 2016

Abstract. Cartea analizează limbile slavone din întreaga lume arătând importanţa lor în construirea identităţii
şi în diferitele proiecte politice mai ales după 1989. Aceste analize oferă perspective dintr-o serie de
discipline, cum ar fi sociolingvistica, istoria socio-politică şi politicile lingvistice. Acest volum interdisciplinar
apelează către sociologi, politologi şi antropologi interesaţi de studii slavone şi Europa Centrală şi de Est.

Detalii despre carte găsiţi aici.

Marius Turda: Ideea de superioritate naţională în Imperiul Austro-Ungar (1880-1918). Editura
Argonaut, Cluj, 2016. (Traducerea: Attila Varga, Prefaţă: Sorin Mitu) 

Abstract. La editura clujeană Argonaut a apărut de curând versiunea reeditată şi tradusă a primei monografii
semnate de Marius Turda, The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880-1918 (The Edwin Mellen
Press, Ltd., 2005). Această carte discută modul în care discursurile biologice ale rasei şi ale etniei au
influenţat naţionalismul şi ideea de superioritate naţională în Europa Centrală, în special în Imperiul
Astro-Ungar între 1880 şi 1918. Cartea desemnează acele reprezentări culturale, politice şi sociale utilizate
de grupurile etnice din această regiune pentru a-şi articula caracterul lor distinct cultural şi, în consecinţă,
să-şi dovedească hegemonia politică. Cartea poate fi comandată de la Editura Argonaut.

Greg Simons, David Westerlund (eds.): Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist
Countries. Routledge, 2015

Abstract. Volumul include analize importante despre rolul politic şi religios al religiei ortodoxe – în Federaţia
Rusă, România, Georgia şi Ucraina –, în paralel cu renaşterea religiilor vechi, indigene, adesea denumite
şamaniste, şi despre poziţia bisericii în alte cazuri specifice cum ar fi procesul de construcţie naţională din
Estonia şi din Polonia predominant catolică. Cartea ne oferă o amplă prezentare despre rolul religiei în
politicile din spaţiul post-sovietic. Articolul semnat de Cătălin Ionete intitulat Majority, Minorities and Religious
Pluralism in Romania analizeză formele empirice ale pluralismului religios din România. Detalii despre volum
găsiţi aici.

Simo Mikkonen, Pia Koivunen (eds.): Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe.
New York, Oxford: Berghahn Books, 2015

Abstract. Istoriografia Războiului Rece prezintă divizarea Europei în două tabere având ideologii separate şi
foarte puţin în comun una cu cealaltă. Volumul oferă o perspectivă alternativă argumentând faptul că au
existat reţele transnaţionale între cele două tabere, care i-au conectat pe cei care au gândit similar. Astfel, cu
mult înainte de căderea Zidului Berlinului, au existat instituţii, organizaţii şi indivizi care au facilitat întâlnirile
între diferiţi oameni din Est şi Vest ce împărtăşeau aceleaşi profesii, idei, sau în unele cazuri erau uniţi prin
căsătorii. Prin studii de caz asupra unor ţări ca Franţa, Danemarca, Polonia, România, Elveţia şi altele,
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volumul argumentează faptul că istoriile Europei de Est şi de Vest s-au împletit în epoca postbelică. Informaţii
despre această carte găsiţi aici.
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Sebastian Goll, Martin Mlinarić, Johannes Gold (eds.): Minorities under Attack: Othering and
Right-Wing Extremism in Southeast European Societies, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016

Abstract. Centrându-se pe Europa de Sud-Est, volumul aduce o contribuţie nuanţată atât privind dezbaterile
actuale din Germania despre aşa-zişii emigranţi săraci atraşi de bunăstare socială, provenind din ţări ca
Bulgaria, Kosovo şi România, cât şi privind mişcarea anti-islam din Germania (PEGIDA). Volumul include
studii de caz empirice despre diverse forme ale fenomenului numit "othering" în regiunea Europei de Sud-Est.
În termeni metodologici, studiile incluse adoptă o perspectivă multistratificată, bazându-se pe diferite abordări
academice: istoriografie, istoria memoriei, analiză post-structurală a discursului, studii feministe şi queer,
analiză de reţea, studii despre mişcări sociale, abordări cantitative şi antropologice. 

Informaţii despre această carte găsiţi aici. 

reviste, articole

Michael Szporluk: Not even in the margins: where are Roma with disabilities? ECMI Study #8.

Abstract. Vizând în mod specific persoanele cu handicap aparţinând etniei roma din Uniunea Europeană,
studiul evidenţiază lacunele existente şi prezintă eforturile de sensibilizare a autorităţilor şi a societăţii civile în
ceea ce priveşte condiţiile romilor cu handicap şi discriminarea cu care se confruntă aceştia. Ultima parte a
studiului oferă o analiză intersecţională asupra drepturilor minorităţilor etnice din legislaţia internaţională.

Numărul aniversar al revistei Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 4/2015
(Anniversary Issue: 15 Years of the Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe)

Abstract. Editat de către cercetătorul Andreea Cârstocea, numărul aniversar al revistei conţine o selecţie de
articole importante publicate în ultimii ani - ca de exemplu cel semnat de Will Kymlicka despre modele de
multiculturalism din Vest şi drepturile minoritare; articolul comun semnat de James Hughes şi Gwendolyn
Sasse despre dificultăţile privind transferul standardelor vestice de protecţie a minorităţilor. Alte articole
trateazăprocesul de lărgire a Uniunii Europene şi impactul acesteia asupra protecţiei minorităţilor şi studii de
caz despre aranjamente de împărţire a puterii în unele noi state membre ca Bulgaria, România şi Slovacia
etc.

Revista full-text poate fi accesată aici.

proiecte, rapoarte de cercetare

Raportul anual 2015 ECMI

Raportul anual 2015 al Centrului European pentru Problemele Minorităţilor din Flensburg, Germania
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(European Centre for Minority Issues) este acum disponibil on-line. Raportul intitulat "Changing Order and
New Dimensions" oferă o imagine de ansamblu a activităţii ECMI, subliniind principalele direcţii de cercetare
ale centrului.
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simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Şcoală de vară

A VI-a ediţie a şcolii de vară ECMI cu titlul The European Minority Rights and Minority Protection Regime va
avea loc în perioada 29 august - 4 septembrie 2016 la Universitatea Catolică Ucraineană din Lviv, Ucraina.
Cursul va oferi participanților o cunoaștere aprofundată a problemelor minorităților, acoperind o varietate de
probleme: de la istoria drepturilor minorităților și a dreptului internațional până la problemele de participare
politică și non-discriminare. Aplicaţiile pot fi trimise până în data de 15 mai 2016. Mai multe informaţii se
găsesc pe site-ul ECMI sau accesând CFA-ul.

anunţuri

Cea de-a IV-a conferinţă internaţională a Asociaţiei Române de Sociologie

Asociaţia Română de Sociologie organizează cea de-a IV-a conferinţă internaţională intitulată New Societies,
Old Minorities / New Minorities, Old Societies? (Societăţi noi, minorităţi vechi/ Minorităţi noi, societăţi vechi).
Cercetătorii din domeniul ştiinţelor sociale sunt invitaţi să aplice cu prezentări în cadrul unor panele
preconstituite deja. Detalii despre acestea găsiţi aici. 

Termenul pentru trimiterea abstractelor este 3 mai 2016. Limba conferinţei este limba engleză. Conferinţa va
avea loc la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu între 29 septembrie - 1 octombrie 2016.

 

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
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.
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