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cărţi

Konrad Siekierski - Stefan Troebst (eds.): Armenians in Post-Socialist Europe [Armenii în Europa
postsocialistă]. Böhlau Verlag, 2016

Abstract. Volumul include articole despre diaspora armeană din fostele state socialiste ale Europei, şi anume
statele baltice, Belarus, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova, Polonia, Rusia, Ucraina etc.
Astfel trecutul istoric, politicile identitare şi caracteristicile socioculturale ale comunităţilor armeneşti din
diferitele spaţii postsocialiste creionează traiectoriile diferite în ceea ce priveşte evoluţia acestora. Volumul
include şi un articol scris de István Horváth (cercetător şi preşedinte ISPMN) şi Ilka Veress (cercetător
ISPMN) - despre strategiile culturale şi politicile de stat legate de comunităţile armene din România. Detalii
despre acest volum puteţi citi aici. 

Némethy Kesserű Judit (ed.): 21st Century Hungarian Language Survival in
Transylvania [Supravieţuirea limbii maghiare în Transilvania în secolul 21]. Helena History Press,
2016

Abstract.Volumul examinează situaţia prezentă a limbii maghiare ca limbă minoritară în România şi
constituie o completare importantă în ceea ce priveşte studiul acestei limbi în cadrul diasporei ştiinţifice
maghiare. Volumul se adresează nu doar lingviştilor şi sociolingviştilor ci şi istoricilor, politologilor şi
sociologilor, cât şi profesorilor de limbă. Problemele prezentate - chiar dacă ele se referă la situaţia limbii
maghiare în România de azi - sunt comparabile cu problemele întâlnite în cazul limbilor vorbite de comunităţi
minoritare din alte regiuni. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Cristina Carpinelli - Massimo Congiu: L'Unione Europea e le minoranze etniche [Uniunea Europeană
şi minorităţile etnice]. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016

Abstract. Scopul volumului este de a oferi tehnici analitice pentru înţelegerea noţiunii de minoritate etnică, a
conceptului de minorităţi, şi analiza modurilor în care un grup de minorităţi îşi asumă identităţi culturale,
etnice, religioase şi lingvistice. În a doua parte a cărţii găsim studii de caz despre minorităţi din ţările baltice,
Ungaria şi România. Cartea poate fi achiziţionată accesând acest link.

Crepaz, Katharina: The Impact of Europeanization on Minority Communities [Impactul europenizării
asupra comunităţilor minoritare]. Springer, 2016

Abstract. Autoarea analizează modul în care comunităţile minoritare au fost/sunt afectate de procesele de
europenizare bidimensionale (concepute 'top-down' şi 'bottom-up'). Utilizând o abordare comparativă,
volumul cuprinde studii de caz atât din statele membre noi cât şi din cele vechi, autoarea introducând o punte
de legătură între cele două dihotomii instituite de literatura de specialitate. Cele patru studii de caz incluse în
volum sunt: minoritatea vorbitoare de limbă germană din Tirolul de Sud; bretonii din Franţa; minoritatea
germană din Silezia (Polonia); minoritatea italiană din Peninsula Istria/Croaţia. Detalii despre acest volum
puteţi citi aici. 
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Ada I. Engebrigtsen: Romi printre români. Relaţii de putere, schimb şi interdependenţă într-un sat din
Transilvania. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca,
2016

Abstract. Cartea are ca subiect un grup de romi care trăiesc într-un sat din Transilvania şi se doreşte o
explorare a vieţii sociale şi a cosmologiei acestora. Dat fiind că romii depind de populaţiile nerome din jurul lor
şi se definesc în relaţie cu acestea, o înţelegere a interacţiunilor de zi cu zi cu vecinii lor, în principal ţărani cu
care au raporturi extinse de troc, este esenţială. Concluzia autoarei este că, deşi marginali din punct de
vedere politic şi economic, romii joacă un rol central în definirea identităţii colective româneşti pentru că oferă
contraimagini, şi dezirabile, şi indezirabile, întruchipând astfel alteritatea necivilizată, imorală şi atrăgătoare.
Deşi generatoare de tensiuni, interdependenţa dintre cele două grupuri lasă loc unui grad de autonomie
culturală şi politică a romilor în cadrul societăţii româneşti. Mai multe detalii puteţi citi aici. 
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Adriana Cupcea - Manuela Marin - Metin Omer: Seminarul Musulman din Medgidia. Documente şi
memorie /The Muslim Seminary of Medgidia: Documents and Memory. Editura Institutului pentru
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2016

Abstract. Volumul îşi propune reconstituirea istoriei uneia dintre cele mai importante instituţii a comunităţii
musulmane din Dobrogea, Seminarul Musulman din Medgidia. În acest demers recuperator autorii s-au axat
pe prezentarea documentelor şi a imaginilor păstrate, pe interviuri cu membri ai comunităţii şi, nu în ultimul
rând, au recurs la interpretarea acestor surse în cadrul a trei studii, care acoperă cele trei etape cronologice
importante în evoluţia Seminarului: perioada antebelică şi interbelică, comunismul şi postcomunismul. Primul
studiu, aparţinând lui Metin Omer, umăreşte evoluţia Seminarului Musulman din Medgidia, instituţie de
învăţământ reprezentativă pentru musulmanii din România, în perioada 1889-1948. Studiul al doilea,
aparţinând Manuelei Marin, analizează evoluţia instituţională a Seminarului Musulman din Medgidia în
perioada comunistă, până în anul 1967, când activitatea sa a fost suspendată. Ultimul studiu, semnat de
Adriana Cupcea, abordează evoluţia postcomunistă a Seminarului Musulman din Medgidia, reînfiinţat după
căderea regimului comunist sub forma Colegiului Naţional „Kemal Atatürk". Mai multe detalii puteţi citi aici. 

Gidó Attila (ed.): Cronologia minorităţilor naţionale din România Vol. III. Italieni, romi, slovaci şi cehi,
ucraineni. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2016

Abstract. Volumul face parte din seria Cronologia minorităţilor naţionale, care înregistrează evenimentele
importante din viaţa comunităţilor minoritare din România în perioada postdecembristă (până în 2009). Având
scopul de a documenta procesele de autoorganizarea şi de dezvoltare internă ale minorităţilor, cronologiile se
concentează pe următoarele teme: procesele de instituţionalizare ale vieţii minoritare, mecanismele de
prezervare a identităţii şi a culturii, relaţiile între diferitele grupuri minoritare, evoluţia relaţiilor dintre minorităţi
şi state mamă, respectiv relaţiile cu statul român, şi caracterisitici demografice. Mai multe detalii despre
volum puteţi citi aici. 

Diana Dumitru: The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of
Romania and the Soviet Union [Stat, antisemitism şi colaborare în timpul Holocaustului: regiunile de
graniţă ale României şi Uniunii Sovietice]. Cambridge University Press, 2016

Abstract. Bazat pe surse originale, volumul explorează variaţiile regionale în atitudinile populaţiei civile
non-evreieşti faţă de comunităţile evreieşti din România şi din teritoriile ocupate de cadrul Uniunii Sovietice.
Astfel, începând cu perioada interbelică bunăvoinţa de a-i ajuta pe evrei a fost mai mare în regiunile aflate
sub administraţie sovietică în timp ce intenţiile rele împotriva evreilor au fost în general mai accentuate în
regiunile aflate sub administraţie românească. Volumul oferă o astfel de perspectivă corectivă în ceea ce
priveşte omogenizarea reacţiilor binevoitoare (la adresa evreilor) din Europa de Est în timpul Holocaustului.
Detalii despre acest volum puteţi citi aici.
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simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

Presa minorităţilor etnice din România - subiect de dezbatere la Dunărea de Jos

Facultatea de Litere prin Departamentul de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism al Universităţii „Dunărea de
Jos", Galaţi, a organizat în intervalul 27-28 mai Conferinţa „Cultura şi presa în spaţiul european", având ca
temă presa minorităţilor. Ajunsă la a VIII-a ediţie, conferinţa profesorilor de la specializarea Jurnalism îşi
propune să scoată în evidență modul în care presa minorităților etnice din România s-a aliniat la marile
comandamente ale timpului, raportul dintre majoritate și minoritate, marile teme naţionale reflectate în
publicaţiile minorităţilor dar şi portrete ale unor jurnalişti care şi-au declarat apartenenţa la o comunitate.
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Call for Papers: Europeanization and Changes in Minority Inclusion in Central and Eastern Europe
[număr special al revistei Intersections. East European Journal of Society and Politics]

 

Redactorii acestui număr special primesc contribuţii empirice şi teoretice care abordează teme diverse ca
schimbările instituţionale, strategiile elitei, relaţiile etnice prin prisma încrederii şi a înţelegerii reciproce,
respectiv studii despre modul în care actorii politici şi sociali minoritari îşi percep rolul lor în cadrul statelor
unde activează. Se aşteaptă studii de caz şi studii comparative despre diferite părţi ale Europei Centrale şi de
Est. Abstractele pot fi trimise până în data de 30 noiembrie 2016.Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina
revistei.

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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