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cărţi

Helen O'Nions: Minority Rights Protection in International Law: The Roma of Europe [Drepturile
minorităţilor în cadrul legislaţiei internaţionale: Romii din Europa]. Routledge, 2016
Abstract. Ediţia din 2016 a acestui volum important conturează o analiză teoretică a protecţiei drepturilor
fundamentale ale omului, cu privire la comunităţile de romi din Europa. Dezbaterea teoretică se centrează în
primul rând asupra modalităţilor prin care drepturile grupurilor minoritare pot fi protejate. Această lucrare
reprezintă o resursă valoroasă atât pentru specialiştii în ştiinţele sociale, cât şi pentru practicienii în domeniul
drepturilor omului. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Cerasela Voiculescu: European Social Integration and the Roma: Questioning Neoliberal
Governmentality [Romii şi integrarea socială în Europa. Dileme despre guvernările neoliberale].
Routledge, 2016
Abstract. În domeniul sociologiei politice şi în studiile europene, de mult timp există anumite discuţii asupra
dezvoltării neoliberale transnaţionale şi asupra autoguvernării grupurilor etnice. Însă prea puţin au fost
discutate modurile de producere a cunoştinţelor asociate cu guvernarea neoliberală al Celuilalt (de exemplu,
grupurile etnice şi indigene). Prin prezentarea unei noi perspective profunde în sociologia critică, precum şi
prin conceptualizarea puterii şi a aplicării teoriilor guvernamentale, această carte va apela la oamenii de
ştiinţă din domeniile sociologiei politice, antropologiei, relaţiilor internaţionale, teoriei / filozofiei sociale şi
politice. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

Juliane Fürst; Josie McLellan (editori): Dropping out of Socialism: The Creation of Alternative
Spheres in the Soviet Bloc [Deconectare din socialism: crearea sferelor alternative în interiorul
blocului sovietic]. Lexington Books, 2016
Abstract. Eseurile din acest volum constituie primele analize ale fenomenului de relaxare sau deconectare
(„dropping out") din ultima perioadă a socialismului statal din Europa de Est şi Uniunea Sovietică. De la
intelectualii din Leningrad, locatarii ilegali din Berlinul de Est, studenţii musulmani din Bosnia şi până la
yoghinii din România, au existat diferite grupuri şi persoane care au respins cultura mainstream socialistă,
însă acest fenomen a fost foarte puţin cunoscut în vest. Doar recent a devenit posibilă reconstrucţia acestora
prin cercetări de arhivă, istorie orală şi memorii. Constituind o abordare interdisciplinară, volumul de faţă pune
în lumină nouă anumite aspecte legate de căderea socialismului târziu, şi ridică întrebări importante despre
similarităţile şi diferenţele între subculturile din Europa de Est şi de Vest. Detalii despre acest volum puteţi citi
aici.
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Felicia Waldman; Anca Ciuciu Tudorancea: Personaje şi poveşti din Bucureştiul sefard. Editura Noi
Media Print, 2017
Abstract. Volumul structurat în 7 secţiuni (Itinerariu sefard: din Imperiul Otoman în Ţările Romane, Scrisori
sefarde, Memoria străzilor care au dispărut, Poveşti comerciale de succes, Personalităţi ale Bucureştiului
sefard, Istoria sefarziilor bucureşteni reflectată în The Jewish Chronicle şi Proverbe sefarde) şi însoţit de un
amplu reportaj fotografic cu imagini vechi şi noi, oferă informaţii - unele uitate, altele inedite -, despre cei
aproape 500 de ani de prezenţă a evreilor spanioli în capitală şi subliniază importanta lor contribuţie la
dezvoltarea urbană, economică şi culturală a oraşului. Detalii despre acest volum puteţi citi aici.

reviste, articole

International Journal on Minority and Group Rights, vol. 23, nr. 4: număr special despre teritorialitate,
drepturi lingvistice şi minorităţi - perspective europene
Publicaţia este editată de către cercetătorul maghiar Vizi Balázs în cadrul proiectului MIME - Mobility and
Inclusion in a Multilingual Europe al Institutului de Studii despre Minorităţi din cadrul Academiei de Ştiinţe a
Ungariei (MTA TK Kisebbségkutató Intézet). Acest număr al revistei include şi un studiu despre situaţia limbii
maghiare în România: Prospects on Hungarian as a Regional Official Language and Szeklerland's Territorial
Autonomy in Romania, semnat de Zsombor Csata şi László Károly Marácz. Despre articolele şi studiile
apărute în acest număr puteţi citi aici.

Revista Martor, nr. 21/2016
A apărut noul număr al publicaţiei Martor, anuarul de antropologie al Muzeului Ţăranului Român, intitulat „A
Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management / Un loc pentru fân. Flexibilitate şi
continuitate în managementul fâneţelor". Lansarea a avut loc la Clubul Ţăranului în data de 3 februarie, cu
participarea antropologului Vintilă Mihăilescu, editorii Anamaria Iuga, Bogdan Iancu şi Simina Bădică.
Discuţiile s-au axat asupra pajiştilor semi-naturale şi a fânului în perspectivă interdisciplinară, la intersecţia
dintre privirile etnologice, antropologice, a ştiinţelor a naturii, istorice, dar şi artistice. Detalii despre acest
număr al revistei puteţi citi aici.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

În data de 24 iunie 2017 Universitatea Lazarski din Varşovia va organiza atelierul cu titlul: "City Community
and the Transformation of Space in Post-Eastern Bloc Societies" (Oraş, comunitate şi transformarea
spaţiului în societăţile blocului post-estic". Termenul-limită pentru trimiterea abstractelor (250 de rânduri) este
15 martie 2017. Acestea se trimit împreună cu un scurt CV academic la organizatori: Dr. Christopher Lash,
respectiv Iryna Polets.

ESPAnet (The European Network for Social Policy - Reţeaua Europeană de Politici Sociale) anunţă
organizarea conferinţei anuale cu tematica "New Horizonts in European Social Policy - Risks,
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Opportunities, Challanges (Noi orizonturi în politicile sociale din Europa - riscuri, oportunităţi, provocări)
între 14-16 septembrie la Lisabona. Termenul-limită pentru depunerea abstractelor: 15 martie 2017. Pentru
detalii.

anunţuri

Proiectul EHRI (European Holocaust Research Infrastructure - Infrastructura pentru Cercetarea
Holocaustului în Europa) oferă burse de scurtă durată pentru cercetători, arhivişti şi curatori. Scopul
burselor este acela de a facilita accesul cercetătorilor interesaţi de problematica Holocaustului la
cincisprezece arhive, biblioteci şi instituţii de cercetare în domeniu din Europa, Statele Unite şi Israel.
Termen-limită: 31 martie, 2017. Pentru detalii vizitaţi.

The Roma Initiatives Office (Oficiul Iniţiativelor pentru Romi) invită organizaţii, precum şi reţele
formale sau informale de romi şi pentru romi din Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, România,
Slovacia şi Spania pentru a aplica la granturi de advocacy cu scopul de a prezerva rolului societăţii civile
în implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare a Uniunii Europene. Termen-limită: 15
martie 2017, pentru detalii vezi.

Universitatea Central Europeană (CEU) oferă 14 cursuri interdisciplinare de cercetare şi de politici
publice în cadrul Universităţii de Vară (CEU SUN), organizate între 24 iunie şi 28 iulie 2017 la Budapesta,
Ungaria. Data limită pentru depunerea aplicaţiilor este 14 februarie 2017. Descrierea cursurilor şi alte detalii
se găsesc pe site-ul evenimentului.

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.

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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