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EMANCIPARE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ ÎN ROMÂNIA MODERNĂ.
NOI PERSPECTIVE ŞI INTERPRETĂRI
Simpozion ştiinţific la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”,
Bucureşti, 20-21 septembrie 2016
Call for Papers
La Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române se va desfăşura, în zilele de
20-21 septembrie 2016, Simpozionul ştiinţific cu titlul “Emancipare socială şi politică în
România modernă. Noi perspective şi interpretări”. Simpozionul este organizat în cadrul
proiectului de cercetare “Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în
România modernă”, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) prin Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
(UEFISCDI), cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0655.
Simpozionul îşi propune să reunească istorici, politologi şi alţi specialişti din diferite
generaţii, de la cercetători consacraţi la doctoranzi, preocupaţi de principatele române/România
în secolul al XIX-lea şi să ofere un cadru de discuţie pe tema emancipării în România modernă.
Emanciparea este un cuvânt-cheie pentru înţelegerea istoriei moderne. Obţinerea de
drepturi economice şi sociale ori dobândirea de drepturi civice şi politice de către grupurile
sociale dezavantajate au fost procese istorice în cursul cărora s-a construit modernitatea. În
accepţiunea de azi, emanciparea este un concept cuprinzător, unde intră cam tot ce înseamnă
mobilitate socială în sens ascendent a unor grupuri şi orice extindere a drepturilor politice la cei
care înainte erau excluşi de la acestea. Tematica emancipării este mereu actuală, procesele
emancipatoare se manifestă şi azi mai peste tot în lume, iar noţiunea de emancipare capătă o arie
semantică tot mai largă, ea fiind legată de problema drepturilor omului.
Procesele emancipatoare care au avut loc în principatele române/România în secolul al
XIX-lea în diferite domenii ale vieţii sociale, politice şi culturale se află de multă vreme în
atenţia cercetării istorice şi au o bibliografie consistentă. Studierea problematicii emancipării şi
reluarea unor teme istoriografice care se circumscriu acesteia sunt necesare, în contextul
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progreselor înregistrate în domeniu în istoriografia mondială. Credem că îndeosebi problematica
emancipării sociale în România în secolul al XIX-lea are nevoie de abordări noi.
Simpozionul pe care îl organizăm şi care se concentrează pe România în lungul secolul
XIX (până la primul război mondial) este un prilej pentru readucerea în discuţie a unor proiecte
emancipatoare, în diferite domenii. Modul în care s-a realizat emanciparea diferitelor grupuri
sociale şi felul în care mişcările emancipatoare au modelat modernitatea românească sunt
chestiuni care pot să asigure o înţelegere mai profundă a procesului de modernizare în ţara
noastră.
Câteva dintre problemele care pot constitui subiecte ale comunicărilor:
— Regândirea unor concepte care ţin de procesele emancipatoare din România în secolul
al XIX-lea. Relaţia între emancipare şi occidentalizare în spaţiul românesc.
— Emanciparea clăcaşilor şi constituirea clasei ţăranilor mici proprietari de pământ.
— Procesul de dezrobire a ţiganilor. Problema includerii foştilor robi în societatea
românească în curs de modernizare.
— Aboliţionismul românesc şi rolul lui în dezrobirea ţiganilor.
— Trecerea de la munca neliberă (robie, clacă) la munca liberă.
— Emanciparea politică în România modernă. Principiul egalităţii în faţa legii. Problema
cetăţeniei în Vechiul Regat şi accesul străinilor la cetăţenia română.
— Problema cultelor minoritare. Lupta locuitorilor de confesiune catolică din Moldova
pentru drepturi civile şi politice.
— Raportul între religie şi emanciparea socială în cazul concret al României moderne.
— “Chestiunea evreiască” în România până la primul război mondial. Procesele
emancipatoare şi modernizatoare care s-au petrecut în interiorul comunităţilor evreieşti.
Problema împământenirii evreilor. Integrare, antisemitism.
— Rolul societăţilor masonice în procesele emancipatoare care au avut loc în principatele
române/România.
Vă invităm să propuneţi o comunicare pentru acest simpozion. Titlul comunicării va fi
însoţit de un rezumat de 300 de cuvinte şi de o scurtă biografie în care, între altele, treceţi
afilierea, domeniile de cercetare şi principalele publicaţii, cu accent pe publicaţiile şi proiectele
care au legătură cu tema simpozionului. Doctoranzii sunt rugaţi să indice şi titlul tezei de
doctorat şi numele conducătorului ştiinţific. Propunerile trebuie trimise până pe data de 5
septembrie 2016 la adresa de e-mail: viorelachim@hotmail.com; veneraachim@hotmail.com şi
ralucatomi2013@gmail.com. Propunerile vor fi selectate în funcţie de titlu şi rezumat. Rezultatul
selecţiei va fi anunţat până la 10 septembrie a.c.
Propunerile care nu vor fi selectate pentru a fi prezentate sub forma unei comunicări de
20 de minute, vor putea fi prezentate ca postere (5 minute).
Menţionăm că organizatorii asigură cazarea şi decontează cheltuielile de transport doar
pentru participanţii care vor prezenta comunicări. Masa este asigurată pentru toţi participanţii la
simpozion.
Viorel Achim & Venera Achim & Raluca Tomi

