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CALL FOR PAPERS  

Conferinţa Internaţională 

Istorii (Ne)Spuse. Supraviețuire și strategii de integrare socio-profesională în familiile 

foștilor deținuți politici în Europa Centrală și de Est - anii ’50-’60  

Râmnicu Sărat, România, 22-25 iunie 2016 

 

Istoriografia care s-a dezvoltat după 1989 referitoare la perioada comunistă s-a concentrat 

în primul rând asupra sistemului represiv și asupra victimelor directe ale abuzurilor, subiectul 

fiind tratat din multe perspective: a documentelor de arhivă completate cu studiul materialelor 

din presa vremii, a memorialisticii, a istoriei orale. Mai recent, studiile despre comunism au 

început să se extindă și asupra vieții cotidiene, problemelor demografice, a celor de urbanizare, 

economice sau privind industrializarea. 

În cadrul acestei conferințe ne propunem, însă, și o privire de profunzime asupra 

impactului regimului de stalinizare în Europa Centrală și de Est pornind de la următorul aspect: 

pe cât de mult s-a vorbit despre ororile Gulagului și de victimele sale directe, pe atât de puțin s-a 

luat în calcul impactul asupra familiilor acestora, ale căror vieți sociale și economice au fost 

distruse de stigmatul de a fi rude ale „dușmanilor poporului”. Cercetările despre destructurarea 

familiilor și izolarea lor socială și economică deschid un unghi de vedere nou asupra 

microistoriei primelor două decenii de comunizare, iar relevanța lor devine evidentă în momentul 

în care privim cifrele: dacă (doar la nivelul României) numărul deținuților politici este estimat la 

aproximativ 100.000, celor al victimelor „colaterale” poate ajung la câteva sute de mii, iar 

impactul asupra societății s-a reverberat de-a lungul deceniilor, până în prezent. 

Victime indirecte ale politicilor represive comuniste, familiile celor considerați „dușmani 

ai poporului” au trebuit să depășească traumele (în primul rând de a fi pierdut sau de a fi izolate 

de unii membri, de a fi excluse din societate) și să găsească modalități de a supraviețui.  Care au 
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fost resursele lor de supraviețuire și cum au fost ele identificate? Ce fel de strategii de (re)inserție 

socială au găsit aceste familii, într-un moment al istoriei în care una dintre preocupările 

regimului era de a destrăma țesătura socială anterioară, pentru a o reface după modelul sovietic? 

Care au fost mediile socio-profesionale în care li s-a permis să activeze? Care a fost destinul 

celor care nu au reușit să găsească formule de reintegrare? Care au fost efectele pe termen mediu 

și lung ale apartenenței la o familie de „dușman al poporului”? 

Așteptăm studii care să răspundă acestor întrebări și nu numai, cu o perspectivă 

interdisciplinară și inovative metodologic, din următoarele domenii de studiu: istorie orală, 

istorie socială, istoria familiei, antropologie socială, sociologie, studii culturale și studii de 

muncă. 

Studiile pot aborda următoarele teme: 

- Victime „colaterale” ale sistemului represiv în Europa Centrală și de Est în anii ’50-’60; 

- Supraviețuirea profesională pe piața muncii în primele două decenii ale regimului 

comunist; 

- Istorii ale familiilor deținuților politici; 

- Efectele represiunii asupra familiilor în comunism și post-comunism;  

- Justiția de tranziție și familiile foștilor deținuți politici 

 

Vă rugăm să ne trimiteți propunerile Dvs. până la data de 21 decembrie 2015 (titlul și un 

rezumat de maximum 200 de cuvinte) la adresa histories(un)spoken2016@iiccmer.ro. 

Propunerile acceptate vor fi anunțate până la data de 15 ianuarie 2016. 

Studiile vor fi trimise până la data de 1 mai 2016. Ele vor fi evaluate în sistem peer-review. 

Autorii articolelor acceptate pentru participarea la conferință și ulterior, pentru publicarea într-un 

volum colectiv, la o editură importantă, vor fi anunțați până la data de 10 mai 2016. 

Normele de citare vor fi comunicate după acceptarea rezumatului. 

Prezentările în cadrul conferinței se vor face în limbile română și engleză. 

Organizatorii asigură cazarea și masa participanților, precum și publicarea volumului 

conferinței. 

Așteptăm cu interes contribuțiile Dvs. și vă stăm la dispoziție pentru informații și lămuriri 

suplimentare la e-mail histories(un)spoken2016@iiccmer.ro sau la telefon +40 21 316 7565. 

 


