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Repere pentru tematica sesiunii
Sesiunea îşi propune o abordare a instituţiilor de asistenţă socială în contextul urban.
Asemenea instituţii aveau menirea de a asista oamenii săraci, bolnavi, cu dizabilităţi:
aziluri, orfelinate, spitale etc. independente sau activând în cadrul altor structuri. Avem în vedere
implicarea acestor instituţii în viaţa urbană, de la aspectele urbanistice până la cele vizând
mentalităţile.
Poate fi utilă şi abordarea politicilor practicate de conducerile oraşelor faţă de problemele
săracilor, pentru rezolvarea lor. O direcţie de cercetare poate fi prevenirea şi combaterea
epidemiilor.
Prezenţa edificiilor unor instituţii de asistenţă socială în spaţiul oraşelor şi impactul lor
asupra vieţii urbane ne poate dovedi o direcţie de investigaţii benefică.
Personalul acestor instituţii (medici, farmacişti, asistente etc.) şi prezenţa lui în viaţa
oraşelor poate fi, de asemenea, un subiect al cercetărilor.
În timp, tematica are în vedere o perioadă amplă, mergând din Antichitate până în zilele
noastre.
Nu avem în vedere abordarea în sine a istoriei unor instituţii de asistenţă socială, fără a
studia impactul lor asupra vieţii din aşezările urbane.

Oraşul şi asistenţa socială, Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2009
Formular de înscriere (data limită 20 aprilie 2009)
Către Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Bulevardul Victoriei nr. 40, 550024 Sibiu
Subsemnata/subsemnatul ..........................................................................................
(titlul ştiinţific, numele şi prenumele)

de la ........................................................................................... din .......................................
(instituţia)

(localitatea)

Intenţionez să prezint comunicarea: ........................................................................................
................................................................................................................... pentru care anexez
rezumatul solicitat.
Adresa mea este ......................................................................................................................
(str., nr., bl., ap., cod., loc., tel.)

..................................................................................................................................................
Semnătura ............................................

Cel de-al XXI-lea Congres Internaţional pentru Ştiinţe Istorice
Amsterdam, 2010
Următorul congres al Comitetului Internaţional pentru Ştiinţe Istorice se va desfăşura la
Amsterdam, între 22 şi 28 august 2009. Congresul este co-organizat de către Comitetul Naţional Olandez,
Universitatea din Amsterdam, Biblioteca Koninklijke şi Institutul Naţional pentru Istorie Socială.
Congresul Internaţional pentru Ştiinţe Istorice are loc la interval de cinci ani şi este o ocazie ideală
pentru rapoarte, lucrări, dezbateri, discuţii pe marginea cercetărilor istorice. Este, de fapt, locul de întâlnire al
comunităţii istoricilor.
Întâlnirile anterioare ale organizaţiei au avut loc la Madrid (1990), Montreal (1995), Oslo (2000)
şi Sydney (2005).
Tematica congresului din 2010 a fost adoptată în urma Adunării generale din 2007 a Comitetului.

Programul Congresului
I. TEME MAJORE
1. Căderea imperiilor
2. Oraşul produs cultural
3. Religie şi putere
II. TEME SPECIALE
1. Biografie şi microistorie
2. Cucerire şi demografie
3. Cui aparţine istoria? Surse trecute şi prezente
4. Imperiile coloniale în Africa şi hibriditatea culturală
5. Schimbătoarea cultură a călătoriei
6. Emigranţi şi imigranţi
7. Munca liberă şi neliberă în timpurile moderne
8. Cartea într-o perspectivă trans-culturală
9. Construirea naţiunii în lumea islamică a secolului al XX-lea
10. Societatea de consum şi schimbarea economică
11. „Suntem ceea ce mâncăm şi ce purtăm”. Istoria mâncării şi a hainelor
12. Istoria socială a creditului
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13. Identitate naţională şi memorie hegemonică
14. Frontiere şi graniţe
15. Istorie şi drepturi ale omului
16. Violenţă sexuală: istorie, culturi şi reprezentări
17. Noi republici: construirea naţiunii în America Latină a secolului al XIX-lea
18. Studii superioare în Islam, Iudaism şi Creştinism
19. Religie şi societate în Asia de Sud şi Sud-Est premodernă
20. Către o istorie a lumii? Politici sociale într-o lume globalizată
21. Emoţiile ca factor istoric: percepţii şi sentimente în lumea antică
III: MESE ROTUNDE
1. Sclavia: starea întrebării
2. Istorie şi etică
3. Toleranţa înainte de secolul al XVIII-lea
4. Amintiri conflictuale ale colonizării
5. Astronomie şi astrologie în Antichitate şi Evul Mediu
6. Imago Mundi: cartografiind lumea
7. Există a abordare globală a istoriei?
8. Vezi tema specializată 21
9. Drepturile morţilor
10. Sfera publică: utilizarea unui concept
11. Violenţă urbană, obişnuită şi extraordinară
12. Diversitatea etnică, schimburi culturale şi identitate în societăţile antice şi medievale
13. Confruntarea culturilor orale şi scrise
14. Reprezentări feminine iconice ale identităţii colective
15. Femeile şi cultura savantă
IV. SESIUNI COMUNE
1. Gen şi educaţie
2. Oraş, cunoaştere şi comunicare
3. Umanismul în istorie
4. Istoria politică a istoriografiei
5. Imagini, mass-media şi istorie
6. Istorii naţionale şi globalizarea istoriei
7. Ţările mici, modele pentru politici inovative
8. Relaţii internaţionale în sport: tendinţe istoriografice şi noi provocări
9. Conceptul de spaţiu în istoria modernă
10. Comerţ şi civilizaţie din Antichitate în zilele noastre
V. SESIUNI SPECIALE
1. Proiectul istoria UNESCO
2. Etică, cercetare istorică şi legislaţie
3. Modernizarea Chinei, Indiei şi Japoniei: studiu comparativ
4. Imagini ale lumii în perspectivă istorică
VI. TEMATICI ALE ORGANIZAŢIILOR AFILIATE
Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene
Sud-estul european şi Asia
Asociaţia Internaţională pentru Istoria Contemporană a Europei
Formarea şi dezintegrarea statelor europene în secolul al XX-lea
I. Stat şi Naţiune
II. Imperiul habsburgilor şi după
III. Marele imperiu estic
Asociaţia Internaţională pentru Istorie Economică
Istoria Globală a inegalităţii începând cu Evul Mediu
Comisia Internaţională pentru Istoria şi Studiul Creştinismului
I. Schimbarea conceptelor de sfinţenie şi viaţă sfântă
II. Biserica creştină şi comunismul
III. A face faţa trecutului religios
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Comisia Internaţională pentru Istorie Maritimă
Ne vom întâlni la Amsterdam
Comisia Internaţională pentru Istorie Militară Comparată
Insurecţie şi contra-insurecţie: războiul iregular din secolele al XIX-lea – al XX-lea
Comisia Internaţională pentru Istoria Revoluţiei Franceze
Revoluţia Franceză în perspectivă transnaţională
Comisia Internaţională pentru Demografie Istorică
1. Regândind demografia istorică: unde suntem şi spre ce ne îndreptăm
2. Micro-date: a face largi şi complexe baze de date utile
3. Aspecte interregionale ale demografiei
4. Demografia populaţiilor indigene
5. Efectele migraţiei asupra indicatorilor demografici
6. Familie, demografie şi stare de bine: perspective istorice asupra Europei Estice
7. Sisteme ereditare în perspectivă comparată
8. Sunt sistemele familiale doar pentru proprietarii de teren? Utilizarea conceptului de „sistem familial”
9. Regalitate feminină şi masculină: reginele ca agente ale strategiilor familiale
10. Privind înapoi pentru o mai bună înţelegere a viitorului demografiei istorice
Comisia Internaţională pentru Istoria Oraşelor
Ne vom întâlni la Amsterdam
Asociaţia Internaţională a Societăţilor Istorice pentru Studiul Istoriei Evreilor
Ne vom întâlni la Amsterdam
Conferinţa Internaţională pentru Istoria Educaţiei
Dezvăluiri ale copilăriei în Istorie
1. Mediu de învăţământ şi inovaţii educaţionale
2. Dezvoltarea drepturilor copiilor şi interesul faţă de copil
3. Ştiinţa copilului: comportamental, medical, juridic
4. Spaţiul copilului: de la locul de joacă la parcul de distracţii
5. Dizabilităţile copilăriei: concepte şi aplicaţii practice
6. Economie şi publicitate culturală adresată copilului
7. Istoriografia descoperirii copilăriei
Societatea pentru Studiul Cruciadelor şi a Orientului Latin
Căderea lui Akko în Istoria Legendelor
VII. TEME ALE COMISIILOR INTERNE
Comitetul Internaţional pentru Metrologie Istorică
Greutăţi şi măsuri de la formele antice ale transportului până în perioada containerului
Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
In der vorliegenden Ausgabe des Infoblattes wird die Thematik der Jahrestagung der
Städtegeschichtekommission veröffentlicht, die in der Zeitspanne vom 19. bis 20. Juni d.J. in
Klausenburg stattfinden wird. Das diesjährige Rahmenthema lautet: Die Stadt und Soziale
Assistenz. Für die an der genannten Veranstaltung interessierten Personen ist dem Infoblatt ein
Einschreibeformular beigegeben. Desgleichen bringt das Infoblatt des Programm des Kongresses
des Internationalen Komitees für Historische Studien – Amsterdam, 22.-28. August 2010.
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