
Call for Papers 
Workshop Internaţional 

 

 

De la auto-ajutorare la control străin: 

Spre o istorie politică a germanilor din România, 1933-1938 

 

 

Organizatori: Institutul pentru Studierea Culturii şi Istoriei Germane din Europa de Sud-Est al 

Universităţii „Ludwig Maximilian” (IKGS, München); Institutul pentru Studierea Problemelor 

Minorităţilor Naţionale (ISPMN, Cluj-Napoca); Grupul de Cercetare pentru Studii Transilvănene 

(Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg şi Sibiu). 

 

Data: 25–26 septembrie 2019  

Locul: ISPMN, Gavril Muzicescu, nr. 5, Cluj-Napoca 400697 

 

Workshopul îşi propune să analizeze istoria germanilor din România într-o perioadă decisivă pentru 

Europa Centrală şi de Sud-Est, de la acapararea puterii de către naţional-socialişti în Germania la 

„alinierea” ideologică (Geichschaltung) a grupurilor de germani din Europa. Se concentrează asupra 

proceselor de transfer şi de schimbare care au loc la diferite niveluri regionale, de stat şi 

internaţionale, care au condus la un control extern complet asupra minorităţii germane din România. 

 

Aşteptăm propuneri de prezentări care se adresează următoarelor întrebări de cercetare: 

Ce influenţă au avut consecinţele Primului Război Mondial (reforma agrară, reforma monetară, 

exproprierea Universităţii Săseşti) şi criza economică mondială asupra radicalizării politice a 

minorităţii germane din România? Ce rol au avut bisericile, interdependenţa dintre instituţiile 

bisericeşti şi organele de reprezentare politică şi sursele variate de sprijin instituţional pentru 

diferite forme de mişcări ale tineretului în acest proces de radicalizare? Ce tip de dezbateri au avut 

loc în această perioadă privind politica economică şi socială? Ce forme de rezistenţă au existat la 

radicalizare? 

Tradiţional, viaţa internă a comunităţii germane din România a fost dominată de grupurile „mari” de 

germani din Banat şi mai ales din Transilvania. Cum s-au poziţionat germanii din Basarabia, 

Dobrogea, Bucovina şi din Vechiul Regat faţă de aceste grupuri? Ce noi alianţe şi colaborări s-au 

realizat între minoritatea germană şi actorii politici din România? Cum poate fi descrisă contribuţia 

organizaţiilor internaţionale la aceste evoluţii: ca limitare sau permisiune? Studiile de caz se pot 

concentra, printre altele, pe Liga Naţiunilor, pe Congresul Minorităţilor Europene sau pe 

organizaţiile internaţionale ale bisericilor. 

Cum au fost adaptate ideile naţional-socialiste germane la nivel regional şi naţional în România? 

Cum au încercat diverse facţiuni politice din cadrul grupurilor germane să-şi folosească relaţiile cu 

cel de-al treilea Reich şi să instrumentalizeze politica internaţională în scopurile lor? În acest 

context, ce fel de relaţie a existat între formele de autoorganizare a grupurilor minoritare şi influenţa 

externă a organizaţiilor etnice („Volkstumorganisationen”) din al Treilea Reich şi din Austria? Ce 

roluri au jucat intelectualii germani din România, care locuiau în Germania şi deţineau funcţii de 

conducere acolo? Cum a fost reflectată schimbarea politică şi ideologică a anilor 1930 în biserici, în 

cultură şi în literatură? 

 

Limbile workshop-ului vor fi germana şi engleza. Este necesară cunoaşterea pasivă a limbii 

germane. 

 

Rezultatele sesiunii ştiinţifice vor fi publicate într-un volum colectiv. 



Titlul şi rezumatul prezentării (până la 350 de cuvinte), împreună cu un scurt CV şi datele dvs. de 

contact pot fi trimise până la data de 15 aprilie 2019 într-un singur document pdf la adresa de e-mail 

ikgs@ikgs.de   

 

mailto:ikgs@ikgs.de

