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Ladányi János: Segregarea locativă a diferitelor grupuri so-
ciale şi etnice în Budapesta postsocialistă

În acest studiu autorul analizează schimbarea modelelor 
de segregare locativă în Budapesta postsocialistă, evidenţiind 
cele mai importante cauze macrosociale printr-o abordare 
comparativă. Drept concluzie Ladányi afirmă că gettoizarea 
zonelor centrale ale Pestei este efectul unor probleme struc-
turale, în consecinţă ameliorarea acestora poate fi realizată 
doar prin implicarea politico-administrativă a statului.

Pásztor Gyöngyi: Imagini ale Mănăşturului. Hărţile men-
tale ale Mănăşturenilor despre Mănăştur

Utilizând metode calitative autorul descrie modul în care 
locuitorii celui mai mare cartier Clujean – Mănăştur – îşi con-
struiesc hărţile mentale referitoare la spaţiul în care trăiesc. 
Imaginea mănăşturenilor despre cartier este diversă, cum 
însuşi cartierul este divers atât arhitectural cât şi social. Există 
deci imagini şi nu imagine a Mănăşturului, structuri mentale 
diferenţiate în principal în funcţie de vârstă, statut social, etnie 
şi perioada în care s-a mutat în cartier. 

Ruszuly Emese: Moduri de viaţă ale muncitorilor în Cluj

În acest studiu autorul descrie modul de viaţă al muncito-
rilor din cartierul Mănăştur, din Cluj, prezentând principalele 
aspecte economice şi sociale: modelele de utilizare a timpului, 
modul de consum şi activităţile de petrecere a timpului liber, 
precum şi importanţa mediului – de cartier – în formarea mod-
ului de viaţă.

Gergely Orsolya: Moduri de locuire în cadrul studenţilor 
Clujeni 

Studiul prezintă diferite modele de locuire a studenţilor clu-
jeni, bazându-se pe un vast material empiric. Potrivit concluz-
iei principale modul de viaţă al studenţilor se individualizează, 
preluând elemente din modul de viaţă, de consum şi de locuire 
a clasei de mijloc.

Gál Katalin: Strategii economice informale în Cluj

Autorul ne prezintă câteva strategii economice informale 
care se leagă de specificul spaţiului urban al Clujului: colect-
are de hârtie, carton şi fier vechi, transport ilegal de persoane şi 
vânzare pe piaţa de vechituri a Clujului. Problematica centrală 
a studiului este legată de identificarea elementelor individuale 
şi sociale care joacă un rol important în intrarea în aceste pieţe 
informale, precum şi de strategiile care sunt legate de aceste 
activităţi.

Hancz Imola – Péter László: „E foarte greu să fi şomer” Anali-
za practicilor economice specifice  tinerilor şomeri din Cluj

Autorii îşi propun o inventariere taxonomică şi o tipizare 
a celor mai relevante practici economice specifice tinerilor 
şomeri din Cluj. Studiul este unul empiric, bazându-se pe inter-
viuri calitative şi observaţie participativă. Principala concluzie 
a studiului se referă la portofoliul restrâns al acestor practici, 
acestea fiind legate de condiţia generată de statutul social al 
tinerilor: de nivelul de şcolarizare, de experienţa anterioară re-
spectiv de cantitatea şi natura capitalului deţinut.

Ion Aluaş: Reflexii asupra sociologiei rurale

Studiul publicat în acest număr al revistei reprezintă un 
fragment din culegerea de scrieri culese într-un volum post 
mortem „Sociologia comunităţilor” – nepublicat – al profesoru-
lui Ion Aluaş. Fragmentul publicat descrie condiţia sociologiei 
rurale în perioada socialistă, prezentând şi cele mai importante 
cercetări ale acelei perioade precum şi principalele rezultate 
ale acestora.

Nistor Laura – Kovács László Attila: Roşia Montană – satul 
din umbra aurului 

Acest studiu comparativ doreşte să realizeze a prezentare 
detaliată a proiectului Roşia Montană. Ideea centrală a lucrării 
o reprezintă faptul că proiectul Roşia Montană este într-o mare 
măsură similară, deci comparabilă cu cea din Bős-Nagymaros 
(Ungaria) de la începutul anilor 90. În acest studiu sunt trasate 
principalele puncte comune ale celor două locaţii şi proiecte.


