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Gábor Kálmán: A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok
helyzetének az értelmezéshez
Veres Valér: A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági
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Horváth István: Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja,
1990–2000
Barna Gergely: Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése
Ercsei Kálmán – Geambaşu Réka: A „tusványosi táborlakók” ifjúsági státusának
és politikai beállítottságának vizsgálata
Ravasz Katalin: A világháló társadalmi diffúziójának hazai sajátosságai –
Internethasználati körkép a romániai lakosság körében
Pálfy Zoltán: Nemzetállam és felsőoktatási piac: adatok a kolozsvári egyetem
diákságának etnikai és társadalmi összetételéről a két világháború között
Benedek József – Nagy Egon: Kolozs és Bihar megye etnikai térszerkezetének
változása 1966–2002 között
Kinda István – Peti Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság
között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán?
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Simon Boglárka: Hogyan „boldogulnak” a csángók? Az identitás kinyilvánításának versus
elrejtésének stratégiái egy moldvai közösségben
Péter László: „Romák, szegények, senkik vagyunk”. Elemzési kísérlet egy szegény roma
közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról
Toma Stefánia: „Az én cigányom.” Informális gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok
között
Veres Valér: Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és az etnikai struktúra
összefüggésrendszerében (2000)
Murányi István: Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi Magyarországon
Irina Culic: Magyarság Erdélyben: a mienk, az övék, senkié, avagy hogyan értelmezzük
a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a hozzá kapcsolódó reakciókat?
Magyari Tivadar: Gyorsjelentés az erdélyi magyarok médiahasználatáról
Horváth István: A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat,
nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések
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Lengyel György: Vázlat a rendszerváltás, az elitváltás és a piaci átalakulás kapcsolatáról
Juhász Pál: A falusias terek gazdasági, társadalmi és politikai gondjairól
Kiss Dénes: Erdélyi reflexiók az új magyar falu kapcsán
Orbán Annamária – Szántó Zoltán: Társadalmi tőke
Kopasz Marianna: Jó szándék és kompetencia – avagy a bizalom két összetevője
egy magyarországi vállalati felmérés tükrében
Csata Zsombor: A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága
a Székelyföld falvaiban
Palkó Emília–Sólyom Zsuzsa: A vállalkozások elterjedésének szociokulturális
háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban
Gábos Edit: Vendégszerzők és vendégfogadók. Hálók a turizmusban – Zetelaka esete
Nagy Benedek: A várospromóció internetes eszközei a Székelyföldön
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Csata Zsombor – Dániel Botond – Pop Carmen: Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon
Petrovici Norbert: Paternalista menedzserizmus. Hatalmi viszonyok
a román politikai elit körében a 80-as évek végén és a 90-es évek elején
Telegdy Balázs: A szociális problémák térbeli strukturálódása – avagy hatékonyak-e
a romániai fejlesztési régiók a szociális problémák
kezelése szempontjából?
Gál Katalin: Partikuláris versus periférikus. Kolozsvári egyetemisták informális
gazdasági stratégiái
Kiss Zita: „Ez a mi otthonunk” − kolozsvári fiatal párok lakáskultúrája
Bocskor Éva: Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások
jegyében
Telegdy Balázs: Az autonómia és a liberális pluralizmus dilemmái a közép-európai
magyarok törekvésein példázva
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Benedek József: Kolozsvár történelmi belvárosának társadalmi fenntarthatósága
Péter László: „Feltalálni a múltat!” – etnikai közösségek mediatizált megjelenítése
a Kolozsvár főterén végzett archeológiai ásatások példáján
Pásztor Gyöngyi – Péter László: Kolozsvár mint márka – útban egy posztmodern
város felé? Szociológiai tanulmány egy erdélyi város jellegének és arculatának a változásáról
Plugor Réka: A szimbolikus konfliktus levetítődései Kolozsváron
Berekméri Mária-Erzsébet: Új városok Maros megyében
Horváth István: Az etnikai kategóriák és a klasszifikáció változó logikái –
fogalmi rendszerezési kísérlet
Kolozsvár változó terei – kerekasztal-beszélgetés
Kiss Tamás: A „magyarságtól” a „romániai magyar társadalomig”.
Az erdélyi társadalomkutatás és változó témakonstrukciói a népesedéssel
foglalkozó szövegek alapján
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Gagyi József: ,,Az egy szent testület...” A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez)
járás, a ,,próba kultúrája” társadalmi szerepéről
Fosztó László: A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról
pünkösdizmusra tért romák kapcsán
Sorin Gog: Az ateizmus után. Románia a vallási újjászületés és a szekularizáció között
Iuliana Conovic: A Román Ortodox Egyház 1989 után: társadalmi identitás, nemzeti
emlékezet és a szekularizációs elméletek
Fejes Ildikó: Vallási individualizáció a csíkszeredai katolikusok körében
Szilárdi Réka: Posztmodern identitáskultúra a magyarországi neopogány közösségekben
Sárközy Csongor: Ezoterikus gyakorlatok dél-alföldi középiskolások körében
Máthé-Tóth András: A misztika szociológiája. Ernst Troeltsch harmadik típusa
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Gagyi József: A millenarisztikus-messianisztikus mozgalmak kérdése a társadalomtudományokban
Peti Lehel: A vallási mozgalmak antropológiai tapasztalata
Kiss Dénes: Vallásszociológia a posztkommunista Romániában
Nagy Réka: Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek új szemléletéről
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Agnieszka Barszczewska: A moldvai csángók identitáskérdése (1860–1916): politikai
tényezők
Tánczos Vilmos: Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál
Peti Lehel: Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező
új vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről
Meinolf Arens: Egy etnikus csoport a totalitárius népességpolitika feszültségmezejében
A moldvai magyarok/csángók a román–magyar–német kapcsolatok tükrében (1944)
Ilyés Sándor: Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón
Kinda István: Büntető szokások a moldvai csángóknál
Iancu Laura: Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban
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