
Vineri, 1 octombrie 2010, a apãrut numãrul 32 din seria Studii de atelier. Cercetarea minoritãþilor 
naþionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Mûhelytanulmányok a romániai 
kisebbségekrõl a Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale, intitulat: Mûvészeti 
szakoktatás avagy mûkedvelõ hagyományõrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai 
néptáncoktatásról [Formare profesionalã artisticã sau pãstrarea tradiþiilor? Date privind predarea 
dansului popular în þcolile maghiare din România]. Autorul numãrului 32 este dr. Könczei Csongor, 
cercetãtor ISPMN. Studiul încearcã sã evidenþieze situaþia actualã a predãrii dansului popular în 
þcolile maghiare din România þi sã evalueze cerinþele evidente (sau ce se propagã în unele locuri) þi 
sã descrie posibilitãþile de-a practica aceastã formã de educaþie. De fapt, el are ca scop descrierea 
unei materii care încã nu existã oficial în sistemul de învãþãmânt românesc, al cãrei „curriculum” este 
redactat (sau mai degreabã compilat) de cãtre pedagogi neinstruiþi sau instructori autonumiþi. Textul 
este publicat în limba maghiarã, cu un rezumat în limba românã iar el poate fi accesat þi în format 
electronic la adresa: http://ispmn.gov.ro/studii-de-atelier/. 

Vineri, 8 octombrie 2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale în 
colaborare cu Universitatea „Babeþ-Bolyai”, Facultatea de Istorie þi Filozofie, programul de master 
Istorie Contemporanã þi Relaþii Internaþionale au organizat atelierul cu titlul Violenþã statalã în 
perspectivã istoricã. Cazul sârbilor þi þvabilor din România. La eveniment au luat parte: Doina 
Talaþman (Asociaþia Culturalã „Valeriu Florin Dobrinescu” Piteþti), Mircea Mãran (Þcoala de Înalte 
Studii pentru Instruirea Educatorilor, Vârþeþ, Serbia), Virgiliu Þârãu (Universitatea „Babeþ-Bolyai”, 
Facultatea de Istorie þi Filosofie, Cluj-Napoca), Denisa Florentina Budeancã (Consiliul Naþional pentru 
Studierea Arhivelor Securitãþii, Bucureþti), Cosmin Budeancã (Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului þi Memoria Exilului Românesc, Bucureþti), Miodrag Milin (Universitatea  „Aurel Vlaicu”  
Arad). 

Luni, 18 octombrie 2010, a apãrut numãrul 33 din seria Studii de atelier. Cercetarea minoritãþilor 
naþionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Mûhelytanulmányok a romániai 
kisebb-ségekrõl a Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale, intitulat:  
Strategiile de reproducere culturalã ale minoritãþii armene din România. Autoarea numãrului 33 
este Veress Ilka, cercetãtor ISPMN. Principalul obiectiv al studiului a fost surprinderea structurii 
interne a grupului etnic minoritar armean, care în pofida categorizãrii etnice nominale unitare este 
alcãtuit din douã blocuri compacte þi mai multe subgrupe. Acestea formeazã un câmp intern pe care 
actorii se luptã pentru dreptul de reprezentare legitimã a minoritãþii, ceea ce corespunde cu accesarea 
surselor necesare reproducerii cultural comunitare. Obiectivul concret a fost identificarea actorilor þi 
descrierea discursului legitimitãþii, surprinzând þi cele mai importante toposuri care formeazã acest 
dicurs. Textul poate fi accesat þi în format electronic la adresa: http://ispmn.gov.ro/studii-de-atelier/.

Marþi, 19 octombrie 2010, pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale în colaborare cu 
Asociaþia Etnograficã Kriza János au organizat la Cluj o sesiune þtiinþificã þi prezentãri de carte. 
Evenimentul s-a derulat sub titlul: Cercetãrile þi publicaþiile despre romi ale Societãþii Maghiare de 
Etnografie din Ungaria. La eveniment au luat parte ca invitaþi oficiali: Deáky Zita, Szuhay Péter, 
Perger Gyula, Nagy Pál care au prezentat principalele cercetãri despre romi ale ãþii Maghiare de 
Etnografie din Ungaria. La finalul sesiunii a avut loc prezentarea urmatoarelor cãrþi: Deáky Zita – Nagy 
Pál (ed.): A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány néprajzi 
tanulmányok, 15. [Cercetãrile etnografice þi istorice despre cultura romilor din Bazinul Carpatin. Studii 
etnografice despre romi, 15] – prezentatã de cãtre Pozsony Ferenc; Augustini ab Hortis Sámuel: A 
magyarországi cigányok mai állapotáról, különös szokásairól és életmódjáról, valamint egyéb 
tulajdonságairól és körülményeirõl (1775-1776) [Despre situaþia actualã a þiganilor, a obiceiurilor þi a 
modului de viaþã specific, precum þi despre alte caracteristici þi situaþii (1775-1776)] – prezentatã de 
cãtre Fosztó László.



Duminicã, 31 octombrie 2010, termenul limitã pentru depunerea dosarelor în vederea concursului 
pentru obþinerea unei burse postdoctorale în cadrul proiectului „Þtiinþele socio-umaniste în 
contextul evoluþiei globalizate – dezvoltarea þi implementarea programului de studii þi 
cercetare postdoctorale” POSDRU 89/1.5/S/61104, proiect lansat de cãtre Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale din Cluj-Napoca. Bursele postdoctorale din cadrul 
proiectului vor fi în urmãtoarele domenii: migraþie, etnicitate þi cetãþenie. Proiectele de cercetare sau 
publicaþiile pot sã acopere o tematicã vastã; cu toate acestea, programul susþine în special tematici 
legate de identitatea etnicã þi cetãþenie. Încurajãm realizarea de proiecte de cercetare sau publicaþii 
referitoare la Europa de Est. Pentru mai multe detalii consultaþi: http://ispmn.gov.ro/burse-postdoc/.

Cei interesaþi de evenimentele organizate de cãtre ISPMN pot accesa pagina noastrã de internet 
http://ispmn.gov.ro/. Pentru mai multe detalii în legãturã cu aceste evenimente aceþtia sunt rugaþi sã 
ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro urmând ca cercetãtorii implicaþi sã le punã la 
dispoziþie mai multe materiale.


