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Joi, 6 ianuarie 2020, a avut loc primul seminar ISPMN DICE-ROMA din acest an. Atelierul intitulat „Education.
Social and Economic Vulnerability of Roma People - Key factors for the success and continuity of schooling
levels" [Educația.Vulnerabilitatea socială și economică a persoanelor de etnie romă - factori-cheie în succesul și
continuitatea educațională] a avut ca scop discutarea a două articole în pregătire pentru publicare la Editura
Springer de către autorii ISPMN: Plainer Zsuzsa și Toma Stefánia (cercetători ISPMN). Discussant-ul articolelor a
fost Kozák Gyula (cercetător ISPMN). Articolul semnat de Plainer Zsuzsa tratează forțele sociale care creează și
mențin segregarea școlară a copiilor romi. Toma Stefánia argumentează în articolul său că îmbunătățirea situației
educaționale a copiilor romi depinde de un set de factori complecși, dintre care unii ies din cadrul formal al
instituțiilor educaționale (de ex. Activitățile ONG-urilor și /sau migrația). 

Miercuri, 22 ianuarie 2020, a avut loc la Timișoara la Casa „Adam Müller Guttebrunn" lansarea cărții „Un Veac
Frământat. Germanii din România după 1918". La lansare au participat coordonatorii volumului, dr. Ottmar Trașcă
(cercetător Academia Română) și dr. Remus Anghel (cercetător ISPMN). De asemenea, au participat prof. dr.
Robert Reisz, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara precum și dl. Ovidiu Ganț, deputatul
minorității germane în Parlamentul României. Prezentarea de carte s-a axat pe structura cărții, accentuându-se
necesitatea volumului, precum și locul lui în peisajul editorial românesc. După prezentare a avut loc un dialog cu
publicul. 

Vineri, 24 ianuarie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la Reșița la Comemorarea a 75 de ani
de la deportarea germanilor din România în URSS. Acțiunea, care a rezultat în deportarea a aproape tuturor
tinerilor germani, femei între 18 și 30 de ani și bărbați între 18 și 45 de ani (aproximativ 70.000 de persoane), a
fost unul dintre cele mai tragice evenimente care a avut loc pe teritoriul României după 1945. Comemorarea a
fost organizată de către Forumul Democrat German din România, filiala Reșița. În cadrul manifestării
comemorative a fost organizată și o sesiune de prezentări de carte: volumul „Un Veac Frământat. Germanii din
România după 1918", coordonat de către Ottmar Trașcă și Remus Anghel, „Dincolo și dincoace de tunel", un
volum semnat de către Mariana Gorczyka, precum și „Deportarea în fosta URSS a etnicilor germani din România.
Argumente arhivistice ruse" de către dr. Ilie Schipor.   

Luni, 27 ianuarie 2020, a avut loc o dezbatere pe marginea articolului cu titlul „A Szentlélek által megkutatva".
Migráció, megtérések és új pünkösdi közösségek létrejötte Moldvában [„Cercetat de Duhul Sfânt". Migrație,
convertire religioasă și apariția noilor comunități religioase], articol semnat de Peti Lehel (cercetător ISPMN). La
eveniment au participat reprezentanții comunității științifice din Cluj-Napoca, care au în aria lor de cercetare religia
din punctul de vedere al științelor sociale. Studiul prezentat a analizat relația dintre convertirea religioasă și
migrație. Principalul obiectiv al cercetării a fost cercetarea relațiilor dintre problemele sociale cauzate de migrație
și convertirea religioasă. Cercetătorul a încercat să dezvăluie rolul pe care convertirea religioasă și alăturarea la
comunitățile penticostale îl au în viața persoanelor convertite în condiții de migrație internă sau migrație
transnațională. La dezbaterea pe marginea manuscrisului cercetătorii au împărtășit opinii despre procesul de
convertire, precum și despre posibilitățile cadrelor de interpretare în analiza convertirilor religioase.

Joi, 30 ianuarie 2020, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferința Medcom, eveniment
organizat de Departamentul de Studii Mass-Media al Comitetului Clujean al Academiei de Științe a Ungariei. La
conferință, Plainer Zsuzsa a participat cu o prezentare despre cenzura cotidienelor în perioada Ceaușescu.  

În luna ianuarie 2020, a fost lansat proiectul internaţional de cercetare cu titlul Survey of the material of
Jewish reference in the archives of the Christian denominations from Transylvania [Inventarierea izvoarelor
arhivistice referitoare la evrei în arhivele ecleziastice creştine din Transilvania]. Coordonatorul din partea ISPMN
este Attila Gidó (cercetător ISPMN).Proiectul are o durată de 24 luni (perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie
2021). Finanţatorul extern este Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, iar proiectul face parte din programul
„Yerusha Project" al Rothschild Foundation. Cercetarea are ca scop inventarierea materialelor documentare
păstrate în arhivele bisericilor romano-catolice, reformate, luterane şi unitariene din Transilvania. Pe parcursul
proiectului va fi utilizată o bază de date Excel (Yerusha Data Set model 3.0) pusă la dispoziţie de către finanţator.
În această bază de date vor fi introduse informaţii (descrieri de conţinut, date tehnice) referitoare la fondurile
arhivistice care conţin documente relevante pentru proiect.
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În luna ianuarie 2020, a apărut în numărul 41 al revistei internaționale peer reviewed Ethnologia Slovaca et
Slavica, articolul cu titlul Ritual and Relatedness in a Community of Apuseni
Mountains, Romania, articol semnat de Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN). Oferind o imagine de ansamblu
asupra principalelor practici de familie care sunt asociate căsătoriei într-o comunitate rurală, articolul susține
teoria conform căreia căsătoria a fost și continuă să reprezinte centrul legăturilor de rudenie în România. Pe baza
unui studiu de caz, autoarea explorează modul în care căsătoria structurează relațiile în societatea contemporană
românească. Acest articol este rezultatul mai multor ani de cercetări într-o comunitate rurală din Munții Apuseni.
Articolul integral poate fi lecturat pe pagina revistei aici.

În perioada 2-5 februarie 2020, s-a desfășurat conferința „Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice,
paradigme, agendă", organizată de Institutul de Istorie „G. Barițiu" - Academia Română, cu ocazia împlinirii a 100
de ani de activitate. Evenimentul a reunit cercetători și universitari care au dezbătut în secțiuni tematice diverse
problematici ale istoriei României din ultimele secole. Trei secțiuni au fost dedicate cercetării minorităților, sub
titlul „Minoritățile naționale din România în secolul al XX-lea: bilanț istoriografic și noi direcții de cercetare". În
acest cadru, mai mulți cercetători ISPMN au participat cu prezentări: Anca Filipovici - „Politici naționale de
mobilizare a tineretului în România (1935-1940): Organizația Straja Țării și tinerii români și minoritari"; Zsuzsa
Bokor - „Parlamentul femeilor. Alexandrina Cantacuzino și marea ei întâlnire cu femeile minoritare"; Adriana
Cupcea - „Musulmanii din Dobrogea (România) și politica kin-state a Turciei în Balcani"; Attila Gidó - „Evreii din
Transilvania și loialitatea față de statul român în anii interbelici"; Zsuzsa Plainer - „Efectele sociale ale cenzurii
minoritare: Controlul pieselor de teatru și amintiri despre vizionarea pieselor în anii 1980 la Oradea".Mai multe
detalii despre acest eveniment vedeți aici.    

În perioada 24-26 februarie 2020, Toró Tibor (cercetător ISPMN) a participat la conferința internațională ce a
avut ca tematică practica multilingvă, conferință organizată de către Facultatea de Litere din cadrul Universității
din Szczecin. Toró Tibor împreună cu Varga Szilvia, masterandă în cadrul Universității Sapientia din Cluj, au
prezentat rezultatele unei cercetări axate pe utilizarea limbii maghiare și peisajul lingvistic în cadrul școlilor mixte
româno-maghiare din România. Studiul prezentat a subliniat că în majoritatea școlilor mixte cele două limbi nu
sunt folosite simetric. În cazul în care directorul școlii aparține minorității naționale, sau dacă elevii aparținând
minorității sunt în majoritate, comunicarea bilingvă a școlilor este mai accentuată. În cadrul conferinței a fost
invitat și renumitul sociolingvist, profesorul François Grosjean, care a vorbit despre cum contextul social
influențează folosirea și competența în limbile cunoscute.

În perioada 25-27 februarie 2020, a avut loc la Banja Luka (Bosnia și Herzegovina) cea de-a 4-a întâlnire a
partenerilor din cadrul proiectului REDISCOVER (Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage
of the Danube Regio), finanțat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea. Evenimentul a fost găzduit de
Centrul Cultural Evreiesc și a discutat acțiunile pilot ce urmează a fi implementate de parteneri și contribuția
acestora la studiul privind rutele tematice transnaționale ce vor pune în valoare moștenirea culturală evreiască.
Întâlnirea s-a bucurat și de participarea reprezentanților portalurilor Jewish Heritage Europe și AEPJ Jewish
Heritage care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la rezultatele proiectului. ISPMN, partener strategic
asociat, a fost reprezentat la această întâlnire de Anca Filipovici (cercetător ISPMN). Mai multe detalii despre
acest eveniment vedeți aici.

În luna februarie 2020, a apărut în Observatorul cultural, nr. 1008, articolul cu titlul Note despre cazul Ditrău.
Despre starea de spirit a comunităţii maghiare, relaţii de dominaţie și demnitate umană. Articolul analizează
conflictului de la Ditrău, prin prisma literaturii de specialitate pe tematica relațiilor interetnice. Articolul este semnat
de Tamás Kiss și Tibor Toró (cercetători ISPMN) și poate fi lecturat aici.  

Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet. Pentru mai
multe detalii în legătură cu aceste evenimente aceştia sunt rugaţi să ne contacteze la adresa
centru.doc@ispmn.gov.ro, urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună la dispoziţie mai multe materiale.   
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