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Luni, 1 iulie 2019, ISPMN a primit vizita unei delegații din partea organizației „De la inimă la inimă" (Hjärta till
Hjärta) din Linköping, Suedia. Asociația este o organizație filantropică care desfășoară mai multe proiecte
umanitare în lume, iar în România și în Bulgaria implementează proiecte în domeniul incluziunii sociale a romilor.
Delegația a fost condusă de dr. Jörgen Ljung, profesor la Universitatea din Linköping și președintele board-ului
Asociației „De la inimă la inimă". În ultimii ani ne-am întâlnit de mai multe ori cu reprezentanţii organizaţiei,
schimburi de experienţă care au fost ocazionate de diferitele proiecte pe care le derulăm. La această întâlnire au
participat Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN), discutând despre rezultatele proiectului MigRom,
SocioRoMap şi despre experienţele D-lui Ljung şi a echipei sale în derularea proiectelor implementate de „Hjärta
till Hjärta".  

Luni, 1 iulie 2019, a avut loc workshopul intitulat Bunici în familiile transnaționale din România. Întâlnirea a fost
organizată de Centrul de Studiere a Populației, UBB, iar în cadrul ei Viorela Ducu, STAR-UBB Fellow la Centrul
de Studiere a Populației, a prezentat o lucrare pe această temă urmată de dezbateri pe problematica supusă
analizei. Scopul acestui workshop a fost acela de a reuni specialiști interesați de subiectul migrației românilor și a
supune atenției tema bunicilor transnaționali. În cadrul workshopului s-au dezbătut și două posibile linii de
cercetare pe această temă. Au participat la dezbatere: Mihaela Hărăguș,Centrul de Studiere a Populației, UBB,
Cluj-Napoca; Alexandra Deliu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București; Iulia Hossu și Remus Anghel,
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Anatolie Coșciug, Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Ionuț Földes, Departamentul de Sociologie, UBB, Cluj,
Cluj-Napoca. 

Miercuri, 10 iulie 2019, Toró Tibor (cercetător ISPMN) a fost invitatul Universității de vară intitulată Protecția
minorităților în Europa organizată de către Institutul pentru Protecția Drepturilor Minorităților. În prelegerea sa
cercetătorul a vorbit despre schimbările survenite în protecția internațională a minorităților naționale, pe baza
raporturilor de țară despre România publicate în 2017 de către Comitetul de experți de pe lângă Carta europeană
a limbilor regionale sau minoritare, respectiv Comitetul consultativ al Convenției-cadru pentru protecția
minorităților naționale. La eveniment au mai participat studenți din România, Ungaria, Slovacia, Serbia și Ucraina,
interesați de sistemul internațional și național de protecție a minorităților naționale. 

Marți, 23 iulie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a fost prezent la Brașov la o discuție cu Forumul German
din regiunea Brașov referitoare la încercările și procesele de recompunere identitară care au loc în prezent. La
discuție au luat parte Ovidiu Oltean și Thomas Șindilariu. Vineri 26 iulie 2019, Remus Anghel împreună cu Ovidiu
Oltean au prezentat volumul „Reinventarea Germanității. Etnicizare, mobilitate și împrumut cultural" în Saschiz, în
cadrul Săptămânii Haferland. Volumul discută uimitoarea reziliență a germanității și a memoriei etnicilor germani
din zonele puternic marcate de prezența acestora din regiuni precum Banat și Transilvania. Instituțiile și
organizațiile șvabilor bănățeni și a sașilor transilvăneni din localități multietnice din aceste regiuni sunt reinventate
de etnicii germani rămași, împreună cu populația locală negermană și reprezintă un bun exemplu al rezilienței
structurilor sociale și al normelor și valorilor culturale locale în fața schimbărilor politice și instituționale majore din
ultimele decenii.  

În luna iulie 2019, a apărut numărul 1/2019 al revistei Regio, revistă peer-review în limba maghiară, în care Attila
Gidó (cercetător ISPMN) a publicat un studiu intitulat Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája
és interpretációja [Istoriografia română a Holocaustului din Transilvania de Nord], pp. 134-184. Textul prezintă
acele publicaţii apărute în spaţiul românesc care se ocupă cu procesul de discriminare şi exterminare a evreilor
din Transilvania de Nord aflată sub administraţie maghiară între 1940-1944. Studiul este compus din Introducere;
două mari capitole analitice (Holocaustul din Transilvania de Nord în literatura de specialitate română; Locurile de
diseminare şi mediul academic al interpretărilor Holocaustului din Transilvania de Nord) şi din Concluzii. Textul
poate fi accesat pe pagina web a revistei. 
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În luna iulie 2019, a apărut o cronică semnată de istoricul Cristian Vasile a volumului Trecutul prezent. Evreii
din România: istorie, memorie, reprezentare (ISPMN, Cluj-Napoca, 2018), volum editat de Anca Filipovici și
Attila Gidó (cercetători ISPMN). Materialul a fost publicat în Revista Apostrof, nr. 7 (350) /2019 şi dezbate
relevanţa demersului editorial în reconstrucţia istoriografică a trecutului comunităţilor evreieşti din România.
Recenzia poate fi accesată online aici. 

De asemenea, o cronică a dezbaterii pe marginea acestui volum, care a a avut loc la New Europe College, în
luna mai 2019, a fost publicată în revista Realitatea Evreiască, nr. 542-543 (iulie-august 2019), sub titlul O nouă
lucrare de sinteză dedicată istoriei evreilor din România.

Materialul poate fi accesat online aici.  

Joi, 15 august 2019, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere în cadrul Taberei Internaţionale
de Folclor din Răscruci, ediţia a XXVIII-a, organizată de către Fundaţia "Kallós Zoltán", cu titlul Belső-Mezőség
hagyományos tánckultúrája [Despre cultura de dans tradiţional din mijlocul Câmpiei Transilvaniei]. Prelegerea
despre dansurile tradiţionale maghiare, române şi rome din zona respectivă a fost una „interactivă". Prezentarea
ştiinţifică şi proiecția unor culegeri de arhivă au fost urmate de un mic spectacol cu participarea dansatorilor
bătrâni din satul Cheseu şi a tarafului Codoba din Pălatca.Mia multe detalii despre eveniment vedeți aici: articol 1,
articol 2, articol 3.

Marți, 20 august 2019, a avut loc prima întâlnire a Grupului de lucru, inițiat de DRI, pentru revitalizarea limbii
tătare. Întâlnirea a întrunit specialiști ai DRI, ai Ministerului Educației Naționale și ai ISPMN. Au fost prezentate și
dezbătute două modele de strategie, elaborate de ISPMN. În urma optării, prin consens, pentru unul dintre cele
două modele propuse, care vizează reintroducerea studiului limbii tătare ca limbă maternă în învățământul de
stat, s-a stabilit inițierea primelor activități în acest sens și încheierea unui protocol de colaborare între instituțiile
implicate. Din partea ISPMN a participat Adriana Cupcea (cercetător ISPMN). 

În perioada 20-23 august 2019, Iulia Hossu şi Stefánia Toma (cercetători ISPMN) au participat la a XIV-a
Conferinţă Internaţională a Asociaţiei de Sociologie Europeană (European Sociological Association)
intitulată "Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging" [Europa şi dincolo de Europa: limite, bariere
şi apartenenţă] organizată la Manchester (Marea Britanie) în colaborare cu Universitatea din Manchester şi
Universitatea Metropolitană din Manchester. Iulia Hossu a susținut prezentarea cu titlul "Reviewing Informal
Settlements in Romania" [Așezările informale din România]. Prezentarea a avut la bază materialele rezultate din
cercetarea de teren desfășurată în cadrul proiectului Resituating the local in cohesion and territorial development -
RELOCAL, proiect derulat sub coordonarea Universității Finlanda de Est din Joensuu, cu 14 instituții partenere și
cu sprijinul financiar al programului european de cercetare Horizon 2020. Lucrarea s-a concentrat asupra
problematicii comunităților informale de romi din România cu accent asupra unui studiu de caz al unei comunități
de acest tip din Transilvania. Susținerea a avut loc în cadrul panelului cu titlul Urban Futures: Visions for Social
Inclusion.Stefánia Toma a susţinut prelegerea intitulată "Real Bridges and Mental Borders in a Transylvanian
Etnically Mixed Community" [Poduri reale şi graniţe mentale într-o comunitate mixtă din punct de vedere etnic din
Transilvania] în cadrul secţiunii dedicată lui Simmel. Argumentul autoarei a fost că "Străinul" lui Simmel încă poate
fi utilizat ca şi cadru conceptual în analiza relaţiilor dintre romi şi români sau maghiari. Mai multe informaţii despre
conferinţă puteţi găsi aici.

În perioada 23-25 august 2019, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o serie de prelegeri despre
muzica populară tradiţională instrumentală de dans din Transilvania în cadrul Zilelor Folk, ediţia a III-a, organizate
de către Fundaţia "Heltai Gáspár" din Cluj-Napoca în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, cea de-a 10-a
ediție. Vineri, 23 august, Csongor Könczei a prezentat o prelegere cu titlul Kalotaszeg hangszeres tánczenéje
[Muzica populară instrumentală de dans din Ţara Călatei] cu participarea tarafului condus de Varga István
„Kiscsipás" din Huedin, judeţul Cluj; sâmbătă, 24 august, cercetătorul a susţinut o prelegere cu titlul Maros -
Küküllő mente hangszeres népzenéje [Muzica populară instrumentală de dans din regiunea Mureş - Târnave] cu
participarea tarafului din Ceauş, judeţul Mureş; duminică, 25 august, a susținut o prelegere cu titlul
Belső-Mezőség hangszeres tánczenéje [Muzica populară instrumentală de dans din regiunea Câmpia
Transilvaniei] cu participarea tarafului Codoba din Pălatca, judeţul Cluj.

Mai multe detalii vedeți aici: articol 1, articol 2 și articol 3.
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Vineri 30 august 2019, István Gergő Székely și László Fosztó (cercetători ISPMN) au participat la o la masă
rotundă pe tema integrării romilor pe piața muncii. La discuții au participat experți locali, Gergely Buja, Timea
Veress Nagy, reprezentanți ai instituțiilor locale și jurnaliști locali, cât și reprezentanți ai comunității de romi din
cartierul Őrkő. Participanții au discutat despre problemele legate de discriminare, atitudini și concepte culturale
legate de muncă. S-a discutat și despre transformările macro-economice și sociale care au avut un impact
negativ asupra situației angajării din rândul romilor ce nu dețin calificare în muncă.În cadrul discuțiilor a fost
prezentat un scurt film produs în cursul anului 2019 despre un proiect local de certificare a competențelor și
plasare pe piața muncii a unui număr de 35 de persoane care nu erau până la acea dată angajați pe termen lung.
Dintre cei 35 de beneficiari, 17 au terminat cu succes programul de certificare și au primit documentele
doveditoare ale calificării în muncă în diferite profesii. La momentul producției filmului, 7 dintre beneficiari au reușit
să se angajeze.

În luna august 2019, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a fost numită membru supleant în Comitetul de
management (MC Substitute) din România al reţelei COST CA16111 ETHMIGSURVEYDATA International
Ethnic and Immigrant Minorities's Survey Data Network. Reţeaua are membri din 35 de ţări, iar scopul ei este de a
funcţiona ca un centru (hub) de cercetări despre integrarea economică, socială şi politică a minorităţilor etnice şi a
migranţilor.  

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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