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Luni, 9 ianuarie 2017, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a acordat un interviu portalului de știri
transindex.ro despre formarea guvernului Grindeanu, protocolul semnat de UDMR cu coaliția guvernamentală și
așteptările referitoare la punctele din programul de guvernare ce privesc minoritățile naționale. Interviul în limba
maghiară. Acesta poate fi accesat aici.
În perioada 13-15 ianuarie 2017, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la un workshop organizat în
Budapesta de către Centrul de Etnologie Religiei „Vest-Est" unde a prezentat studiul cu titlul Migráció és
pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben [Migrație și penticostalism într-o comunitate de cerșetori romi].
Prezentarea studiului a fost urmată de o dezbatere cu privire la rolul pe care îl are religia penticostală în
structurarea fenomenului de migrație.
În perioada 17-21 ianuarie 2017, a avut loc la Manchester (Marea Britanie) Întâlnirea Anuală de consorţiu şi
Conferinţa Internaţională de închidere a proiectului MigRom - The Immigration of Romanian Roma to Western
Europe: Causes, effects, and future engagements (MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest:
Cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor). Proiectul a fost lansat în 2013 în parteneriat cu
Universitatea din Manchester (UK), Fondation Maison des Sciences de L'homme (Fr), Universitatea din Granada
(E), Universitatea din Verona (I), Consiliul Local al oraşului Manchester (UK), Forumul european al romilor si
nomazilor (Fr). Proiectul este cofinanţat de Comisia Europeană prin FP7 (European Commission under the
Seventh Framework Programme). Coordonatorul principal al proiectului este prof. Yaron Matras, Universitatea din
Manchester (UK). Perioada de desfășurare a proiectului a fost de 4 ani. Partenerii din proiect au analizat procesul
de migrație şi acomodare în patru state de destinaţie (Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania) a romilor din
România, iar ISPMN a avut rolul de a coordona şi facilita cercetarea pe teritoriul României, mai ales în
comunităţile de origine de unde provin romii care migrează către aceste ţări din vestul Europei. Prima zi a
conferinței a fost dedicată prezentărilor echipelor de cercetare din cadrul proiectului. Echipa de cercetare
MIGROM din România compusă din Fosztó László, Toma Stefánia (cercetători ISPMN) şi Cătălina Tesăr
(postdoctorand ISPMN) a susţinut prezentarea intitulată „Romanian Roma at Home: mobility patterns, migration
experiences, networks, and remittances" (Romii din România acasă: modele de mobilitate, experienţe ale
migraţiei, reţele şi remiteri). Următoarele zile au fost alocate cercetătorilor interesaţi de temă, care lucrează în
domeniul migraţiei romilor. Astfel, din partea ISPMN a mai participat Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN),
prezentând lucrarea intitulată „Migration and social inequality. Changing patterns of inequality in Romania's Roma
ghettoes" [Migraţie şi inegalitate socială. Schimbarea pattern-urilor de inegalitate în ghettourile de romi din
România].
Mai multe informaţii despre evenimnet şi proiect găsiți aici. Album foto aici.

Vineri, 27 ianuarie 2017, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la studioul Radio Cluj în cadrul emisiunii
Tetőterasz (Terasă pe acoperiș), redactor István Rostás-Péter. El a vorbit despre proiectul internațional de
cercetare MigRom, al cărui partener din România este ISPMN. În cadrul emisiunii, László Fosztó a prezentat
detalii privind procesul de adunare a datelor, colaborarea cu instituțiile partenere din Franța, Italia, Spania, și
Regatul Unit, precum și cele mai importante rezultate ale cercetării. Observațiile și modelele descrise de acest
proiect se referă la procesul de creștere a mobilității internaționale a populației rome din România și fenomenele
legate de migrație (remiteri, efectele de dezvoltare în comunitățile de origine, relațiile transnaționale etc.). O
versiune editată a emisiunii de o oră a fost difuzată ulterior zilelor înregistrării emisiunii.
Puteți asculta emisiunea (în limba maghiară) aici.

Duminică, 29 ianuarie 2017, István Horváth (președinte ISPMN) și István Gergő Székely (cercetător ISPMN) au
ținut o prelegere în cadrul Programului de excelență în politică organizat de Konrad Adenauer Stiftung
România (ediția a III-a, seminarul nr. 5, ce a avut loc la Cluj-Napoca). Prezentarea intitulată Introducere în
protecția minorităților în politica internațională a abordat tematici precum diversitatea etnoculturală în Europa,
mijloacele de protecție a minorităților din dreptul internațional și modelele de gestionare a diversității. Prezentarea
a fost urmată de o discuție despre regimul de protecție a minorităților din România.
În luna ianuarie 2017, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a publicat o recenzie cu titlul A „Csíksomlyó-jelenség"
(Fenomenul pelerinajului din Șumuleu Ciuc) În Korunk. 3. évf./ 1. sz., 2017. 97-99. Cartea Csíksomlyó a népi
vallásosságban (Șumuleu Ciuc în religiozitate populară) scrisă de Tánczos Vilmos (Nap Kiadó, Budapest, 2016.)
Monografia conține o analiză profundă istorică și antropologică a practicilor și credințelor religioase activate cu
ocazia pelerinajului romano-catolic din Șumuleu Ciuc.
Vineri, 3 februarie 2017, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la Workshopul UNESCO din
Szentendre (Ungaria) organizat de Hungarian Open Air Museum și de Department of the Intangible Cultural
Heritage (Szentendre). Tema workshopului a fost situația patrimoniului cultural și spiritual din România, proiectele
recente și de lungă durată centrate pe conservarea tradițiilor populare românești și maghiare în contextele
legislative internaționale.
În perioada 6-7 februarie 2017, a avut loc la București conferința internațională „Networking Workshops - Civil
Society in Action" (Întâlniri de networking - Societatea civilă în acțiune) organizată de Rețeaua Societății Civile din
Suedia pentru România (Swedish Civil Society for Romania) în colaborare cu Ambasada Suediei din România.
Rețeaua a fost fondată de nouă organizații din Suedia în septembrie 2015, scopul lor fiind de a se implica activ în
cele 17 domenii de intervenție care au fost definite ca priorități în declarația comună semnată de către Guvernul
Suedez și Guvernul României în iunie 2015, și care se centrează pe drepturile și suportul grupurilor vulnerabile
din România. Prezentările la această conferință s-au concentrat pe patru teme majore: drepturile copilului,
educație, piața muncii și strategii de cooperare. La conferință au participat Fosztó László și Toma Stefánia
(cercetători ISPMN) și Alina Silian (CCRIT/SocioRoMap). Au fost prezentate proiectele SocioRoMap Cartografierea socio-grafică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a
schimbărilor privind integrarea romilor proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul
Programului „Combaterea Sărăciei în România" (RO25) și MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de
Vest: Cauze, efecte și strategiile de abordare pentru viitor (The migration of Romanian Roma to Western Europe:
Causes, effects, and future engagement strategies), proiect internațional finanțat de Comisia Europeană prin
programul FP7. Participarea a fost intermediată de către organizația De la inimă la inimă (Hjärtatill Hjärta) din
Linköping, Suedia, o organizație filantropică cu activități în domeniul incluziunii romilor ai cărei reprezentanți au
vizitat ISPMN în 2015 și 2016 în vederea realizării unor schimburi de experiențe.
Luni, 20 februarie 2017, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a fost prezentă în emisiunea Transilvania
Policromă, TVR Cluj, în cadrul căreia a vorbit despre originile comunității musulmane autohtone din regiunea
Dobrogei și relațiile acesteia cu musulmanii recent imigrați în România, concentrați în zonele urbane din țară.
Emisiunea poate fi vizionată aici.

Vineri, 24 februarie 2017, a avut loc la Casa Tranzit din Cluj lansarea volumului A 40 éves kolozsvári táncház
sajtókronológiája I. (1977-1990) [Cronologia presei referitoare la cei 40 de ani ai Casei dansului popular din Cluj I.
(1977-1990)], volum editat de către Könczei Csongor (cercetător ISPMN). Volumul a apărut la Editura Asociaţiei
Etnografică „Kriza János" din Cluj şi a fost prezentat de către etnomuzicologul Pávai István şi Jakab Albert Zsolt
(cercetător ISPMN, preşedintele Asociaţiei Etnografică „Kriza János").
Vezi mai multe detalii aici: articolul 1 și articolul 2.
Rezumat
Cronologia presei referitoare la cei 40 de ani ai Casei dansului din Cluj I. (1977-1990)
Mişcarea de tip revival a caselor dansului popular (táncház) din oraşe a fost una dintre cele mai importante
fenomene din ultimele decenii, având influențe deosebit de importante asupra vieţii culturale şi sociale a
maghiarilor din Transilvania. Dar oare cum a fost posibil ca în timpul comunismului să apară o mişcare civilă
iniţiată de jos, care s-a instalat în opinia publică maghiară încă de atunci. Apoi, ideea în sine s-a răspândit în
deceniile ce au urmat, iar politica culturală a încercat şi încearcă şi astăzi să o includă într-o categorie modelată
de sus în jos.
În anul 2017, casele dansului din Transilvania au împlinit patruzeci de ani. În aceste patru decenii s-au scris multe
texte pe această temă. Cronologia de faţă este o colecţie a acestor scrieri alese, redactată şi completată cu note,
care nu doreşte a fi o istorie a caselor dansului din Transilvania, şi nici măcar celei din Cluj. Se formulează
întrebarea: de ce cronologia caselor dansului clujene şi nu, per ansamblu, transilvănene? Pentru că fenomenul
din Cluj fusese primul şi cel mai important? Sau pentru că editorul cunoaşte cel mai bine această parte a
fenomenului? Răspunsul este mai simplu: pentru că majoritatea articolelor din acest volum se referă la casele
dansului, la publicul şi muzicanţii din Cluj. Sigur, unele scrieri sintetizante, problematizante au un caracter mai
general, dar acestea se referă atât la casele dansului din Cluj, cât şi la toate celelalte.
Deci, articolele redate în ordine cronologică sunt de multe feluri: cele mai multe sunt simple prezentări, de tip
reportaj, dar pe lângă acestea apar şi texte analitice, teoretizante, ba chiar oferind programa ideii. Altele conţin
critici şi dezbateri, unele sunt ştiinţifice, altele mai puţin, şi, bineînţeles, există o serie de interviuri, iar discursul
boem a unei părţi dintre acestea ne arată faptul că mişcarea revival a caselor dansului din Transilvania, pornită la
drum în 1977, pe lângă o mulţime de scopuri şi conţinuturi serioase şi maiestuoase, a fost în primul rând o
mişcare a tinerilor (între 15 şi 30 de ani. Totodată, valoarea acestei compilații este susţinută şi de fragmentele
redate din unele texte referitoare la casele dansului din Cluj, respectiv de anunţurile şi ştirile pe scurt legate de
această tematică.
Marți, 28 februarie 2017, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a ținut o prezentare cu titlul Migráció és pünkösdizmus
egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben (Migrație și penticostalism într-o comunitate de cerșetori romi din
sudul Moldovei) în cadrul seminariilor DICE-ROMA, organizate de Toma Stefánia (cercetător ISPMN). Articolul
care a stat la baza prezentării analizează practicile migratorii și strategiile de subzistență legate de migrație,
precum și rolul religiei penticostale în migrația unei comunități penticostale de etnie romă dintr-un sat mixt din
punct de vedere etnic și religios din partea sudică a Moldovei. Prima parte a articolului prezintă comunitatea unde
s-a efectuat cercetarea de teren, arătând cum s-au schimbat strategiile de subzistență ale comunității rome având
în vedere principalele momente ale istoriei sociale. Această parte este urmată de prezentarea celor două tipuri de
migrațiune: migrația la baza căreia se află cerșitul în țările din Europa de Nord și migrația de lungă durată, care
se concentrează mai ales în țările din Europa de Vest. Articolul analizează efectele economice și sociale ale
migrației, precum și rolul penticostalismului în formarea patternurilor migratorii. În cele din urmă, articolul
analizează importanța resurselor provenite din „migrația cerșitului", dar și a altor resurse la baza cărora se află
migrația, precum și rolul pe care îl are trecerea la religia penticostală în procesele economice și sociale care se
petrec în rândul comunității rome. Participanții la seminar: Toma Stefánia (ISPMN), Fosztó László (ISPMN),
Könczei Csongor (ISPMN), Szabó Á. Töhötöm (UBB), Gidó Attila (ISPMN), Plainer Zsuzsa (ISPMN).

În luna februarie 2017, a apărut la Editura Asociației Etnografice „Kriza János", Cluj-Napoca, cartea Örökség,
archívum és reprezentáció [Patrimoniu, arhive și reprezentații] (http://www.kjnt.ro/publicatie/141) editată de Jakab
Albert Zsolt (cercetător ISPMN) și Vajda András (lector universitar, Universitatea Sapientia).
Volumul prezintă o selecție din materialul conferinței intitulate Arhive în contexte schimbătoare din Otomani,
organizată de Asociația Etnografică „Kriza János" (Cluj-Napoca), Institutul de Etnologie al Academiei Maghiare de
Științe (Budapesta), care a avut loc în perioada 14-15 octombrie 2016. Studiile cuprinse în acest volum prezintă o
încercare de a înșirui funcțiile și habitusurile de utilizare a arhivelor, respectiv acele contexte, în care sunt utilizate
arhivele - oferind și o însumare a celor mai importante informații ale literaturii de specialitate. În ce sens s-a
schimbat raportarea noastră față de arhive și ce fel de noi habitusuri de utilizare au rezultat? Ce fel de scopuri și
idei individuale sau comunitare alimentează crearea și susținerea funcționării arhivelor? Căror sarcini (noi)
corespund acestea și ce fel de necesități satisfac? Adică ce fel de funcții au arhivele în viața de zi cu zi a societății
actuale; totodată, care sunt noile provocări cu care se confruntă fondatorii și susținătorii arhivelor? Ce fel de
influențe are răspândirea arhivelor, și drept urmare descentralizarea și democratizarea acestora, asupra memoriei
culturale și care este rolul ei în procesul de patrimonializare?
O altă parte a scrierilor prezintă rezultatele evaluărilor patrimoniale dintr-un segment sau altul din ultimele decenii
sau aflate în desfășurare. În a doua parte a volumului regăsim scrierile dedicate unor studii de caz concrete.
În luna februarie, a apărut articolul intitulat Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két
világháború között (Pacientele. Istoria Spitalului de femei din Cluj în perioada interbelică), semnat de
Zsuzsa Bokor (cercetător ISPMN). Studiul a apărut în revista de istorie socială Korall (2017/66). Articolul - prin
analiza microstructurală a unui institut medical şi prin prezentarea unei serii de intervenţii medicale - arată modul
în care corpul biologic monitorizat medical a devenit subiectul unui discurs demografic şi una dintre temele
principale ale construcţiei identitare din perioada interbelică.
În luna februarie 2017, a apărut studiul lui Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) cu titlul Néprajzi archívumok
új környezetben. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai [Arhive
etnografice în noi contexte. Provocările cercetării și arhivării culturii maghiare din Transilvania și Moldova].
În ultimele decenii arhivele și bazele de date digitale au dobândit un rol tot mai important și în științele sociale.
Datorită răspândirii instrumentelor, tehnologiilor informatice și a rețelelor de socializare avem de-a face cu noi
contexte media. Astfel că digitizarea arhivelor etnografice reprezintă o nouă schimbare a paradigmelor. Procedeul
în sine nu se poate rezuma la simpla transpunere digitală a colecțiilor (tradiționale) materiale. Apariția online a
bazelor de date înseamnă deja o interpretare, oferă posibilitatea dobândirii interpretative a datelor. Această
prezentare include descrierea arhivelor tradiționale ale Asociației Etnografice „Kriza János", la fel ca și a bazelor
de date online, care au rezultat din activitățile de digitizare.
În luna februarie 2017, a apărut volumul de conferinţă cu titlul „A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar
holokauszt 70 év távlatából" [De la politica înaltă la viaţa de zi cu zi. Holocaustul din Ungaria din perspectiva a 70
de ani]. Volumul editat de istoricul maghiar Molnár Judit şi publicat la Editura Balassi din Ungaria cuprinde textele
prezentate la conferinţa internaţională organizată de către Grupul de Cercetare „Yad Vashem" din Ungaria,
Centrul „Yad Vashem" din Israel, Universitatea din Szeged şi Comunitatea Evreiască Szeged în perioada 14-15
mai 2014. Volumul trece în revistă noile rezultate ştiinţifice în cercetarea Holocaustului din Ungaria. Printre autori
figurează istorici din Ungaria, SUA, Israel şi România. În volumul menționat Attila Gidó (cercetător ISPMN) a
publicat un studiu cu titlul „A magyar bürokrácia és a holokauszt adminisztratív költségei Észak-Erdélyben"
[Birocraţia maghiară şi costurile administrative ale Holocaustului din Transilvania de Nord]. Articolul se bazează
pe cercetări arhivistice efectuate în România, Ungaria şi Israel şi prezintă ultimul episod al Holocaustului din
Transilvania de Nord. Principalele teme atinse: participarea înalţilor funcţionari (prefecţi, sub-prefecţi, primari) la
jefuirea şi ghetoizarea populaţiei evreieşti, „problemele" administrative legate de procesul de ghetoizare şi
costurile ghetoizării (plăţi pentru cărăuşi, zilieri etc.), respectiv lichidarea ghetourilor după plecarea ultimelor
transporturi către Auschwitz. Concluzia studiului este că implementarea Soluţiei Finale a necesitat implicarea şi
colaborarea unui aparat de stat complex, începând cu funcţionari de rang înalt şi continuând cu forţele de ordine,
cu intelectuali, ingineri, medici şi oameni simpli.

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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