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În perioada 1 iulie-4 iulie 2013, s-a desfăşurat al 11-lea Congres Internaţional al SIEF organizat de către
Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklor [Asociaţia Internaţională pentru Etnologie şi Folclor] la Tartu,
Estonia. Tema centrală a conferinţei a fost Circulaţii cu toate implicaţiile şi componentele semantice ale acestui
termen: mobilitate, schimburi, călătorii, etc. La acest congres internaţional au participat cu prelegeri 4 cercetători
ISPMN: Toma Stefánia (titlul prelegerii: "Real godparents" and the other ones: ritual kinship among the Roma and
non-Roma in Romania [Naşii adevăraţi şi toţi ceilalţi: rudenie rituală între romi şi alte etnii din România]). Lucrarea
prezintă instituţia năşitului în context multietnic. Abordările clasice par a fi secundare dacă analizăm năşitul în
contextul relaţiilor patron-client dintre romi şi ne-romi. Contractul nescris al relaţiei patron-client nu conferă un
surplus social acestei relaţii, dar acesta poate fi atins prin modificarea relaţiei patron-client în una de rudenie.
Astfel, acţiunile de caritate sau cerşit - care sunt stigmatizate de către majoritari - pot fi transformate la nivel
discursiv în dăruire, reducând totodată şi distanţa socială între indivizi şi/sau familii; Plainer Zsuzsa (titlul
prelegerii: Good grades or a fine place to be? Different approaches to the culture of merit in a Romanian school
with Roma students [Note bune sau un loc fain de a fi? Diferite abordări ale culturii meritului într-o şcoală cu elevi
romi din România]); Jakab Albert Zsolt (titlul prelegerii: Contested memories in a multiethnic context: forms of
commemorations in Cluj-Napoca (Romania) [Memorii contestate într-un oraş multietnic. Formele evenimentelor
comemorative în Cluj-Napoca]). Lucrarea se centrează pe uzul social al memoriei, explorând rolurile şi funcţiile
multiple ale reprezentărilor memoriei (culturale); Peti Lehel (titlul prelegerii: Rebuilding localities: economic
transformation and socio-cultural practices in Transylvania [Reconstrucţia localităţilor: transformare economică şi
practici socioculturale în Transilvania]). Mai multe informaţii despre prezentări şi programul conferinţei puteţi găsi
aici.
Vineri, 12 iulie 2013, Lăcătuş Crăciun-Ioan (cercetător ISPMN) a participat la o sesiune de instruire
interdisciplinară adresată principalilor responsabili implicaţi în demersurile de integrare pentru minoritatea romă
din judeţul Cluj. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Cluj pe parcursul a două zile, 11 şi 12 iulie
2013, cu participarea a 25 de persoane (experţi, responsabili instituţionali, organizaţii ale romilor, profesori de
limba romani, mediatori şcolari, consilieri locali ect.). Majoritatea participanţilor au fost din judeţul Cluj, cu atribuţii
în diverse domenii ale problematicii romilor, precum şi organizaţii din Bucureşti care oferă diferite modele de
intervenţie în comunităţi de romi. Mai multe detalii despre acest eveniment puteţi afla aici.
Marţi, 16 iulie 2013, a apărut pe site-ul Transindex un interviu în limba maghiară cu Gidó Attila (cercetător
ISPMN). Cercetătorul a vorbit, în contextul postării pe site-ul ISPMN a celor 17 cronologii locale din Transilvania
privind evenimentele din 1989, despre proiectul institutului cu titlul Participarea minorităţilor naţionale din România
în evenimentele din 1989 şi primele forme de autoorganizare. În cadrul acestui proiect au fost realizate cronologii
locale, interviuri cu elitele minoritare din localităţile mai importante din Transilvania şi studii de caz despre
autoorganizarea minoritară după Revoluţia din 1989 până la primele alegeri libere din 1990. Gidó Attila a subliniat
faptul că acest proiect este prima cercetare complexă din România care abordează istoria schimbării de putere
din 1989 din punctul de vedere al minorităţilor. Astfel, această cercetare aduce un aport important cunoaşterii
evenimentelor şi relaţiilor de la acea vreme dintre români şi maghiari. Interviul poate fi citit aici.
În perioada 23-24 iulie 2013, a avut loc cea de a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului european WE:
Wor(l)ds that Exclude, proiect în care ISPMN este partener. Şedinţa de lucru a fost găzduită de CRIA-IUL
(Centrul de cercetare antropologică) cu sediul în Lisabona, Portugalia. Proiectul abordează problema stereotipiilor
şi prejudecăţilor în elaborarea politicilor publice şi doreşte să redacteze un ghid de bună-practică pentru instituţiile
administraţiei publice. Agenda întâlnirii a inclus prezentarea primelor rezultate ale cercetării şi a stabilit agenda şi
conţinutul întâlnirii următoare. Astfel, fiecare partener a prezentat documentele colectate până la momentul
întâlnirii, problemele cu care s-a confruntat în această fază a cercetării şi posibilele direcţii de analiză şi
interpretare. Discuţiile despre metoda de analiză necesară pentru desluşirea implicaţiilor din documentele publice
s-au axat pe avantajele şi dezavantajele pragmaticii lingvistice şi modurile de utilizare a metodei în analiza
socială. Din partea ISPMN a participat Kozák Gyula (cercetător).
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Vineri, 26 iulie 2013, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă intitulată Drept de
vot fără hotare (Választójog határok nélkül) organizată în cadrul Universității de vară „Tusványos" de la Băile
Tușnad. Masa rotundă a fost dedicată dreptului de vot al cetățenilor maghiari, cu domiciliul în țările vecine cu
Ungaria, la alegerile din Ungaria, cu un accent deosebit asupra situației din Transilvania. Universitatea de vară a
fost organizată de Fundația Pro Minoritate și Consiliul Tineretului Maghiar din România (MIT), iar programul
acesteia poate fi accesat aici. Ca urmare a acestui eveniment, cotidianul clujean Szabadság a realizat un interviu
cu d-l Székely. Acest interviu poate fi accesat aici.
Luni, 29 iulie 2013, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat la emisiunea intitulată Transilvania
Policromă a studioului TVR de la Cluj. Emisiunea moderată de către Maria Cinar-Jiga a fost dedicată rezultatelor
finale ale Recensământului din anul 2011, mai precis situației minorităților naționale înregistrate la acest
recensământ. Pe lângă Székely István Gergő, celălalt invitat al emisiunii a fost dl. Eckstein-Kovács Péter, fost
ministru delegat pentru minoritățile naționale și fost consilier prezidențial. Emisiunea poate fi vizionată aici.
În perioada 29 iulie - 1 august 2013, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la al XXV-lea Congres
Internaţional ESRS (European Society for Rural Sociology) cu titlul Rural resilience and vulnerability: the rural
as locus of solidarity in times of crisis, organizat la Florenţa (Italia). Peti Lehel a ţinut o prelegere intitulată
Socio-economic changes and accommodation strategies in Transylvanian multiethnic rural communities
[Schimbări socioeconomice și strategii de adaptare în comunități rurale multietnice din Transilvania]. Comunicarea
s-a axat pe modurile în care schimbările socioeconomice a tranziției în România au afectat cooperarea
economică între societatea majoritară maghiară și comunitatea minoritară Romă în două sate multietnice din
Transilvania. Mai multe informaţii despre eveniment puteţi găsi aici.
Marţi, 30 iulie 2013, participanţii la universitatea de vară organizată de OSUBB (Organizaţia Studenţilor
Universităţii Babeş - Bolyai) au vizitat sediul ISPMN. Pe parcursul vizitei li s-a prezentat participanţilor activitatea
institutului. Deoarece participanţii la această universitate de vară erau elevi de liceu, interesaţi de Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială, pe parcursul prezentării accentul a fost pus pe activităţile ISPMN relevante pentru
domeniul acestei specializări: anchetele şi cercetările ISPMN, biblioteca ISPMN, publicaţiile ISPMN, bazele de
date etc. Evenimentul a fost coordonat de către Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN).
În luna iulie Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) a anunţat apelul privind
acordarea unei burse postdoctorale în cadrul proiectului cu finanţare nerambursabilă intitulat MigRom12 Migraţia romilor din România în Europa de Vest: Cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor coordonat
de Universitatea din Manchester (UK) şi desfăşurat în parteneriat cu un consorţiu de institute de cercetare din 7
ţări europene. Bursierul are sarcina de a participa la cercetarea de teren împreună cu 2 cercetători din cadrul
ISPMN, pentru a înţelege cauzele locale şi efectele migraţiei în mijlocul comunităţilor, de a elabora studii ca autor
individual, precum şi în calitate de co-autor, de a participa la elaborarea recomandărilor pentru autorităţi locale şi
naţionale din România, respectiv de a participa la întâlnirile organizate în cadrul proiectului. În faza de diseminare
a proiectului, ISPMN va avea un rol-cheie în facilitarea şi distribuirea rezultatelor proiectului în sfera publică din
România. Totodată, va elabora recomandări de politici publice pentru abordarea fenomenului de migrare a romilor
din România. În urma concursului, a fost declarată admisă Cătălina Tesar, care pe o perioadă de 43 de luni, în
perioada 1 septembrie 2013 - 31 martie 2017, va beneficia de această bursă posdoctorală de cercetare.
În luna iulie a apărut la Editura ISPMN Seria de carte intitulată: Studia Terrae Siculorum. În cadrul acestei serii
au fost tipărite primele 4 volume:
Kiss Tamás - Barna Gergő - Deák Attila: Székelyföldi turisztikai régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és
statisztikai vizsgálat a székelyföldi turizmusról (Studia Terrae Siculorum, 1) [Ţinutul Secuiesc ca regiune
turistică? Studiu despre turismul secuiesc].Volumul însumează rezultate de cercetare necesare atât pentru
profesioniştii în turism, cât şi pentru cercetările secundare, învăţământul şi practica în domeniu, respectiv pentru
politica de turism şi dezvoltarea regională. În primul rând, autorii au avut intenţia să faciliteze formarea unei
imagini cât mai reale şi să înlăture imaginile confuze legate de turismul în Ţinutul Secuiesc. Făcând apelul la mai
multe tipuri de metodologii, autorii au analizat aspectele acestui sector, respectiv au pus faţă în faţă diferitele
percepţii, dar în acelaşi timp au conturat o imagine de ansamblu asupra regiunii. De aceea, în comparaţie cu
cercetările de până acum, care au abordat subiectul la nivel local prin instrumente de tip calitativ, în volumul de
faţă predomină instrumentele de tip cantitativ.

IULIE - AUGUST

Gergely Orsolya: Vállalkozás női módra. A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak
vizsgálata (Studia Terrae Siculorum, 2) [Antreprenoriat de tip feminin. Analiza profilului şi motivaţiilor
antreprenoarelor din Ţinutul Secuiesc]. Cartea prezintă rezultatele unei cercetări sociologice în rândul femeilor
antreprenoare maghiare din județele Harghita și Covasna, o zonă din România cu un accentuat caracter rural şi
cu o piaţă a forţei de muncă care nu prezintă condiţii avantajoase pentru angajarea femeilor. La anchetă au
participat mai mult de cinci sute de femei, printre care s-au numărat şi femei care sunt în prezent proprietare de
firme. Totodată, volumul își propune descrierea grupului de femei care s-au angajat în gestionarea unei afaceri
mici sau mijlocii, schițând o imagine detaliată a profilului lor socio-demografic, prezentarea tipului de activitate
desfășurată, activitate care este legată în mare parte de locuri de muncă atribuite femeilor în concepţia
tradițională de roluri. În același timp, autoarea descrie modelele individuale sau colective de
business-management, toate acestea fiind abordate din perspectiva familiei.
Horváth Alpár: Turizmusfejlesztés Székelyföldön (Studia Terrae Siculorum, 3) [Dezvoltarea turismului în Ţinutul
Secuiesc]. Bazată pe o cercetare multidisciplinară lucrarea se structurează pe o teoretizare şi problematizare pe
baza bibliografiei, urmate de o analiză statistică a fenomenului turistic în regiunea studiată, concluderea unor
interviuri realizate cu formatori de opinie şi factori de decizie din judeţul Harghita. Noutatea cercetării constă în
primul rând în alegerea temei şi în integrarea dezvoltării turismului într-un context de politică a minorităţii.
Nagy Benedek: A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos
megalapozása (Studia Terrae Siculorum, 4) [Marketingul turistic în Ţinutul Secuiesc. Fundamentarea ştiinţifică a
utilizării mărcii şi imaginii regionale]. Acest volum are la bază teza de doctorat a autorului, începută în anul 2006,
finalizată şi susţinută în anul 2011. Astfel, unele date şi informaţii nu sunt chiar cele mai recente, deşi s-a încercat
înainte de publicare împrospătarea şi completarea cifrelor şi fenomenelor descrise. Lucrarea se compune din cinci
părţi: după o scurtă introducere (partea I), a doua parte se ocupă cu teoria marketingului locurilor - terminologia
acestui domeniu, originea, împrejurările apariţiei acestei practici, procesul marketingului locurilor, imaginea şi
marca în cadrul acestei tematici. A treia parte conţine prezentarea Ţinutului Secuiesc, mai exact prezentarea
socio-economică, turistică - prin ansamblul cererii şi ofertei - şi conturarea problemei identităţilor în Transilvania şi
în Ţinutul Secuiesc, prin prisma unor studii precedente în acest sens. A patra parte a lucrării conţine acele
cercetări directe, pe care autorul le-a efectuat pentru a dezvălui unele aspecte ale marketingului regional
secuiesc. A cincea şi ultima parte a lucrării conţine principalele concluzii, posibilităţile de punere în aplicare a
rezultatelor, noi idei de cercetare, dar şi sinteza turismului şi marketingului regional a unor regiuni similare - prin
cultura şi situaţia politico-economică a lor - din Europa Occidentală. Detalii despre oferta Editurii ISPMN aflaţi aici.
Joi, 1 august 2013, a avut loc la Muzeul Secuiesc al Ciucului lansarea Seriei de carte: Studia Terrae Siculorum.
Primele volume din această serie au fost prezentate la acest eveniment, după cum urmează: Kiss Tamás - Barna
Gergő - Deák Attila, Székelyföldi turisztikai régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a
székelyföldi turizmusról (Studia Terrae Siculorum, 1) [Ţinutul Secuiesc ca regiune turistică? Studiu despre
turismul secuiesc], volum prezentat de către dr. Horváth Alpár; Gergely Orsolya, Vállalkozás női módra. A
székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata (Studia Terrae Siculorum, 2)
[Antreprenoriat de tip feminin. Analiza profilului şi motivaţiilor antreprenoarelor din Ţinutul Secuiesc], volum
prezentat de către Oláh Sándor; Horváth Alpár, Turizmusfejlesztés Székelyföldön (Studia Terrae Siculorum, 3)
[Dezvoltarea turismului în Ţinutul Secuiesc], volum prezentat de către dr. Biró A. Zoltán şi Nagy Benedek, A
turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása (Studia
Terrae Siculorum, 4) [Marketingul turistic în Ţinutul Secuiesc. Fundamentarea ştiinţifică a utilizării mărcii şi
imaginii regionale], volum prezentat de către Székedi Ferenc. Această serie îşi propune să exploreze societatea
Ţinutului Secuiesc prin cercetarea şi analiza mai multor dimensiuni. Primele volume din această serie tratează
următoarele tematici: dezvoltarea potenţialului turistic din perspectivă multidisciplinară, importanţa
managementului destinaţiei turistice, analiza statistică a potenţialului turistic al zonei şi antreprenoriatul în rândul
femeilor.
În perioada 10-14 august 2013, o echipă de filmare compusă din reprezentanţi ai Asociaţiei Filmtett şi 2
cercetători ISPMN, Peti Lehel şi Iulia Hossu, au participat la producţia unui film documentar despre cehii din
România. Dimensiunile asupra cărora se concentrează acest documentar sunt: religiozitate, istorie, învăţământ,
reprezentare politică, ocazii de afirmare a identităţii. Filmările au avut loc în următoarele locaţii: Şumiţa (jud.
Caraş-Severin), Bigăr (jud. Caraş-Severin), Sfânta Elena (jud. Caraş-Severin), Eibenthal (jud. Mehedinţi) localităţi în care populaţia cehă este majoritară. Documentarul face parte din Seria Minorităţi în tranziţie şi va fi
lansat anul viitor.
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În perioada 15-18 august 2013, s-a desfăşurat la Szeltersz, judeţul Harghita, Tabăra de vară de ştiinţe sociale.
Evenimentul a fost organizat de Fundaţia „Jakabffy Elemér", Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale, Kvantum Research, Quaestum Analysis şi Centrul Cultural Judeţean Harghita. Programul celor patru
zile a fost compus din prelegeri, discuţii, prezentare de cărţi şi vizionare de filme documentare, un accent deosebit
fiind pus pe noutăţile din aria cercetării minorităţilor naţionale. Din partea ISPMN au participat cu prelegeri
următorii cercetători: Lőrincz D. József, Kiss Tamás, Fosztó László, Székely István Gergő, Horváth István şi Kiss
Ágnes.
În perioada 26-28 august 2013, Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România, în colaborare cu
Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune" (Háromszék) a organizat un curs de formare pentru instructorii de dansuri
populare din judeţul Covasna, eveniment ce a avut loc la Sfântu Gheorghe. La conducerea acestui workshop a
fost invitat Könczei Csongor (cercetător ISPMN) care a susţinut mai multe prelegeri ştiinţifice despre cultura
tradiţională de dans din zona Câmpiei Transilvaniei şi despre muzicanţii romi din comuna Pălatca.
În luna august a apărut la Editura ISPMN în cadrul Seriei Studii de atelier, următorul text: Etnicitate şi economie,
autori Könczei Csongor - Sárkány Mihály - Vincze Enikő. Studiul este deschis cu o Introducere scrisă de Könczei
Csongor (cercetător ISPMN) şi continuă cu 2 articole semnate de autori externi. Articolul Etnicitate şi economie.
Perspective de antropologie economică în cercetarea relaţiilor interetnice semnat de Mihály Sárkány, prin
rezumarea literaturii antropologiei sociale asigură o perspectivă mai amplă asupra temei propuse. Este deosebit
de important faptul că prin traducerea acestui studiu cititorii români au şansa de a se familiariza cu un mic
segment al activităţii ştiinţifice a cercetătorului afiliat Institutului de Etnologie al Academiei Ungare de Ştiinţe din
Budapesta. Articolul Etnicitate stigmatizată, inegalităţi de gen şi muncă precară semnat de Enikő Vincze, profesor
de antropologie şi studii de gen al Universităţii Babeş-Bolyai, este un text bazat pe cercetări în domeniul
excluziunii sociale, a discriminării multiple într-un context est-european, cu o privire axată pe femeile rome.
Cercetările activiste împreună cu implicarea cercetătoarei în activitatea mai multor organizaţii civice asigură o
perspectivă nouă în domeniul ştiinţific actual.
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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