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În perioada 5-6 iunie 2014, Adriana Cupcea şi Plainer Zsuzsa au participat la conferinţa naţională intitulată
Etnologia în vreme de război şi războaiele etnologiei, organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei
Române" în cadrul Zilelor Academice Clujene, la sediul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Plainer
Zsuzsa a prezentat problemele metodologice şi reperele teoretice în cercetarea cenzurii culturii înalte în România
lui Ceauşescu, iar Adriana Cupcea a vorbit despre strategiile de păstrare şi adaptare a tradiţiilor, la turcii şi tătarii
din Dobrogea, în perioada regimului comunist şi după 1989.
Miercuri, 11 iunie 2014, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la lansarea filmului documentar Az egy
Istennel mikor beszélgettem [Când am vorbit cu singurul Dumnezeu]. Filmul prezintă transformarea statutului unei
femei vizionare dintr-o comunitate de ceangăi şi schimbarea poziţiei din comunitatea băştinaşă cu o funcţie de
succes (ca vindecător carismatic) în cadrul unor comunităţi spirituale din Ungaria. Regizorul documentarului este
Zágoni Bálint, expertul interlocutor Peti Lehel (cercetător ISPMN), iar cameramani: Filep Farkas, Kürti István,
László Lóránd, Székely Róbert. Filmul este produs de către Asociaţia Filmtett în anul 2014. Lansarea a avut loc
cu ocazia unei microconferinţe organizată de către Asociaţia Etnografică din Ungaria şi Universitatea din Pécs,
Catedra de Etnologie şi Antropologie Culturală. În data de 12 iunie 2014 cercetătorul Peti Lehel a prezentat
articolul cu titlul Vallási változások Moldvában. Konfliktusok, vezetői autoritás és a Szentlélek üzenetei egy
csángó pünkösdista közösségben [Schimbări religioase în Moldova. Conflicte, autoritate şi mesajele Sfântului
Duh într-o comunitate penticostală de ceangăi] urmată de o discuţie condusă de antropologul Vidacs Bea în
cadrul unei şedinţe de lucru organizată de către Institutul Etnografic al Universităţii „Eötvös Loránd" din Budapesta
şi de Centrul de Etnologie a Religiei „Est-Vest".
În perioada 12-14 iunie 2014, a avut loc la Budapesta, Ungaria, conferinţa internaţională intitulată Nationalist
Responses to Economic and Political Crises [Răspunsuri naţionaliste la criza politică şi economică] organizată de
către Programul de Studii a Naţionalismului din cadrul Universităţii Central Europene (Budapesta, Ungaria) şi
Association for the Study of Nationalities (ASN) în colaborare cu Institutul „Tom Lantos". O atenţie specială s-a
acordat temelor care discută relaţia dintre criza economică, naţionalism şi etnicitatea politizată, dar au fost
organizate secţiuni şi pe teme mai generale legate de naţionalism, conflicte intreretnice cu focus pe Europa
Centrală şi de Est. În cadrul conferinţei au fost organizate mai mult de 40 de secţiuni interdisciplinare pentru a
oferi perspective comparate pe diferite teme legate de naţionalism. Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a
susţinut prezentarea cu titlul The Roma - Dangerous Outsiders or the Significant Others. The Everyday
Politics of Alterity in Multiethnic Communities in Romania [Romii - outsideri periculoşi sau celălalt significant.
Politicile alterităţii în comunităţi multietnice din România]. În acest articol, autoarea a prezentat, ilustrând cu
exemplul a două localităţi rurale din România, că, contactele sociale de zi cu zi între membrii diferitelor grupuri
etnice pot contribui la menţinerea unui echilibru în localitate sau la menţinerea conflictelor existente la un nivel
inactiv, iar lipsa acestor relaţii ar putea scoate la suprafaţă aceste conflicte. Argumentele se construiesc pe două
dimensiuni. În primul rând, se arată modul în care „alteritatea" identităţii rome este construită de către majoritari,
aceasta fiind mai degrabă un proces, mereu în schimbare, pornind de la identificarea romilor ca fiind „outsideri
periculoşi" până la „ţiganul meu" care este de încredere. Mai mult, prin exemplul instituţiei năşitului, a relaţiilor
patron-client, a existenţei sau lipsei acestora, arătăm că în contextul neîncrederii, a preconcepţiilor faţă de romi,
aceste tipuri de legături pot transforma percepţiile, atitudinile şi practicile cotidiene mai degrabă într-o relaţie de
cooperare decât în una conflictuală.
Programul detaliat al conferinţei poate fi accesat aici.
Vineri, 13 iunie 2014, Székely István Gergő şi Kiss Tamás (cercetători ISPMN) au participat la cea de-a zecea
convenţie anuală a Asociaţiei Central şi Sud-Est-Europene de Studii Internaţionale (Central and East European
International Studies Association CEEISA), care a avut loc la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Studiul, intitulat From parallel society to
clientelistic networks. The changing nature of linkages between RMDSZ and the Transylvanian Hungarian
electorate [De la societatea paralelă la reţele de clientelism. Natura schimbătoare a legăturii dintre UDMR şi
electoratul maghiar din Transilvania], a fost prezentat de Székely István Gergő. Programul conferinţei poate fi
accesat aici.

IUNIE 2014

Marţi, 17 iunie 2014, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe tematica minorităţilor.
Aceste seminarii sunt menite să creeze un cadru de discuţii pentru cei interesaţi de filmul documentar, în mod
special de modalităţile în care minorităţile etnice şi problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale.
Filmul programat pentru această întâlnire a fost Cehii din Banat (2013), 26 min., regizor Zágoni Bálint. Proiecţia
a fost urmată de discuţii cu regizorul filmului şi cu Peti Lehel (cercetător ISPMN) moderate de Iulia Hossu
(cercetător ISPMN).
Sinopsis
Documentarul este realizat de ISPMN în colaborare cu Asociaţia Filmtett şi prezintă viaţa de zi cu zi a cehilor din
Banat, concentrându-se asupra următoarelor dimensiuni: religiozitate, istorie, ocazii de afirmare a identităţii.
Documentarul poate fi vizionat şi online aici.
Vineri, 27 iunie 2014, Salat Levente (profesor, FSPAC UBB Cluj-Napoca) şi Székely István Gergő (cercetător
ISPMN) au participat la conferinţa SCOPE 2014 - The Interdisciplinary Vocation of Political Science(s) [Vocaţia
Interdisciplinară a Ştiinţelor Politice], care a avut loc la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti.
Prezentarea celor doi intitulată Minority Representation in the Lower House of the Romanian Parliament: A
Critical Assessment [Reprezentarea Minorităţilor Naţionale în Camera Deputaţilor: o analiză critică] a susţinut
ipoteza conform căreia o parte semnificativă a voturilor obţinute de organizaţiile minorităţilor naţionale din
România se datorează fenomenului de vot de protest împotriva partidelor politice. Programul conferinţei poate fi
accesat aici.
În luna iunie 2014, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) a scos la concurs 6
burse de cercetare dedicate cercetătorilor cu preocupări în domeniul minorităţilor naţionale şi al relaţiilor
interetnice. Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii,
valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în institut, să încurajeze tinerii cercetători dar şi să le ofere
acestora oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă. În cadrul programului de
burse sunt acordate următoarele tipuri de burse de cercetare: burse de cercetare aspirant care se acordă pentru
tineri în pregătire (studenţi, licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi (3 burse), burse postdoctorale care se acordă pentru
cercetători cu titlul de doctor, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă (1 bursă) şi burse senior care se acordă pentru
specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru
cercetarea minorităţilor naţionale (2 burse). Mai multe detalii despre apelul de burse cât şi despre candidaţii
amdişi în acest apel puteţi citi aici. Acesta a fost cel de-al doilea apel de burse din anul 2014, primul fiind
desfăşurat în luna februarie.
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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