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În perioada 7-8 mai 2018, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa cu titlul „Az erdélyi
magyarság 100 éve - I. Az első negyedszázad" [100 de ani în istoria maghiarilor din Transilvania - primul sfert
de deceniu]. Evenimentul a avut loc la sediul Asociaţiei Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca şi a fost organizat de
următoarele instituţii: Asociaţia Muzeului Ardelean; Academia „Szacsvay" Oradea; Uniunea Democrată Maghiară
din România. În prezentarea sa cu titlul „Az észak-erdélyi zsidóság és a deportálások" [Evreii din Transilvania de
Nord şi deportările], Attila Gidó a vorbit despre soarta evreilor din Transilvania de Nord în timpul Holocaustului. A
prezentat etapele deprivării evreilor de drepturi cetăţeneşti între anii 1940-1944, respectiv procesul de ghetoizare
şi deportare din primăvara anului 1944.
În perioada 7-8 mai 2018, a avut loc la Utrecht (Olanda) conferința internațională "EU at the Crossroads of
Migration. Critical reflections on the 'refugee crisis' and new migration deals" [UE la răscrucea migrației:
reflecții critice pe marginea crizei refugiaților și a migrației], organizată de Universitatea din Utrecht. Scopul
conferinței a fost acela de a reflecta critic asupra unor aspecte legate de așa-numita „criză a refugiaților" din ultimii
ani, din perspectivă internațională și interdisciplinară, și să inițieze un dialog despre migrație din diferite
perspective teoretice și experiențe empirice. László Fosztó și Stefánia Toma (cercetători ISPMN) au participat cu
prezentare în sesiunea „Alternative modernities, transnational mobility and their effect on disadvantaged
communities in Eastern Europe" [Modernități alternative, mobilitate transnațională și efectul acestora asupra
comunităților locale dezavantajate] vorbind despre modul în care distanța socială și relațiile sociale pot avea un rol
în formarea rețelelor de migrație, cât și despre efectele migrației în viața socială din comunitățile locale,
comparând două localități rurale din Transilvania. În aceeași sesiune, Melegh Attila (Universitatea Corvinus) a
vorbit despre pattern-urile migrației în context istorico-structural, Váradi Mónika si Németh Krisztina (Academia de
Șiințe a Ungariei) despre migrația îngrijitorilor la domiciliu, Judith Durst (University College London) despre
migrația romilor din Ungaria în Canada. Conferința s-a încheiat cu lansarea volumului editat de Veronika Nagy și
Dina Siegel (Universitatea din Utrecht) intitulat "The Migration Crisis? Criminalization, Security and Survival"
[Criza cauzată de migrație? Criminalizare, Securitate și Supraviețuire] apărut la Editura The Hague. Eleven
International Publishing în 2018.
În perioada 11-12 mai 2018, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa internaţională „New
Loyalties, Old Dramas: Jewish Community Life in the Aftermath of the Great War in Central and Eastern
Europe" [Loialităţi noi, drame vechi: Viaţa comunitară evreiască în Europa Centrală şi de Est după Primul Război
Mondial]. Evenimentul a fost găzduit de New Europe College din Bucureşti. În prezentarea sa intitulată
"Transylvanian Jewish Self-Identifications After 1918" [Identităţi evreieşti transilvănene după 1918], Attila Gidó a
vorbit despre schimbările petrecute în autoidentificarea evreilor din Transilvania după Primul Război Mondial. A
prezentat cele mai importante strategii de integrare şi conflictele între reprezentanţii diferitelor orientări
politice/ideologice evreieşti.
Miercuri, 16 mai 2018, Gyula Kozák (cercetător ISPMN) a fost invitatul studioului Radio Cluj în cadrul emisiunii
Tetőterasz [Terasă pe acoperiș], redactor István Rostás-Péter. În contextul radicalizării discursului despre
musulmani și islam la nivel european, situație generată mai ales de migrația din ultimii ani, emisiunea a dorit să
facă cunoscută o parte din viața musulmanilor, adică a turcilor și tătarilor din România, două minorități
etno-religioase relativ invizibile și necunoscute în Transilvania, dar și în România în general. Prezentarea
minorităților a făcut uz de cercetările tematice efectuate și lucrări apărute în cadrul institutului, cea mai recentă
dintre acestea fiind volumul de studii despre turcii din Dobrogea intitulat Istorie și identitate la turcii din
Dobrogea, Editura ISPMN, 2017, coordonatori Adriana Cupcea și Kozák Gyula.
În data de 24 mai 2018, Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa Hullóidő. Székely
identitásépítés a 19-20. században (Construirea identităţii secuieşti în secolele 19 şi 20) organizată de Institutul
pentru Cercetarea Minorităţilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe din Budapesta. Conferinţa a angajat
dezbateri din domeniul ştiinţelor sociale şi umane pe marginea temei identităţii din regiunea etnoculturală
secuiască. Prezentarea cercetătoarei Zsuzsa Bokor a avut ca titlu În port popular - religiozitate, identitate şi
spectaculozitate în Secuimea interbelică [Viseletben - vallásosság, identitáskeresés és látványkeltés a két
világháború közötti Székelyföldön] şi a analizat modul în care genul, etnicitatea şi identitatea regională se
construiesc într-un eveniment interbelic numit „Ziua celor o mie de fete secuiene".
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În data de 31 mai 2018, Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la atelierul ştiinţific: Női alkotók és
nőképek a 20. század eleji vizuális kultúrában [Imaginea femeii şi arta feminină în cultura vizuală maghiară de
la începutul secolului 20] organizat de Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media din
Cluj-Napoca. Prezentările au discutat problematica iconografiei rolurilor feminine, aspectul feminin al fotografiei ca
mediu, procesele de creare şi modelare a imaginilor într-o cultură vizuală şi într-un spaţiu social în schimbare
istorică. Prezentarea cercetătoarei a avut ca titlu Timpul oprit. Reprezentarea vizuală a feminităţii minoritare în
presa maghiară creştină din perioada interbelică [A megállított idő - a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a
két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban] şi a arătat - prin analiza fotografiilor revistei
Harangszó - cum naraţiunile şi conţinutul vizual asociat acestor imagini pot reflecta asupra tensiunilor sociale ale
perioadei interbelice, şi cum pot arăta schimbările în rolurile feminine şi în stilul de viaţă al acestora.
În perioada 1-3 iunie 2018, a avut loc conferința intitulată Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi
vallásosság kutatásában. Nemzetközi konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére
4. [Tendințe și metode în cercetarea etnologiei religiei în Bazinul Carpatic. Conferință internațională în memoria
celor mai prestigioși oameni de știință 4] organizată de către Departamentul de Etnografie și Antropologie
Maghiară, Asociația Etnografică „Kriza János" și Comisia Academică din Cluj - Secția Etnologie și Antropologie.
Din partea ISPMN a participat cu prezentare Peti Lehel (cercetător). În prelegerea sa cu titlul Migráció és
pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben [Migrație și religie penticostală într-o comunitate de
romi din estul Moldovei] Peti Lehel a analizat schimbările sociale ale unei comunități de romi din estul Moldovei
cauzate de convertirea la religia penticostală cât și a practicilor migratorii ale membrilor acestei comunități.
Autorul a prezentat rolul religiei penticostale în modelarea pattern-urilor migratorii ale romilor.
Vineri, 15 iunie 2018, Virginás Péter (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa doctoranzilor "World in
Flux: Exploring Cultural and Media Studies in a Changing World" [Lume în flux: explorând studiile culturale și
de media într-o lume schimbătoare], un eveniment ştiinţific internaţional organizat de către Departamentul de
Studii Culturale, Media şi Industrii Creative din cadrul Universităţii King's College din Londra, Anglia. În cadrul
acestei conferinţe, Virginás Péter a susţinut o prezentare despre estetic şi moduri de subiectivare la festivalul de
film TIFF, intitulată The promise of incorporeal Universes [Promisiunea universurilor imateriale].

Miercuri, 21 iunie 2018, Kozák Gyula (cercetător ISPMN) a susținut prezentarea Dialog intercultural și
multiculturalism critic, în cadrul Forumului Pedagogic organizat de Fundația Tranzit în perioada 18-21 iunie
2018. Forumul pedagogic face parte dintr-un proiect mai amplu al Fundației Tranzit pe tematica educației
interculturale care cuprinde și o tabără de creație pentru copii din diferite comunități etnice. Prezentarea a dorit să
pună în discuție două modalități de gestionare a diversității socioculturale reliefând proprietățile fiecăreia și
implicațiile pe care cele două perspective le pot avea pentru relațiile interculturale și educația interculturală.
ISPMN este partener în acest proiect.
În perioada 25-28 iunie 2018, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la workshopul intitulat XII. Csíkfalvi
Csűrszemináriumok. Párhuzamos ruralitások - a falu változó valósága [Ruralități paralele - realitatea satului
în schimbare] organizat de către Universitatea Sapientia din Târgu-Mureș în comuna Vărgata. În prezentarea sa
cu titlul Migráció és a pünkösdizmus intézményesülése. Egy moldvai roma közösség modernizációs stratégiái
[Migrație și instituționalizarea religiei penticostale. Strategiile de modernizare a unei comunități de romi din
Moldova] Peti Lehel a analizat rolul convertirii la religia penticostală a unei comunități rome din Moldova văzută ca
instrument al proceselor de modernizare a acesteia. Cercetătorul a accentuat faptul că religia penticostală joacă
un rol important în schimbarea mentalității membrilor comunității, pentru că ethosul religiei încurajează un
comportamentul economic mai rațional. Cercetătorul a argumentat că religia penticostală este pe de-o parte un
stimulent al modernizării, iar pe de altă parte, prin discursul penticostal, membrii acestei comunități pot să-și
dovedească abilitățile pentru schimbare. Astfel, discursul penticostal contribuie și la schimbarea acelor patternuri
care reflectă modul în care romii gândesc despre ei înșiși. Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat cu
prezentarea Emlékállítás és emlékezési gyakorlatok vidéki környezetben [Constituirea memoriei și a practicilor
comemorative în contexte rurale]. Studiul a urmărit analiza culturii memoriale în contexte rurale, analiza diferitelor
ocazii, cât și a spațiilor de manifestare a acesteia.
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În perioada 25-30 iunie 2018, a avut loc la Bucureşti Conferinţa Internaţională a Societăţii de Studii
Româneşti (Society for Romanian Studies) cu titlul #Romania100: Looking Forward through the Past.
Conferinţa de anul acesta a reunit peste 450 de participanţi din 27 de ţări. Gazda evenimentului din Bucureşti a
fost Catedra de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice alături de alți parteneri
instituţionali din ţară şi din străinătate. Din partea ISPMN au fost prezenți cu lucrări, următorii cercetători: Remus
Anghel, Minority institutions and transnational identities: reflections from the Romanian-German transnational
space (coautor Ovidiu Oltean); Adriana Cupcea, The Muslim community in Dobruja and Turkey's kin state policies
after the Cold War: past, present, and future perspectives; Anca Filipovici, The youth of the unified nation:
minorities, social control, and discipline in Romanian interwar high schools; Tamás Kiss, Unequal accommodation
of minority rights and the effects of anticorruption populism ('citizenism') in Romania; Iulia Hossu, Moldovan and/or
Romanian citizen: the reorganization of family relationships and practices; Zsuzsa Plainer, And they threw our
stuff out in the mud' - memories of a Roma colony in Romania through Roma and non-Roma representations;
Stefánia Toma, Migration of the Romanian Roma: social distance between local social change and strengthened
anchorage. În cadrul conferinței Stefánia Toma și László Fosztó (cercetători ISPMN) au avut rolul de discussant
în diferite secţiuni ale evenimentului: Minorities between persecution and migrants - Stefánia Toma; Minorities
through times: divided identities and loyalties (I), Transylvanian identity between place and nation - László Fosztó.
László Fosztó a participat la masa rotundă intitulată Shaping Romanian Studies: American & Romanian
scholars at work, alături de Cătălina Florescu, David Kideckel, Ileana Orlich, Steven Sampson și moderatorii
Vintilă Mihăilescu & Iuliu Rațiu. Programul integral al conferinței îl puteți vedea aici.
Vineri, 29 iunie 2018, a avut loc lansarea volumului Romi printre români. Relaţii de putere, schimb şi
interdependenţă într-un sat din Transilvania în prezenţa autoarei Ada I. Engebrigtsen. Volumul a apărut la
Editura ISPMN (Cluj-Napoca) şi a fost tradus din limba engleză de Ioana Miruna Voiculescu. Alături de autoare au
luat cuvântul László Fosztó şi Stefánia Toma (cercetători ISPMN), coordonatori ai seriei de volume Studii despre
romi. După reflecţiile cercetătoarei norvegiene despre experienţele ei de teren şi viaţa în comunitatea de romi din
România, participanţii au avut ocazia de a pune întrebări şi de a discuta cu autoarea mai pe larg. Despre carte,
Michael Stewart (UCL) a scris:„Aşadar, cartea Adei Engebrigtsen nu trebuie citită ca un manual despre „romii din
România", ci ca o etnografie foarte vie despre felul în care o comunitate de romi şi-a creat un spaţiu al lor în
cadrul carnavalului multicultural pe care îl reprezintă România modernă. Şi în acelaşi timp demonstrează ce
posibilităţi complexe de cercetare deschide etnografia despre romii din România celor care vin din urmă." (Cuvânt
introductiv)
În aceeași zi a avut loc și lansarea volumelor publicate în anul 2017 la Editura ISPMN, Istorie și identitate la
turcii din Dobrogea, editat de Adriana Cupcea și Kozák Gyula și Un destin la Marea Neagră. Tătarii din
Dobrogea, editat de Metin Omer și Adriana Cupcea. Prezentarea cărților a avut loc în prezența Adrianei Cupcea
și a lui Kozák Gyula (cercetători ISPMN) și a invitatei speciale, doamna lect. univ. dr. Silvana Rachieru, director al
Centrului de Studii Turce, Universitatea București. Prezentarea a fost moderată de prof. univ. dr. Emanuel
Plopeanu, Facultatea de Istorie, Universitatea Ovidius.
Evenimentele au fost găzduite de conferinţa internaţională a Societăţii pentru Studii Româneşti #România100.
Looking forward through the Past, care a avut loc în Bucureşti în perioada 25-30 iunie, 2018.
În luna iunie 2018, a apărut versiunea e-book a volumului "Religious Education. Between Radicalism and
Tolerance", editat de Ednan Aslan și Margaret Rausch, la Editura Springer VS. Volumul conține studiul "The
Turkish Diyanet and its Activities in the Muslim Community in Dobruja (Romania)" semnat de Adriana
Cupcea (cercetător ISPMN). Considerând religia islamică ca fiind una dintre principalele trăsături comune între
Turcia și comunitatea musulmană din Dobrogea, studiul demonstrează faptul că islamul a constituit și constituie în
continuare unul dintre principalele câmpuri de interacțiune dintre statul turc și comunitatea locală, în primul rând
prin acțiunile Diyanet-ului (Președenția Afacerilor Religioase din Turcia). Studiul analizează modurile de operare,
planurile de acțiune și interacțiunile Diyanet-ului cu comunitatea musulmană locală, inclusiv în planul vieții
cotidiene și efectele acestora la nivel local, începând de la elita religioasă și până la membrii comunității, asupra
practicilor religioase ale musulmanilor din Dobrogea, dar și asupra educației personalului religios.
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În luna iunie 2018, a apărut volumul Childhood and Parenting in Transnational Settings, editori Viorela
Ducu, Mihaela Nedelcu, Aron Telegdi-Csetri, Springer, seria International Perspectives on Migration (IPMI,
volum 15). În cadrul volumului, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a publicat studiul cu titlul: "Our Westerner": The
Role of Romanian-naturalized Youth in Reconfiguring Moldavian Transnational Families. Volumul conține
articolele prezentate în cadrul conferinței internaționale intitulate Transnational Families: Generations,
Differences, Solidarity, prima conferință pe tema familiilor transnaționale organizată în România. Evenimentul a
avut o semnificație aparte ținând cont că peste un sfert din populația României trăiește în acest tip de familie.
Conferința a fost organizată ca parte integrantă a trei proiecte de cercetare pe tema familiilor transnaționale. Două
dintre acestea sunt găzduite de Centru pentru Studierea Populației din cadrul Universității UBB, iar cel de-al
treilea de Institutul de Sociologie al Universității Neuchâtel (Elveția). Detalii despre volum vedeți 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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