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În perioada aprilie-mai 2019, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a participat la cercetarea de teren efectuată în
județul Sălaj, localitatea Marca, în cadrul proiectului cu titlul "Anonimii migrației. Teatru documentar", proiect
coordonat și implementat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Cercetarea se desfășoară ca parte de
documentare a proiectului menționat. Între organizatori și ISPMN a fost încheiat un parteneriat de colaborare ce
constă în participarea cercetătorului ISPMN la activitățile de cercetare de teren desfășurate în cadrul proiectului.
Proiectul este finanțat de AFCN.Mai multe detalii despre proiect puteți vizualiza aici.

Vineri, 3 mai 2019, a avut loc comemorarea deportării evreilor din Odorheiu Secuiesc şi împrejurimi. În cadrul
evenimentului, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare cu titlul „Zsidók Székelyudvarhelyen a 20.
században" [Evreii din Odorheiu Secuiesc în secolul 20] în sala festivă a Primăriei Municipiului Odorheiu
Secuiesc. Conform datelor recensămintelor din 1941, în oraşul reşedinţă de judeţ au trăit peste 300 de evrei, ei
alcătuind 2,7% din totalul populaţiei. Majoritatea au fost adunaţi de autorităţile maghiare în data de 3 mai 1944 şi
transportaţi în ghetoul din Târgu-Mureş, de unde au fost deportaţi la Auschwitz la finele aceleiași luni. Doar 38 de
persoane s-au întors pe parcursul anului următor. Împreună cu bărbaţii eliberaţi din detaşamentele de muncă
forţată, numărul supravieţuitorilor s-a ridicat la 80. În anii ̓50 şi ̓60 majoritatea au emigrat în Israel. În prezent nu
mai trăiesc evrei în oraş. Cei interesaţi de eveniment pot accesa relatările de presă aici.

În perioada 3-4 mai 2019, a avut loc la Chișinău colocviul „Învățământul public în România și zonele limitrofe,
secolele 19-20: modernizare, mobilizare politică și construcție națională", organizat de către Universitatea Liberă
Internațională din Moldova și Colegiul Noua Europă, București. Tematicile au abordat politici și practici ale
învățământului public în România și în alte state succesoare ale imperiilor habsburgic, otoman și țarist în perioada
interbelică și după cel de-al Doilea Război Mondial, cu accent pe studii de caz și lucrări care explorează subiectul
istoriei educației dintr-o perspectivă „de jos". În cadrul evenimentului, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a
susținut o prezentare intitulată „Credință și Muncă pentru Țară și Rege!": strategii de mobilizare a tineretului
român prin Straja Țării", în care a explorat mecanismele de implicare a tineretului în consolidarea națiunii române,
în timpul dictaturii regale, și modul în care minoritățile naționale au fost incluse/excluse din proiectul național. 

Vineri, 10 mai 2019, în cadrul Săptămânii Cărţii Maghiare din Cluj-Napoca (ediţia a 9-a), a avut loc lansarea
volumului de interviuri cu titlul „Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt." Beszélgetések
kisebbségkutatókkal [„Am sperat cândva să lucrez în echipă". Convorbiri cu experţi în cercetarea istoriei
minorităţilor naţionale]. Cartea editată de Tamás Gusztáv Filep a fost publicată la Editura Kriterion din
Cluj-Napoca şi conţine 13 interviuri biografice cu cercetători maghiari din România, Ungaria, Slovacia şi Serbia,
între care şi cu Attila Gidó şi Tamás Kiss (cercetători ISPMN). Despre eveniment puteți afla mai multe aici. În
aceeași zi, tot în cadrul Săptămânii Cărţii Maghiare, Attila Gidó a susţinut o prezentare despre scriitorul şi
jurnalistul clujean Ernő Ligeti (1891-1945). Ligeti a fost una dintre cele mai importante figuri ale vieţii culturale
maghiare din perioada interbelică. Fiind de origine evreiască, Ligeti a fost ucis de adepţii Partidului Crucilor cu
Săgeţi la Budapesta. Prelegerea cercetătorului a fost urmată de prezentarea cărţii lui Tamás Gusztáv Filep
despre Ernő Ligeti (Ligeti Ernő. Egy urbánus transzszilvanista. MMA Kiadó, Budapest, 2019) [Ligeti Ernő un
burghez adept al transilvanismului]. Detalii despre eveniment pot fi citite aici.  

Marți, 14 mai 2019, a fost lansată cartea Reinventarea germanitătii. Etnicizare, mobilitate și împrumut cultural la
marginea Europei (Editura Tritonic, 2018), coordonat de Ovidiu Oltean, Remus Gabriel Anghel și Christian
Schuster. Autorii studiilor cuprinse în volum sunt: Monica Stroe, Cristian Cercel, Andrea Corsale, Monica Iorio,
Andreea Zamfira, Bianca Botea, Benedicte Michalon, Claudia Câmpeanu, Dragoș Dragoman. La lansare au vorbit
coordonatorii volumului și László Fosztó (cercetător ISPMN) ca invitat special. Evenimentul a fost găzduit de
Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Mai multe detalii puteți vedea aici.
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Miercuri, 15 mai 2019, a avut loc la sediul New Europe College din București o masă rotundă cu titlul „Dinamica
trecutului și provocările prezentului în istoria unei minorități. Evreii din România", prilejuită de apariția recentă a
volumului „Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare", editori Anca Filipovici, Attila
Gidó, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2018. Discuțiile au vizat istoriografia dedicată comunităților evreiești din
România și modul în care paradigma scrisului istoric se raportează la ideea de sinteză istorică, metodă și teorie în
explorarea noilor surse de cercetare. Masa rotundă moderată de Anca Filipovici și Attila Gidó (cercetători
ISPMN) a reunit autori contributori la volum (Lya Benjamin, Camelia Crăciun, Liviu Rotman, Anca Tudorancea),
cercetători (Valentin Săndulescu, Cristian Vasile) și public interesat de acest subiect.Un reportaj care a relatat
acest eveniment a fost difuzat la TVR 2, în cadrul emisiunii Mozaika din 29 mai. Materialul video poate fi vizionat
aici. 

Miercuri, 15 mai 2019, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat pentru a avea o intervenţie telefonică în
cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova, redactor Doinna Salcuțan. Emisiunea a avut ca temă
integrarea comunităților romilor din Republica Moldova. László Fosztó a vorbit despre situaţia şi problemele cu
care se confruntă romii din România şi despre politicile publice care există pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă şi incluziunea socială a romilor.

Joi, 16 mai 2019, László Fosztó (cercetător ISPMN) a vorbit într-un interviu acordat jurnalistei Antonia Hendrik,
reprezentantă a Agenţiei France Presse (AFP) despre fenomene legate de religiozitatea romilor din România.
Discuţia a avut ca punct de pornire vizita pe care Papa Francisc o va face în România şi relaţia bisericilor cu
enoriaşii lor în rândul romilor. O parte din interviu a fost citat într-un articol referitor la participarea Papei la
serviciul religios la Blaj cu titlul „În aşteptarea Papei Francisc la Blaj, romii visează la o Românie „fără
discriminări", în jurnalul Evenimentul Zilei.

Mai multe detalii vedeți aici. 

Luni, 20 mai 2019, ISPMN a găzduit vizita unui grup de tineri din partea autorităților locale din Bonn și Köln care
participă la Cluj la un stagiu de formare profesională și consiliere vocațională, fiind interesați de integrarea
persoanelor de etnie romă. László Fosztó (cercetător ISPMN) a vorbit tinerilor despre inițiativele cele mai recente
ale Uniunii Europene, precum Rețeaua Europeană Academică de Studii despre Romi (REASR), dar și despre
modul în care relațiile etnice și distanța socială dintre diferite grupuri etnice pot influența modelele locale
migratorii, ierarhiile locale și efectele acestora pe plan local, bazându-se în cele expuse pe rezultatele cercetărilor
din proiectul MigRom. Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a susținut o prezentare cu titlul „Migration, Remittances
and their effect on local rural communities. Focus on education" [Migrație, remiteri și efectul acestora în comunități
locale rurale. Focus pe educație]. Argumentul central al prezentării este că îmbunătățirea situației educaționale a
copiilor romi depinde de un set de factori complecși, iar remiterile internaționale contribuie pozitiv la aceasta.
Datele empirice au fost colectate în cadrul proiectului MigRom - The Immigration of Romanian Roma to Western
Europe: Causes, effects, and future engagement strategies [MigRom - Migraţia romilor din România în Europa de
Vest: Cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor], un proiect FP7 prin programul "Dealing with diversity
and cohesion: the case of the Roma in the European Union" (GA319901), iar articolul a fost finalizat în cadrul unui
stagiu de cercetare efectuat la TARKI-POLC (Budapesta) prin Horizon 2020 programul cadru pentru cercetare și
inovare al Uniunii Europene InGRID-2 No. 730998.

Joi, 23 mai 2019, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la un seminar deschis în cadrul Festivalului de
filme documentare despre romii din Transilvania. Evenimentul a fost organizat în cadrul Institutului de Etnografie
şi Antropologie Maghiară, UBB şi Fundaţia Tranzit. Filmele au fost selectate de Csilla Könczei şi introduse de
scurte prezentări realizate de studenții de la masteratul de studii culturale „Cultura şi Societate între Tradiţie şi
Modernitate". Au fost vizionate patru filme despre viaţa romilor urmate de discuţii tematice. Pe marginea primelor
filme s-a discutat despre relaţia secuilor şi a romilor în oraşul Sfântu Gheorghe şi în Bazinul Ciucului, având ca
invitat pe profesorul universitar Tánczos Vilmos, autorul unuia dintre filme. În a doua parte a seminarului s-a
discutat despre auto-reprezentarea romilor din România avându-l ca invitat pe avocatul Péter
Eckstein-Kovács.Mai mult detalii vedeți aici.
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Marți, 28 mai 2019, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) și dr. Adina Fodor (Centrul de Cooperări Internaționale,
UBB) au primit în cadrul Institutului de Turcologie și Studii Central-Asiatice al Universității Babeș-Bolyai, o vizită
de documentare a unui grup condus de dr. Mieste Hottop-Riecke, director al Institutului pentru Studii
Caucaziene, Tătare și Turchestane din Magdeburg (Germania). Discuțiile purtate în cadrul vizitei s-au axat în
principal asupra situației socio-economice, lingvistice și a reprezentării politice a minorităților tătară și turcă din
Dobrogea. Un subiect secundar a fost structura etnică a regiunii Transilvania. 

Marți, 28 mai 2019, a avut loc o conferință organizată de către Institutul pentru Studierea Religiei din
Cluj-Napoca, la care au fost invitați cercetători din diferite ramuri ale științei (etnologie, antropologie, sociologie,
teologie) care au ca interes cercetarea religiilor. Scopul conferinței a fost acela de a asigura o platformă științifică
la care cercetătorii din Transilvania din domeniul academic să se cunoască reciproc. Pentru a atinge acest
obiectiv, toți participanții invitați au prezentat sumar cele mai importante subiecte de cercetare la care au lucrat,
proiecte în care au participat și rezultatele acestora. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
a fost reprezentat de Peti Lehel și Fosztó László (cercetători ISPMN). 

În luna mai 2019, a fost publicat în cadrul proiectului YOUMIG (Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi
facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei transnaţionale a tinerilor), documentul „Recomandări
de politici publice privind gestionarea migrației tinerilor". Recomandările pentru politici publice la nivel național
constituie o componentă de bază a proiectului și se fundamentează pe rezultatele unor întâlniri de lucru ce au
urmărit o metodologie comună. Aceste recomandări sunt formulate de echipa de experți tematici ai partenerului
ISPMN, cercetătorii Kiss Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor, și se adresează instituțiilor publice la nivel
central, urmărind facilitarea gestionării a două tipuri de politici cu impact în migrația tinerilor : 1. Dezvoltarea
indicatorilor privind migrația de întoarcere a tinerilor, şi 2. Dezvoltarea unei administrații locale
multilingve. Documentul poate fi consultat aici.

În luna mai 2019, în cadrul seriei YOUMIG Working Papers a fost tipărit Studiul de atelier nr. 2, elaborat de
Tamás Kiss (cercetător ISPMN). Lucrarea intitulată "Youth migration and development in the Danube region.
Processes, perceptions and policy frameworks" reprezintă o analiză aprofundată, bazată pe cercetări de teren, a
modului în care percepția asupra migrației în zone diferite ale regiunii Dunării se conectează cu dezvoltarea unor
modele ale migrației tinerilor.

Textul poate fi consultat integral aici.

În luna mai 2019, după doi ani în care au explorat problema migrației tinerilor din diferite perspective, cercetătorii
și experții YOUMIG au publicat Strategiile locale pentru cele 7 orașe partenere în proiect. Strategia locală a
municipiului Sfântu Gheorghe pentru îmbunătățirea capacității administrative și a serviciilor pentru migrația
tinerilor a fost elaborată de István Székely și Tamás Kiss (cercetători ISPMN, experți tematici), împreună cu
experți locali din Sfântu Gheorghe, și poate fi consultată aici.

În perioada 1-2 iunie 2019, a avut loc la Birkbeck University of London, conferinţa internaţională "Contested
Minorities in the 'New Europe': National Identity from the Baltics to the Balkans, 1918-1939", care a dezbătut
situaţia diferitelor comunităţi etnice din Europa în perioada formării şi consolidării statelor naţionale de după
Primul Război Mondial. În cadrul unui panel ce a supus discuției conservarea identităţii naţionale şi etnice prin
limbă, educaţie şi presă, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul „National Education
and Zionist Dream in Interwar Romania: The Case of the Youth Organisations Straja Țării and Maccabi". Studiul a
analizat modul în care organizaţiile naţionale de tineret au fost gestionate în România interbelică în scopul
fidelizării tineretului român şi al unei aparente integrări a minorităţilor. Au fost analizate de asemenea şi unele
organizaţii şi mişcări de tineret evreieşti privind modul în care acestea au oferit posibilitatea păstrării identităţii
entice, constituind un refugiu faţă de mediile şcolare antisemite. Mai multe detalii despre conferinţă pot fi accesate
aici.
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Miercuri, 5 iunie 2019, a avut loc la sediul ISPMN, conferinţa susţinută de dr. Svetlana Suveică, cercetător la
Universitatea din Regensburg, cu titlul „Piane și picturi din Transnistria. Funcționarii români și jaful cultural în
perioada Holocaustului (1941-1944)". Conferința a fost dedicată unui aspect puțin cunoscut al temei mai largi,
Holocaustul din Transnistria, teritoriu care în perioada regimului antonescian a servit drept ultima destinație pentru
miile de evrei deportați din diferite zone ale României. Documente inedite, păstrate în arhivele americane, rusești,
ucrainene și moldovenești, precum și în Arhiva CNSAS, conțin referiri sporadice, dar suficient de consistente,
privind implicarea funcționarilor publici români, în special a funcționarilor originari din Basarabia, în scoaterea
abuzivă din regiune și transferul peste Prut al instrumentelor muzicale, al picturilor și al altor obiecte de valoare,
foste proprietăți evreiești și ale statului. Evenimentul a fost organizat de către Anca Filipovici şi Attila Gidó
(cercetători ISPMN). 

În perioada 6-7 iunie 2019, a avut loc la Budapesta conferința The post-1989 Springtime of National
Minorities?, Minority Mobilisation, Human Rights Activism and the Accommodation of Ethnocultural Diversity in
Central, Eastern and Southeast Europe, organizată de Central European University și Tom Lantos Institute. În
cadrul conferinței Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat cu o prezentare despre rolul religiei în politica
de stat protector a Turciei, în Balcani, axându-se asupra activităților instituției Diyanet-ului (Președenția Afacerilor
Religioase din Turcia) în comunitatea musulmană din Dobrogea. Kiss Tamás și Toró Tibor (cercetători ISPMN) au
susținut o prezentare despre paradigma educațională a elitei maghiare din Transilvania. Tamás Kiss și István
Gergő Székely (cercetători ISPMN) au participat la panelul de carte: „Populism, Memory and Minority Rights:
Central and Eastern European Issues in Global Perspective".

Vineri, 7 iunie 2019, Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la expoziţia ştiinţifică: Ştiinţă şi etnicitate
II. Biopolitica şi eugenismul în România, 1920-1944. Expoziţia a fost organizată de Marius Turda, profesor la
Oxford Brookes University şi a fost găzduită în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială. Expoziţia a fost lansată cu o introducere ştiinţifică susținută de Bokor Zsuzsa (cercetător
ISPMN) şi sociologul Florin Faje (UBB) despre eugenia şi biopolitica românească din perioada interbelică. 

În perioada 12-14 iunie 2019, a avut loc la Burgas, Bulgaria, conferinţa de închidere a proiectului YOUMIG
(Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei
transnaţionale a tinerilor). Evenimentul a prezentat principalele rezultate ale proiectului desfăşurat în perioada
2017-2019, precum şi aspecte ale evaluării diferitelor componente. De asemenea, au fost analizate posibilităţi de
finanţare şi continuare a cooperărilor ştiinţifice pe tema migraţiei tinerilor. Din partea partenerului de proiect
ISPMN au participat la eveniment Anca Filipovici (cercetător, manager comunicare YOUMIG) şi Kállay Péter
(manager financiar). 

Luni, 17 iunie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la conferința internațională „Europe 30
Years after the fall of the Berlin Wall. Opening conference and workshop LSE Ideas CSEEP Desk at FSPAC"
[Europa la 30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului. Conferința de deschidere și workshopul LSE IDEAS pentru
deschiderea biroului pentru Europa Centrală și de Est, în cadrul Facultății de Stiințe Politice, Administrative și ale
Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai]. Remus Anghel (cercetător ISPMN) și Inta Mierina de la
Universitatea din Letonia, Riga au prezentat articolul: „From Emigration to Immigration? CEE Countries in
Post-crisis Context" (De la Emigrare la Imigrare? Țările din estul și centrul Europei în context post-criză). Articolul
prezintă principalele tendințe migratorii în spațiul țărilor din Europa de Est și Europa Centrală în perioada
post-criză, amintind deficitele principale generate de migrație. În a doua parte sunt descrise principalele tendințe
de imigrare către aceste state.

În perioada 18-19 iunie 2019, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat la conferința internațională
From the Republic of Turkey: Diplomacy, Ideology, Society, organizată de Centrul de Studii Turce a Universității
București, Universitatea Ovidius și TIKA (Agenția de Dezvoltare și Cooperare Turcă). Conferința a fost organizată
în memoria istoricului tătar Kemal Karpat, personalitate internațională, originar din comunitatea tătară din
Dobrogea. Titlul prezentării Adrianei Cupcea a fost Islam in Dobruja. Interaction Between Local Tradition and
Transnational Influences. În cadrul cercetării prezentate cercetătoarea a analizat influența asupra comunității
musulmane din Dobrogea, a Islamului transnațional, identificând care sunt actorii transnaționali implicați în
revitalizarea religioasă după 1990 în Dobrogea, analizând modurile și planurile lor de acțiune și interacțiune în
comunitatea musulmană, începând de la nivelul elitei religioase și până la nivelul membrilor comunității, inclusiv
asupra vieții cotidiene și practicii religioase de zi cu zi, dar și asupra personalului religios și asupra educației
religioase.
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Joi, 20 iunie 2019, a avut loc workshopul „Politicile de stat faţă de minorităţile naţionale în România între
1945-1989". Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi a
avut loc la sediul Institutului. Este cunoscut faptul că dinamica politicilor de stat faţă de minorităţi a fost influenţată
întotdeauna de situaţia internă, dar şi de relaţiile internaţionale ale României, precum şi de relaţiile României cu
„ţările-mamă"/kin state. Diferitele politici legate de minorităţi se manifestau pe cel puţin două nivele: unul oficial,
prin acte normative şi discurs politic (declaraţii, propagandă), şi unul neoficial, la nivelul interacțiunilor cotidiene.

Scopul workshopului a fost acela de a compara aceste politici din perioada comunistă şi de a obţine o viziune cât
mai largă asupra relaţiei stat-minorităţi.Evenimentul a fost deschis de către István Horváth (preşedinte ISPMN) şi
de către organizatorul workshopului Attila Gidó (cercetător ISPMN). Au participat cu prezentări: Liviu Rotman
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative): Permanenţă şi variaţii ale naţionalismului regimului
comunist din România (1948-1989); Novák Csaba Zoltán (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai"
al Academiei Române): Politica Partidului Comunist Român faţă de minoritatea maghiară, 1945-1989; Plainer
Zsuzsa (cercetător ISPMN): Cenzura teatrului orădean în anii 1980 - repere teoretice şi studii de caz; George
Enache (Universitatea „Dunărea de de Jos" din Galați): Politicile Statului român faţă de ruşii-lipoveni între
1945-1989; Miodrag Milin (Universitatea „Tibiscus"): Minoritatea sârbă din România (1945-1989); Adriana Cupcea
(cercetător ISPMN): Turc, rom, musulman sau clasă muncitoare? Efectele politicilor regimului comunist într-o
comunitate urbană de romi musulmani din Dobrogea (România); Viorel Achim (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga",
Academia Română): Politicile faţă de romi în anii 1945-1953; Manuela Marin (Universitatea „Babeş-Bolyai"):
Eșecul previzibil al unui proiect: romii în România comunistă; László Fosztó (ISPMN): Schimburi strict
supravegheate: O schiţă a cercetărilor privind romii din România în perioada socialistă târzie; Corneliu Pintilescu
(Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române): Politici ale Securității față de minoritatea germană din
România (1948-1989); Anca Şincan (Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai" al Academiei
Române): În clandestinitate: minorităţi religioase nerecunoscute de lege în arhivele Securităţii.

În perioada 26-28 iunie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la conferința rețelei europene de
migrație, IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion - Migrație internațională, integrare și
coeziune socială), desfășurată la Malmo, Suedia. Titlul conferinței a fost „Understanding International Migration in
the 21st century: conceptual and methodological approaches." (Înțelegerea migrației internaționale în secolul 21:
demersuri metodologice și conceptuale). Remus Anghel a prezentat o lucrare cu titlul „Few successful, many
mobile. Transnational return, ongoing mobility, and social differentiation in Romania" (Puțini de success, mulți în
mobilitate. Întoarcere transnațională, mobilitate continuă și diferențiere socială în România). Articolul analizează
modelele de mobilitate internațională și practicile migrației de întoarcere în mai multe contexte locale din
România. Analiza arată cum o mare parte dintre migranții români rămân în continuare în diverse practici de
mobilitate. O parte a lor devin sau sunt considerați „de succes", cea mai mare parte a celorlalți însă rămân
ancorați în practici migratorii și de angajare în țările din vestul Europei.

Începând cu luna iunie 2019, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) este membră a Reţelei Europene dedicată
studiului Istoriei sociale şi culturale a botezului şi năşitului coordonată de Universitatea Bocconi din Italia. Reţeaua
a fost fondată în 2006, şi are peste 80 de membri din diferite domenii ale ştiinţelor sociale. Scopul reţelei este de a
consolida acest domeniu de cercetare şi de a asigura o platformă de circulaţie a experienţelor şi cercetărilor
efectuate pe un domeniu care doar recent a început să reintre în atenţia cercetătorilor care provin din alte domenii
pe lângă istorie socială şi a religiei. Astfel, din ce în ce mai mulţi antropologi şi sociologi care studiază reţelele
sociale, diferite aspecte legate de grupuri etnice şi minorităţi naţionale, coeziunea socială, identitatea şi economia
familiei au analizat năşitul din noi perspective. Cercetările Stefániei Toma despre relaţiile etnice dintre romi şi
ne-romi şi relaţiile economice informale din Transilvania se încadrează în cadrul acestei Reţele.  

În luna iunie 2019, a apărut primul număr din 2019 al revistei în limba maghiară a Muzeului „Haáz Rezső" din
Odorheiu Secuiesc Lustra. Attila Gidó (cercetător ISPMN) a publicat în revistă un studiu cu titlul Holokauszt
Székelyudvarhelyen [Holocaustul în Odorheiu Secuiesc]. După o parte introductivă despre istoria comunităţii
evreieşti din localitate, textul parcurge etapele discriminării rasiale şi a excluderii din societate a evreilor în
perioada administraţiei maghiare când Transilvania de Nord aparţinea Ungariei (1940-1944). Conform
recensământului maghiar din 1941 populaţia evreiască a oraşului Odorheiu Secuiesc număra 324 de persoane. O
parte dintre bărbaţi au fost înrolaţi la munca obligatorie, iar cealaltă parte a populaţiei a fost deportată la
Auschwitz în mai 1944. Doar 88 de persoane au supravieţuit Holocaustului. 
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În luna iunie 2019, a fost finalizat proiectul ISPMN cu finanţare externă „Inventarierea izvoarelor arhivistice
referitoare la istoria evreilor din Transilvania". Cercetarea a fost finanţată de către „Rothschild Europe" Foundation
(Fundaţia „Rothschild Europe") şi face parte din proiectul internaţional „Yerusha" (https://yerusha.eu/) privind
inventarierea izvoarelor referitoare la evreii în diferite ţări ale Europei (Franţa, Olanda, Belgia, Cehia, Slovacia,
Ungaria, Serbia, România, Ucraina, Grecia, Georgia, Rusia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia). Proiectul a fost
lansat în iulie 2016 şi a fost coordonat de către Attila Gidó (cercetător ISPMN), Ladislau Gyémánt (profesor
emeritus, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca). În cercetare au fost incluse următoarele 10 Direcţii judeţene
ale Arhivelor Naţionale Române: Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Satu
Mare, Sălaj, Caraş-Severin. Pe parcursul cercetărilor, membrii echipei au identificat acele fonduri arhivistice care
conţin documente referitoare la evreii din Transilvania. Pe baza inventarelor de fonduri s-a pregătit o bază de date
în format excel conţinând următoarele informaţii: numele instituţiei la care se păstrează fondul arhivistic,
denumirea şi numărul fondului, instituţia creatoare a fondului, limba documentelor, starea fizică a materialului
arhivistic respectiv, descrierea de conţinut a fondului documentar. Baza de date va fi accesibilă online pe pagina
de web a ISPMN şi a Yerusha în 2020.

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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