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Luni, 16 martie 2020, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitatul (prin telefon) studioului Radio Cluj în
cadrul emisiunii Tetőterasz [Terasă pe acoperiș], redactor István Rostás-Péter. Tema emisiunii a fost efectul
globalizării și al mobilității romilor asupra dezvoltării limbii romani. László Fosztó a vorbit despre un proiect
internațional inițiat de Universitatea Södertörm din Suedia care propune o nouă abordare asupra plurilingvismului
în comunitățile de romi din diferite țări. Proiectul este intitulat Repertorii ale limbii romani într-o lume deschisă
(Romani language repertoires in an open world). Din consorțiul proiectului fac parte patru centre universitare:
Universitatea Södertör, Universitatea din Manchester, Universitatea din Graz, și Centrul Național pentru Cercetare
Științifică (CNRS) din Paris. László Fosztó este membru în comitetul de experți al proiectului. În cadrul emisiunii a
vorbit despre conceptele de bază și ipotezele cercetării cât și despre potențialul de a aduce o nouă înțelegere a
sociolingvisticii și a contactului lingvistic prin intermediul studierii limbii romani. Mai multe detalii vedeți aici. 

Vineri, 20 martie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a publicat articolul "When Diaspora meets Pandemic"
[Când diaspora se întâlnește cu pandemia] care a fost publicat pe blogul Facultății de Sociologie a Universității din
Leeds (Marea Britanie). Articolul susține faptul că în contextul actual asistăm la o regândire a relațiilor dintre
diaspora românească și România prin schimbarea de status și percepție a diasporei. 

Luni, 23 martie 2020, a fost publicată versiunea online a fișei de infomare Socio-cultural transformations
following the recent mobility of Roma within the EU [Transformări socio-culturale în urma mobilității recente a
romilor în UE] semnată de László Fosztó și Stefánia Toma (cercetători ISPMN). Fișa este parte a colecției
Factsheets on Romani Culture (http://romafacts.uni-graz.at/) îngrijită de Universitatea din Graz, publicată sub
egida Consiliului Europei din Strasbourg. Acest articol prezintă pe scurt schimbările socio-culturale observate în
diferite comunități de romi din România, dar și eventualele modificări ale relației cu populația majoritară din
localitate, care au urmat migrației romilor din diferite localități.Articolul poate fi citit aici și descărcat (în format pdf)
aici.

Luni, 23 martie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a acordat un interviu la Radio Europa Liberă cu privire
la efectele pe care pandemia o va avea asupra migrației românești. În articol se susține faptul că aceste efecte
vor fi cel mai probabil masive, încă greu de anticipat, iar în eventualitatea unei întoarceri a unui număr mai mare
de cetățeni români, statul român va trebui să adopte politici eficiente de retenție. Articolul poate fi lecturat aici.  

În luna martie 2020, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a fost aleasă în Comitetul de redacție al revistei Tér és
Társadalom (Spațiu și Societate) editat de Institutul de Studii Regionale al Academiei de Științe a Ungariei.
Revista a fost fondată în 1987, și apare semestrial, publicând articole în limba maghiară, dar și în limbile de
circulație internațională. Specificul revistei este unul multidisciplinar, concentrându-se pe relația dintre spațiu și
societate din perspectiva mai multor discipline. Publicația este indexată în mai multe baze de date internaționale.
Pentru a citi articolele accesați pagina revistei aici.

În luna martie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a publicat în coautorat cu Anatolie Coșciug articolul
intitulat "Introduction to the Special Issue: Debating Immigration in a Country of Emigration" [Introducere:
Dezbaterea despre imigrare într-o țară de emigrare], apărut la Social Change Review, Doi:
10.2478/scr-2018-0006. Articolul discută tipurile de cercetări care se realizează în România pe temele migrației
de întoarcere și imigrației din alte zone. 
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În luna martie 2020, a apărut studiul The Religious Conversion of the Founders of Two Charismatic
Communities in Moldova: An Analysis [Conversia religioasă a fondatorilor a două comunități carismatice din
Moldova. Studiu de caz] în Ágnes Hesz-Éva Pócs (eds): Present and Past in the Study of Religion and
Magic [Prezent și trecut în studiul religiei și magiei] (Religious Anthropological Studies In Central Eastern Europe
7) Budapest: Balassi Kiadó, 129-154. Acesta este semnat de Peti Lehel (cercetător ISPMN) și publicat într-un
volum colectiv care conține mai multe analize scrise de cercetători specializați în antropologia religiei. Articolul
analizează narativele de conversie ale fondatorilor a două comunități religioase penticostale într-o subregiune
mixtă din punct de vedere etnic și religios. Pe de o parte, studiul examinează conversiunea religioasă la nivel
individual. Pe de altă parte, prin studierea istoriei convertirii și a carierei fondatorilor comunității care aparțin
aceleiași rețele penticostale se poate modela dezvoltarea micro-istorică a comunităților religioase apărute după
schimbarea regimului în România. Cea mai importantă concluzie a analizei este că experiența religioasă
subiectivă, mediul cultural și educația celor mai respectate persoane care stau la baza organizării comunităților
religioase au un impact determinant asupra formării și funcționării comunităților religioase.

În luna martie 2020, a apărut în Colecția Minorități a Editurii ISPMN volumul „Polonezii din România: repere
identitare" (Cluj-Napoca, 2020, 240 p.), editat de Anca Filipovici (cercetător ISPMN), cu un Cuvânt-înainte al
istoricului Adam Burakowski și o Prefață semnată de cercetător dr. Mihai-Ștefan Ceaușu. Urmărind dinamica
secolelor XIX-XX, acest volum problematizează aspectele fundamentale ale identităţii minorităţii poloneze din
România, pe trei planuri corespondente: cel al populaţiei, al instituţiilor minoritare şi al statelor implicate. Lucrarea
conține nouă studii structurate în secțiuni distincte, semnate atât de cercetători consacrați, cât și din noua
generație, din spațiul academic românesc și polonez: Ilka Veress, Marius Petraru, Karina Stempel-Gancarczyk,
Helena Krasowska, Danuta Roman, Philippe Henri Blasen, Anca Filipovici, Ion Constantin, Florin Pintescu.
Studiile sunt organizate în jurul unor teme de reflecţie asupra reperelor identitare: păstrarea identităţii prin
educaţie şi şcolarizare în limba maternă; evoluţia corpului viu al limbii; memorii ale apartenenţei; instituţii
reprezentative şi relaţia cu statul de origine. Lucrarea pune în relief și spațiul bucovinean, regiune în care sunt
localizate cele mai numeroase comunități poloneze din România și care reprezintă un model de referinţă al
multiculturalismului şi al convieţuirii interetnice. 

Miercuri, 1 aprilie 2020, în baza unui acord între Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale și
Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul ISPMN a început un stagiu de practică, pe o perioadă de șase luni, a drd.
Nicoleta Șchiop. Tema stagiului se referă la negocierile de aderare ale Turciei cu UE, din perspectiva drepturilor
minorităţilor etnice. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului POCU Cercetare doctorală și postdoctorală de
calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii (POCU/360/6/13/124146).Practica în cadrul ISPMN cuprinde: a)
realizarea unui inventar al publicațiilor și producțiilor radio și TV, referitoare la minoritățile turcă și tătară din
România, în scopul completării bazei de date RE/SEARCH a ISPMN; b) întocmirea împreună cu îndrumătorul de
practică a unei bibliografii referitoare la minoritatea kurdă din Turcia; c) întâlniri de lucru în scopul consilierii din
partea îndrumătorului de practică în redactarea părții tezei de doctorat referitoare la drepturile minorităţilor din
Turcia; e) redactarea unui studiu în scopul publicării în cadrul seriei Working Papers a ISPMN. Stagiul de practică
va fi îndrumat de către Adriana Cupcea (cercetător ISPMN).

Sâmbătă, 18 aprilie 2020, a avut loc premiera episodului cu numărul opt (și final) din seria de filme „Magyarok
Romániában - 100 év történelem" (Maghiarii în România - 100 de ani de istorie). Ultimul episod al seriei nu trece
în revistă cele mai importante evenimente din perioada postcomunistă, oferind și o sinteză despre cele mai
importante procese politice și sociale din rândul comunității maghiare din România din ultimele trei decenii.
Filmele au fost finanțate de Fundația pentru Școală; regizorul seriei este Vig Emese; coordonatorul științific
istoricul Bárdi Nándor (Academia Maghiară de Științe, Institutul pentru Cercetarea Minorităților), iar scenariul celui
de-al optulea episod a fost realizat de Székely István Gergő (cercetător ISPMN). Din cauza stării de urgență,
lansarea a avut loc doar online, pe pagina de Facebook a seriei aici. Filmul poate fi vizualizat și pe YouTube, cu
subtitrare în limba română aici. 

http://ispmn.gov.ro/page/peti-lehel
http://ispmn.gov.ro/page/editura-ispmn
http://ispmn.gov.ro/page/filipovici-anca
http://ispmn.gov.ro/page/veress-ilka
http://ispmn.gov.ro/page/adriana-cupcea
http://ispmn.gov.ro/page/szekely-istvan-gergo
https://www.facebook.com/events/556667768300122/
https://www.youtube.com/watch?v=QYgEhBb77Ts&t=24s


Joi, 30 aprilie 2020, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la seminarul online "What do we know
about interventions for building peaceful societies? What don't we know?" [Ce știm despre intervențiile pentru
societăți pașnice? Ce nu știm?] organizat de International Initiative for Impact Evaluation [Inițiativa Internațională
pentru Evaluare de Impact] în colaborare cu German Institute for Development Evaluation [Institutul German
pentru Evaluarea Dezvoltării]. Ada Sonnenfeld de la organizația 3ie a prezentat noul lor proiect - EGM (Evidence
Gap Map), o hartă a evaluărilor de intervenții care au avut scopul de a contribui la o societate inclusivă și coezivă
în contexte fragile. Au fost prezentate conceptele și conceptualizările aplicate pentru identificarea intervențiilor și a
evaluărilor proiectelor de dezvoltare. În discuțiile care au urmat, a fost subliniată importanța cunoașterii acestor
intervenții și a evaluării lor în dezvoltarea unor noi intervenții. Metodele mixte (cantitative și calitative), atât în
cercetare, cât și în evaluare au un rol foarte important și au dovedit a fi mai eficiente în procesul de cunoaștere și
în design-ul unor noi politici sociale, deoarece permit o cunoaștere mai complexă. Mai multe informații vedeți aici
.  

În luna aprilie 2020, a apărut studiul cu titlul Széki táncházak, cigány buletinek, Balkán-bajnokok - magyarság-
kép az elmúlt húsz év ASTRA- filmjeiben [Case de dans din Sic, buletine rome, campioni balcanici -
reprezentarea minorității maghiare în filmele festivalului ASTRA]. Acesta este semnat de Plainer Zsuzsa
(cercetător ISPMN) și publicat în limba maghiară în revista Medok - Media/Istoria presei-Comunicare. Studiul
poate fi accesat aici. 

În luna aprilie 2020, a apărut numărul special al revistei Korunk cu titlul Ruralitás, változó falu [Ruralitate, satul
în schimbare] editat de Jakab Albert Zsolt și Peti Lehel (cercetători ISPMN). Numărul se concentrează asupra
problematicii sociale, economice și mentale a satului contemporan. Autorii au fost solicitați să dezvolte unul dintre
următoarele subiecte: 1. schimbări în atitudinile locale și externe față de ruralitate (cum ar fi aprecierea moștenirii
culturale); 2. transformarea atitudinilor de tip consumatorist față de mediul rural (turism, mutarea la sat, folosirea
satului ca spațiu de agrement); 3. schimbări în condițiile și motivațiile producției de alimente (agricultura făcută în
timp liber/hobby, aprecierea culturilor proprii, apariția ideii de culturi „aproape organice"); schimbarea formelor de
cooperare. Numărul special debutează cu un Cuvânt-introductiv semnat de către redactorii Jakab Albert Zsolt-Peti
Lehel cu titlul: Ruralitás, korunkban változó falu [Ruralitate, schimbarea satului în lumea contemporană]. Revista
include și analize din care tratează problemele mentalitare și sociale care îngreunează reducerea decalajelor
sociale în societăți rurale. Numărul conține și traducerea în limba maghiară a unui articol semnat de Iulia-Elena
Hossu (cercetător ISPMN), articol publicat în revista LUD, revistă de etnologie apărută sub egida Academiei
Poloneze de Științe. Articolul dezvoltă o analiză asupra familiilor românești afectate de migrația transnațională,
transformarea cadrului relațiilor de înrudire, modificarea sensurilor acestora. Titlul articolului: „Még mindig egy
család vagyunk?" Transznacionális családok - romániai perspektívák [„Mai suntem o familie?" Familii
transnaționale - perspective din România].  

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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