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Joi, 3 noiembrie 2016, în cadrul Seriei de Seminarii ISPMN a avut loc prezentarea cu titlul Mixt/bi-national
couples in transnational families susținută de Viorela Ducu (cercetător principal Centrul de Studiere a
Populaţiei, UBB) și Iulia Hossu (cercetător ISPMN, cercetător postdoctoral, Centrul de Studiere a Populaţiei,
UBB). Discuția s-a axat asupra prezentării terenului din Mons, Bruxelles (Belgia) desfășurat în cadrul proiectului
Confruntarea diferenței prin practicile familiilor transnaționale, proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) și implementat de
Centrul de Studiere a Populației, UBB, Cluj-Napoca.

Vineri, 4 noiembrie 2016, a avut loc lansarea cărţii Churches - Holocaust. Christian Churches in Three
Countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust [Biserici - Holocaust. Bisericile Creştine din trei
ţări ale Europei Centrale şi Est-Europene şi Holocaustul] la sediul Asociaţiei „Minerva" din Cluj-Napoca. Cartea a
fost prezentată de către Attila Gidó (cercetător ISPMN) şi de către istoricul Zoltán Tibori Szabó. Volumul apărut la
Editura Civitas Europica Centralis (Budapesta) în anul 2016 cuprinde nouă studii, dintre care trei au teme legate
de Holocaustul din România şi Transilvania de Nord. Gabriel Andreescu semnează un text cu titlul Anti-semitic
issues in Orthodox publications, years 1920-1940 [Problematica antisemită în publicaţiile ortodoxe din anii
1920-1940] în care analizează presa şi literatura ecleziastică creştin-ortodoxă din perioada interbelică. Studiile
semnate de Artur Lakatos (The treatment of the Jewish issue în the Roman Catholic, Calvin Protestant and
Unitarian printed media in Transylvania, 1920-1944 - [Problema evreiască în presa romano-catolică, calvinistă şi
unitariană din Transilvania, 1920-1944] şi Izabella Péter (The Romanian Greec Catholic Church of Transylvania
and the Holocaust [Biserica Greco-Catolică din Transilvania şi Holocaustul] se ocupă cu problema
antisemitismului în bisericile romano-catolice şi protestante, respectiv în Biserica Greco-Catolică din Transilvania
de Nord. Cartea poate fi descărcată AICI.
În perioada 9-11 noiembrie 2016, a avut loc la Berlin conferința internațională The promotion of National
Minorities by their "mother countries" in Central and Eastern Europe in the 20th and 21 st century organizată de
European Network Remembrance and Solidarity, Federal Institute for Culture and History of Germans in Eastern
Europe și Institute for Foreign Cultural Relations. Conferința a prezentat fundalul istoric al diverselor evoluții și al
statutului minorităților din regiune, alături de politicile de stat în ceea ce privește minoritățile naționale, dintr-o
perspectivă multidisciplinară și comparativă. Panel-urile s-au axat asupra situației minorităților naționale din
diferite state, mai exact asupra unor subiecte legate de concepte, instrumente, actori și efectele politicilor de stat,
în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. În cadrul conferinței, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a prezentat
cercetarea cu titlul Turkey kin state policies in the Balkans. A case study on the Muslim Community in Dobruja
(Romania). Cercetarea a prezentat traiectoria politicii de stat protector a Turciei în Balcani, post 1990, în cazul
particular al turcilor și tătarilor musulmani din Dobrogea.

În perioada 11-12 noiembrie 2016, Remus Gabriel Anghel a organizat împreună cu Margit Fauser de la
Universitatea din Bochum-Ruhr un workshop internațional cu titlul Migrația de Întoarcere și Schimbarea Socială.
Workshop-ul a fost organizat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității
Babeș-Bolyai din Cluj. În cadrul acestui workshop s-au identificat 3 mari arii de interogație teoretică și zone de
cercetare a relației dintre migrația de întoarcere și schimbarea socială: analiza efectelor remiterilor sociale și
financiare; efectele generate de capitalul social transnațional; migrația de întoarcere și restratificare socială.
Workshop-ul a adunat mai mult de 20 de cercetători din Europa: Marea Britanie, Germania, Italia, Albania, Serbia,
Portugalia, Spania.

Joi, 17 noiembrie 2016, a avut loc conferința intitulată Interferențe culturale între spațiul transilvan și Imperiul
Otoman, conferință susținută de prof. univ. dr. Călin Felezeu (Institutul de Turcologie și Studii Central Asiatice,
Universitatea Babeș-Bolyai) și un atelier de pictură pe apă (ebru), artă tradițională turcească, specifică perioadei
otomane, realizat de Vladimir Tupanceski, profesor de ebru al Centrului Cultural Turc "Yunus Emre", Constanța.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Centrul Cultural Turc "Yunus Emre"
din Constanța. Din partea ISPMN a participat Adriana Cupcea (cercetător).

În perioada 22-24 noiembrie 2016, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la simpozionul intitulat
„Fogadd a koronát..." Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek
Magyarország utolsó koronázási szertartása körül [Festivitate și criză, concepții. Imaginea viitorului în jurul
ceremoniei de încoronare a ultimului rege maghiar] din Szeged (Ungaria), organizat de Universitatea din Szeged
şi Comitetul Teritorial al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Titlul prezentării a fost A millennium és az utolsó
koronázás emlékezete. A királyhűség narratívumai és emlékezési alakzatai Kolozsváron [Memoria ceremoniei de
încoronare și narativele loialității regale în Cluj-Napoca]. Studiul a urmărit practica comemorării și evenimentele
festive ale Mileniului (1896), festivităţile locale ale încoronării (1916), precum şi narativele loialităţii regale.

Miercuri, 30 noiembrie 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la un atelier organizat de Centrul
Comun de Cercetare (Joint Research Centre) al Comisiei Europene la Bruxelles. Scopul atelierului a constat
într-o dezbatere metodologică despre elaborarea atlaselor comunităţilor de romi în ţările membre ale Uniunii
Europene, cu accent pe Regiunea Dunării. Întâlnirea a fost deschisă de Vladimír Šucha (directorul general Joint
Research Centre ) iar discuţiile au fost moderate de d'Artis Kancs (cercetător senior Joint Research Centre). Au
fost prezentate patru demersuri de cartografiere socio-grafică (din Cehia, Slovacia, Ungaria şi România) cu
participarea specialiştilor din aceste ţări. László Fosztó a vorbit despre proiectul SocioRoMap - Cartografierea
sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind
integrarea romilor, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea
Sărăciei în România" (RO25), promotor ISPMN, parteneri: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (FSD) şi Centrul
de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT). Dezbaterea s-a axat pe potenţialul şi limitele unei metodologii
comune şi posibilitatea de a extinde demersurile de cartografiere în alte ţări membre UE.

Joi, 8 decembrie 2016, a avut loc lansarea cărţii cu titlul Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két
világháború között [Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică] semnată de Attila Gidó (cercetător
ISPMN). Evenimentul a avut loc la sediul Asociaţiei Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca. Cartea a apărut la
Editura Asociaţiei Muzeului Ardelean în anul 2016 și a fost prezentată de către istoricul şi jurnalistul Zoltán Tibori
Szabó. Reacţii de presă (în limba maghiară) puteți vedea aici.
În perioada 18-20 decembrie 2016, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa internaţională
intitulată 48th Annual Conference of Association for Jewish Studies [A 48-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei de
Studii Ebraice]. Evenimentul a avut loc la San Diego şi a fost organizat de către Association for Jewish Studies
[Asociaţia de Studii Ebraice] cu sediul în New York. Cercetătorul Attila Gidó a susţinut o prezentare cu titlul Social
Profile of Holocaust Survivors in 1946. Case of Northern Transylvanian Jews [Profilul social al supravieţuitorilor
Holocaustului în 1946. Cazul evreilor din Transilvania de Nord]. În prezentarea sa, a vorbit despre problemele de
reintegrare şi despre problemele sociale ale supravieţuitorilor reîntorşi în Transilvania de Nord.

În luna decembrie 2016, a apărut noul număr al revistei Holocaust. Studii şi cercetări (vol. VIII, nr. 1(9)/2016)
editată de către Institutul pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel". Studiile incluse în volum
explorează diverse aspecte ale tematicii Holocaustului, analize particulare ale manifestării antisemitismului sau
memoria şi reprezentarea traumei. Un grupaj de texte omagiale este dedicat memoriei lui Elie Wiesel. În cadrul
revistei, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a publicat studiul Mechanisms of Anti-Semitism in 20th-Century
Bukowina. Case Study: Sociologist Traian Brăileanu (1882-1947). Pornind de la premisa că antisemitismul
românesc din secolul 20 poate fi explicat nu doar prin „ciocnirea" dintre evreul real și cel imaginar, ci și printr-o
contextualizare fidelă a evenimentelor, textul propune interpretarea biografiei sociologului Traian Brăileanu și a
contextului sociopolitic al vremii. Astfel, cercetând firul biografic, opera sociologică și alte publicații, textul prezintă
anumite mecanisme ale ideologiei anti-evreiești ce relevă faptul că Brăileanu și-a construit discursul antisemit pe
considerații culturale și economice ce descriu evreul ca alteritate. De asemenea, sociologul s-a manifestat ca
promotor al asocierii evreilor cu pericolul bolșevic. În plus, viziunea sa este determinată de anumite valențe
specifice unei regiuni multietnice: Bucovina istorică.

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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