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Joi, 9 noiembrie 2017, Attila Gidó (cercetător ISPMN), a fost invitatul emisiunii în limba maghiară Erdélyi Figyelő
[Observator Transilvănean] a TVR CLUJ. Interviul a fost realizat cu ocazia împlinirii a 79 de ani (9-10 noiembrie
1938) de la aşa-zisul Kristallnacht [Noaptea de cristal]. Aşa a fost denumit pogromul cel mai mare din Germania,
Austria şi Regiunea Sudeţilor în urma căruia au fost ucişi în jur de 100 de evrei şi au fost arestaţi alți 30.000, au
fost devastate sau incendiate sute de sinagogi şi mii de magazine evreieşti. În cadrul emisiunii, Attila Gidó a
prezentat pe scurt cronologia evenimentelor şi a vorbit despre problema antisemitismului în secolul al XX-lea şi în
zilele noastre. Interviul poate fi vizualizat aici.
Marţi, 14 noiembrie 2017, în cadrul seminarului de cercetare DICE-Roma, Kiss Ágnes (cercetător ISPMN) a
prezentat lucrarea intitulată Typologies of informal institutions and informal practices under scrutiny.
Theoretical and methodological considerations [Tipologiile instituţiilor şi practicilor informale. Consideraţii
teoretice şi metodologice]. Studiul trece în revistă tipologiile instituţiilor informale utilizate în domeniul ştiinţelor
politice şi oferă o tipologie alternativă. El mai conţine câteva menţiuni legate de conceptualizarea informalităţii,
respectiv comentarii ce trebuie considerate în cazul analizelor empirice ale acestui fenomen.
Miercuri, 15 noiembrie 2017, László Fosztó (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare publică în cadrul unei
serii de conferinţe organizate de Institutul de Teoria artei şi cercetarea mediei, al Universităţii „Eötvös Loránd" din
Budapesta. Conferinţele fac parte din cursul intitulat Ce implică a fi maghiar în Bazinul Carpatic? susținut de
Catedra media şi comunicare împreună cu Institutul de cercetare a minorităţilor al Academiei Ungare de Ştiinţe şi
Societatea Scriitorilor din Ungaria. Coordonatorii cursului sunt Ferenc Hammer şi György Szerbhorváth. Titlul
prezentării susținute de László Fosztó a fost Maghiarii şi romii în Transilvania: graniţe, interacţiuni,
comunităţi [Magyarok és romák Erdélyben: határok, találkozások, közösségek], cercetătorul vorbind despre
aspectele schimburilor culturale şi tipurile de relaţii sociale existente între romi şi maghiari în zonele de contact din
Transilvania. Mai multe detalii vedeți aici.
Vineri, 17 noiembrie 2017, partenerii YOUMIG din România s-au întâlnit la Sfântu Gheorghe. Experții tematici
din Sfântu Gheorghe și Cluj au analizat realizările proiectului, printre care studiul de caz efectuat de către
partenerii din România, respectiv proiectul pilot de politici publice referitoare la migrație care va fi lansat la Sfântu
Gheorghe. Evenimentul a reprezentat un cadru propice pentru planificarea vizitei de studiu la Salzburg (Austria)
efectuată la sfârșitul săptămânii de către membrii proiectului din Sfântu Gheorghe, precum și planificarea întâlnirii
transnaţionale a partenerilor YOUMIG. Din partea ISPMN au participat Kiss Tamás (cercetător ISPMN, manager
proiect), Székely István-Gergő şi Toró Tibor (cercetători ISPMN, experţii tematici).
Luni, 20 noiembrie 2017, în cadrul seminarului ISPMN de cercetare DICE-Roma, Viorela Ducu (cercetător
principal, director proiect) a susținut prezentarea cu titlul: Elements of display of transnational families.
Aceasta s-a bazat pe rezultatele proiectului internaţional de cercetare intitulat Confruntarea diferenței prin
practicile familiilor transnaționale, proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Obiectivul central al acestui proiect a constat în analiza
strategiilor prin care familiile transnaționale își administrează specificul modului de viață. În acest context, membrii
echipei de cercetare şi-au asumat dezvoltarea unei metodologii inovative în domeniu, care va îmbinat metodele
cercetării de teren de tip calitativ cu metodele vizuale de înregistrare şi documentare (fotografie şi video).
În perioada 22-23 noiembrie 2017, a avut loc la Regensburg (Germania) cea de-a treia întâlnire a partenerilor
YOUMIG. Din partea ISPMN au participat Kiss Tamás (cercetător ISPMN, manager proiect), Székely István
Gergő (cercetător ISPMN, expert tematic) și Kállay Péter (manager financiar). Temele principale dezbătute în
cadrul evenimentului au fost următoarele: cadrul teoretic și conceptual al cercetării elaborat de către echipa din
Viena; studiile de caz elaborate de municipiile participante în proiect - pachet de lucru coordonat de ISPMN;
proiectele pilot și bunele practici - activități coordonate de partenerii din Slovenia; baze de date de indicatori
referitori la migrație - pachet de lucru coordonat de către cercetătorii Institutului de Cercetări Economice
(Slovenia). O știre referitoare la eveniment poate fi citită pe pagina web a proiectului. Detalii despre proiectul
YOUMIG vedeţi pa pagina web ISPMN, aici.

Joi, 30 noiembrie 2017, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la sesiunea de laborator de politici
publice „Roma Stocktaking Report". Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană, Centrul de Cercetare
Comună (Joint Research Centre) şi a avut loc la Bruxelles. Scopul sesiunii de laborator este de a inventaria
cunoaşterea existentă şi instrumentele de politici publice pentru incluziunea romilor din Europa şi discutarea într-o
formă participativă a ceea ce este necesar pentru a rupe ciclul marginalizării în care se află această comunitate.
Centrul de Cercetare Comună pregăteşte un raport despre politicile publice în acest domeniu.Mai multe detalii
vedeți aici și aici.
În luna noiembrie 2017, a apărut în revista Erdélyi Társadalom anul 15, nr. 1, publicație a Facultății de
Sociologie din cadrul UBB, articolul intitulat MigRom - a romániai romák migrációjának mintázatai, kapcsolatok
és hatások itthon [MigRom - pattern-urile migraţiei romilor din România, reţele şi efecte în comunităţile de acasă]
semnat de Toma Stefania (cercetător ISPMN). Articolul prezintă rezultatele proiectului MIGROM - Migraţia
romilor din România în Europa de Vest: Cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor. Proiectul este
co-finanţat de Comisia Europeană prin FP7 (GA319901). Echipa de cercetare din România a analizat migrația
romilor din România, centrându-se pe modelele migratorii, rețele, remiteri și efectele migrației în comunitățile de
origine. Cuvinte-cheie: migrația romilor, comunități de origine, modele migratorii, rețele, remiteri, dezvoltare locală.
Articolul poate fi accesat aici.
În luna noiembrie 2017, la Editura ISPMN a apărut volumul lui Filippo Bonini Baraldi: Romi, muzică şi
empatie.
Pornind de la o etnografie ancorată în dimensiunea sensibilă a practicii muzicale, această lucrare propune o
reflecţie teoretică şi interdisciplinară asupra legăturilor dintre muzică, emoţie şi empatie. Autorul arată cum muzica
şi plânsetele merg mână în mână, dezvăluind tensiuni între unitate şi diviziune, viaţă şi moarte, individul şi ceilalţi
şi mobilizând facultăţi fundamentale: compasiunea, contagiunea emoţională, empatia. Facultăţi pe care romii le
exaltă, exacerbează şi percep ca identitare.
În luna decembrie 2017, la Editura ISPMN au apărut primele trei volume din Colecţia Minorităţi.
În căutarea tărâmului promis. Italienii din România, volum coordonat de Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN).
Italienii din România reprezintă o minoritate puţin cunoscută de publicul românesc. Aceasta se datorează în mare
măsură numărului lor mic şi a faptului că italienii sunt răspândiţi în întreaga Românie, din Banat la Craiova şi din
Dobrogea la Iaşi, deci nu se poate vorbi despre o comunitate compactă de câteva mii de persoane. Dar tocmai
această distribuţie teritorială oferă comunităţii un caracter aparte, extrem de interesant, determinând relevarea
unor file distincte din ultimele două secole ale istoriei sale.
Volumul Istorie și identitate la turcii din Dobrogea, coordonat de Adriana Cupcea, Kozák Gyula (cercetători
ISPMN).
Volumul dedicat turcilor, prin abordarea din diversele perspective ale constructului identitar - etnic, religios, civic,
lingvistic, social, dar și istoric și național - oferă o perspectivă la zi asupra unei comunităţi dinamice, aflate în plină
perioadă de modificări simbolice. În contextul general de interes faţă de Islam, volumul aduce un plus de
informaţie referitor la manifestări ale acestei culturi în România. Structura volumului, cuprinde un număr de nouă
studii, alături de o introducere scrisă de Silvana Rachieru, director al Centrului de Studii Turce de la Universitatea
București.
Un destin la Marea Neagră. Tătarii din Dobrogea. Coordonatori volum: Metin Omer, Adriana Cupcea
(cercetăror ISPMN).Diverse ca tematică, studiile volumului, elaborate pe baza unor cercetări aprofundate, ale
unor surse și metodologii diverse, tratează probleme pragmatice într-o abordare academică, interdisciplinară, dar
accesibilă mai multor categorii de public, îndeplinind astfel nu doar un rol științific, ci și un rol social. Volumul este
o invitație adresată tătarilor înspre o introspecție asupra trecutului, prezentului și viitorului comunității, o invitație
către publicul larg spre cunoașterea unei comunități entice prea puțin știute în societatea românească, dar și o
chemare adresată cercetătorilor înspre aprofundarea studiilor cu privire la tătarii din România.
Mai multe detalii despre volumele Editurii ISPMN, precum și modalitatea de achiziționare a acestora găsiți aici.

A apărut articolul cu titlul Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben [Migrație
și religie penticostală într-o comunitată de romi cerșetori din estul Moldovei] în revista de specialitate Erdélyi
Társadalom (XV. évf., 1. sz., 2017. 57-80. Articolul este semnat de Peti Lehel (cercetător ISPMN). Pe parcursul
textului sunt analizate schimbările religioase și sociale ale unei comunități de romi penticostali dintr-un sat mixt din
punct de vedere etnic și religios, relația dintre practicile migratorii și trecerea la religia penticostală. În prima parte
a articolului, autorul prezintă comunitatea romă și schițează contextul trecerii acesteia la religia penticostală. În
cea de-a doua parte, sunt analizate cele două tipuri de migrație a romilor 1. migrația cerșitului care se
concentrează mai ales în țările nord-europene și 2. migrația care se concentrează în țările vest-europene și are ca
scop o ședere mai îndelungată. Autorul subliniază impactul migrației în schimbarea situației comunității rome și
importanța religiei penticostale în procesele de modernizare a comunității rome.
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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