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În perioada 6-7 noiembrie 2019, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa „Zsidó
lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában" [Dinamica ierarhiilor evreieşti de loialitate în
Europa Centrală]. Evenimentul a avut loc la sediul Comitetului Academic din Szeged şi a fost organizat de către
Universitatea din Szeged, Institutul Pedagogic Rabinic din Budapesta şi Comitetul Academic din Szeged.
Cercetătorul Attila Gidó a susţinut o prezentare cu titlul „Zsidó lojalitásnyilatkozatok Erdélyben, 1918-1940"
[Declaraţii evreieşti de loialitate în Transilvania, 1918-1940] în care a vorbit despre discursul politic evreiesc legat
de problema loialităţii faţă de statul român, respectiv faţă de minoritatea maghiară din România în perioada
interbelică.  

Vineri, 8 noiembrie 2019, a fost organizat un workshop pe tematica rolului Bisericii Reformate în societatea
contemporană. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare „Ravasz László" (locul desfășurării
evenimentului: Florești). Pe lângă reprezentanții Bisericii Reformate au participat Fosztó László și Peti Lehel
(cercetători ISPMN). Fosztó László a ținut o prezentare referitoare la modelele teoretice care interpretează
apariția mișcărilor religioase în rândul societății rome și a schițat rezultatele proprii bazate pe cercetări de teren.
Prima parte a prezentării susținute de Peti Lehel s-a concentrat pe construirea experienței religioase din punct de
vedere teoretic. În a doua parte a prezentării, cercetătorul a expus propriile sale proiecte de cercetare pe
tematica religiozității. Expunerile cercetătorilor ISPMN au fost urmate de o dezbatere despre dificultățile
bisericilor în societăți contemporane. Mai multe detalii vedeți aici.  

Luni, 11 noiembrie 2019, portalul de știri transindex.ro a publicat un interviu cu Székely István Gergő (cercetător
ISPMN) despre rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Temele abordate au fost prezența la
vot în țară și în străinătate, rezultatele obținute de candidații mai importanți și comportamentul alegătorilor de etnie
maghiară din România.Interviul poate fi citit aici.

Luni, 11 noiembrie 2019, și luni, 25 noiembrie 2019, începând cu ora 9:00, Székely István Gergő (cercetător
ISPMN) a fost invitatul emisiunii "Reggeli tornádó" (Tornada de dimineață) la Paprika Rádió (95.1 FM, Cluj).
Prilejul discuțiilor a fost dat de cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale, temele abordate fiind
prestația și rezultatele candidaților, precum și comportamentul electoral al alegătorilor maghiari. Emisiunile au fost
moderate de Sevecsek Reni și Ambrus István. 

Marți, 12 noiembrie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la Zagreb, Croația, la conferința
intitulată „Returnees and Economic Development" [Migrația de întoarcere și dezvoltarea economică]. Conferința a
fot organizată de către Fundația Konrad Adenauer, Departamentul de Studii Croate al Universității din Zagreb,
Institutul de Studii Etnice și de Migrație, Institutul de Științe Sociale „Ivo Pilar", precum și fundația „Croatian
Heritage". Remus Anghel a susținut o prelegere intitulată „Returnees and entrepreneurship. Romanian
experiences" [Migranții care se întorc și antreprenoriatul. Experiențe românești] în cadrul căreia a prezentat
analizele despre migrația de întoarcere către România și diferitele modalități prin care migranții reîntorși se
readaptează contextelor locale. 
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În perioada 14 - 15 noiembrie 2019, a avut loc la Budapesta (Ungaria) al treilea curs de perfecționare din
cadrul proiectului COST CA16111 International Ethnic and Immigrant Minorities Survey Data Network [Rețeaua
internațională pentru date cantitative pe minorități etnice și imigranți] organizat anul acesta de Institutul de
Cercetări Sociale TÁRKI în colaborare cu Centrul pentru Științe Sociale al Academiei de Științe a Ungariei. Anul
acesta tema acestui curs a fost metodologia cercetării pe minorități etnice și imigranți [Research on ethnic and
migrant minorities]. La curs au participat 24 de cercetători juniori și avansați din 14 țări, provenind din mai multe
domenii ale științelor sociale (științe politice, sociologie, antropologie, statistică, psihologie socială, științe
medicale, științe umaniste și arte). În prima zi a cursului, Anikó Bernát (Institutul de Cercetări Sociale TÁRKI) și
Messing Vera (Centrul pentru Științe Sociale al Academiei de Științe a Ungariei) au ținut un curs comun despre
principalele probleme și dileme metodologice și conceptuale în proiectarea unui sondaj în rândul populației de
romi și migranți. A doua zi, Stefano Piemontese (Universitatea Birmingham, MB) utilizând unor materiale
etnografice, a subliniat unele aspecte care țin de problemele etice în selectarea subiecților care aparțin
minorităților etnice, și a romilor în special, respectiv greutățile care sunt întâmpinate în traducerea rezultatelor
sondajelor în politici publice și sociale. Andrey Ivanov (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, FRA) a
prezentat prin prisma sondajelor efectuate de către UNDP și FRA diferite abordări în transformarea datelor
statistice în indicatori sociali pentru descrierea situației romilor din Europa. Steffen Pötzschke (GESIS - Institutul
Leibniz pentru Științe Sociale) a prezentat utilizarea unei rețele de socializare ca bază de eșantionare, subliniind
greutățile și dilemele utilizării unei astfel de eșantionări. Stefánia Toma (cercetător ISPMN și membru supleant
pentru Comitetul de Management COST Action ETHMIGSURVEYDATA) a prezentat pe exemplul a două proiecte
ISPMN recente (SocioRoMap și MigRom) greutățile și dilemele metodologice, conceptuale și etice în eșantionare
și culegere de date cantitative în rândul populației de romi și migranți, lansând o provocare practică privind diferite
metode de reducere a incertitudinii (eșantionare, validitate, replicabilitate, generabilitate etc). 

Sâmbătă, 16 noiembrie 2019, Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN) a participat în comuna Marca, județul Sălaj,
la reprezentația piesei de teatru documentar rural "Sunt una dintre fortunate". Piesa este produsă în cadrul
proiectului Anonimii migrației, proiect finanțat de AFCN, un proiect de intervenție culturală cu un puternic caracter
interdisciplinar și multicultural. ISPMN, partener al proiectului, a fost reprezentat de Iulia-Elena Hossu în calitate
de cercetător de teren. Mai multe detalii despre întregul proiect puteți vedea pe pagina proiectului aici.  

Vineri, 22 noiembrie 2019, a avut loc la Cluj masa rotundă cu tema Intelectualii minorităților naționale și
Securitatea, organizată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.) în parteneriat cu
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN). Abordând relația intelectualilor cu regimul
comunist, scopul evenimentului a fost de a analiza din perspectivă interdisciplinară relația multifațetată dintre
intelectualii „minoritari", ideologie și regimul politic în perioada regimului comunist, valorificând în primul rând
surse de arhivă, dar și surse orale sau literatură memorialistică. Prezentările s-au axat pe următoarele tematici: a)
stadiul actual al cercetărilor referitoare la elitele intelectuale ale minorităților naționale, în perioada comunistă; b)
studii de caz; c) publicații recente, proiecte de cercetare care reflectă tematica mesei rotunde. Subiectele au
acoperit minorități naționale ca maghiarii, romii, sârbii, germanii, turcii, și tătarii. Din partea ISPMN au participat
Adriana Cupcea, Plainer Zsusza, Kozák Gyula (cercetători ISPMN). 

Vineri, 22 noiembrie 2019, în cadrul Filmotecii ISPMN, în colaborare cu Departamentul de Relații internaționale
și studii europene din cadrul Universității Sapientia, a fost organizată o proiecție a documentarului Life is still ours,
regizat de Arnab Dewan, regizor independent. Filmul a avut scopul de a prezenta conflictele interetnice din zona
Chittagong Hill Tracks din Bangladesh. În regiune au trăit tradițional mai mult de zece grupuri etnice, fiecare
având identitate, tradiții, limbă și cultură distincte. După proiecție a avut loc o discuție unde au participat regizorul
filmului, Arnab Dewan, Andrea Virginás, conferențiar universitar în cadrul Universității Sapientia, Departamentul
Media, respectiv Tamás Kiss și Tibor Toró (cercetători ISPMN).  
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Vineri, 22 noiembrie 2019, ISPMN în colaborare cu Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene
din cadrul Universității Sapientia a organizat un workshop cu tema "Minorities, immigrants and kinstates in
Eastern Europe and „the Global South" [Minorități, imigranți și state mamă în Europa de Est și Sudul Global]. În
cadrul evenimentului au fost prezentate trei studii de caz, în care relațiile dintre grupurile minoritare, imigranți și
majoritate diferă în funcție de context. Luis Escobedo (University of the Free State, Africa de Sud) a vorbit despre
categorizarea și xenofobia legată de imigranți în Africa de Sud. Tamás Kiss (cercetător ISPMN) a prezentat modul
în care sentimentul anti-imigranți din Ungaria schimbă și percepția maghiarilor din afara Ungariei în una negativă.
Tibor Toró (cercetător ISPMN) a vorbit despre situația imigranților din Republica Moldova, prezentând cazuri în
care se accentuează diferențierea dintre basarabeni și români, luând caracteristici cvasi-etnice.Evenimentul face
parte din cadrul proiectului Experiența integrării - Perspectiva imigranților: Ce ajută imigranții în integrare în
Ungaria, Polonia, România și Bulgaria?

În perioada 22-24 noiembrie 2019, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa [Istoria
urbană și culturală a orașului Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár] Stadt- und Kulturgeschichte von
Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár (Bad Kissingen, Germania), organizată de Akademie Mitteleuropa. Titlul
prezentării a fost [Construcția de memorie maghiară și română la Cluj în secolele XIX-XX] Hungarian and
Romanian Memory Construction in Cluj in the 19th-20th Centuries. Studiul a urmărit problematica practicii de
comemorare. Scopul acestei analizei constă în organizarea într-un sistem a formelor locale ale comemorării, iar
pe de altă parte, în formularea unui răspuns, (inclusiv) pe această bază, la întrebarea cu privire la modul în care
narativizarea timpului, respectiv producerea memoriei (datarea, păstrarea memoriei, ridicarea de plăci
comemorative şi de statui) organizează şi (re)construieşte spaţiul. Prezentarea a mai chestionat și modul în care
evenimentele evidenţiate se transformă sub impactul practicilor de comemorare. 

Luni, 25 noiembrie 2019, Remus Anghel (cercetător) a susținut prezentarea „Romanian migration and migrants'
political behaviour" [Migrația românească și comportamentul politic al migranților] în cadrul unui workshop despre
migrație și democrație organizat de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB, și
Facultatea de Științe Politice a Universității Duisburg-Essen. Prezentarea a pus în discuție evoluția migrației
românești și modalitatea în care s-au structurat opțiunile politice ale migranților în legătură cu experiența de
migrație.  

Joi, 28 noiembrie 2019, Zsuzsa Plainer (cercetător ISPMN) a participat ca prezentator și moderator de discuții la
prezentarea de carte a sociologului Péter László (UBB) cu titlul: Libertate pe munte. Istoria socială a urmăririi în
grup a meciurilor de fotbal în România anilor 1980. Evenimentul a avut loc la Universitatea Creștină Partium din
Oradea.  

Joi, 28 noiembrie 2019, în cadrul seriei de seminarii DICE-ROMA, ISPMN a primit vizita unui grup de studenți
masteranzi și cadre didactice de la Universitatea de Arte Aplicate, Institutul de Arhitectură din Viena (Die
ANGEWANDTE, University of Applied Arts, Institute of Architecture, Vienna, Austria). La întâlnire au participat
László Fosztó, Kozák Gyula și Stefánia Toma (cercetători ISPMN), care au vorbit despre efectul tranziției la
economia de piață asupra situația populației de romi din România, probleme legate de locuire marginală în zone
rurale și urbane, segregare teritorială/etnică, utilizarea spațiului de locuit, arhitectură urbană și rurală, respectiv
diferite fenomene și procese sociale care pot avea influență asupra modului în care spațiul este folosit (eg.
reconversia și mobilizarea religioasă, migrația).   

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, a avut loc la Novi Sad (Újvidék), Serbia, o conferință intitulată "Értékteremtő
Kisebbségkutatás a Kárpát-medencében" (Valori în cercetarea minorităților din Bazinul Carpatic), în organizarea
Consiliului Academic Maghiar din Voivodina (Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács). Din partea ISPMN au
participat la eveniment Horváth István (președinte) și Székely István Gergő (cercetător). Horváth István a susținut
o prezentare cu titlul "Kisebbségkutatás Erdélyben" (Cercetarea minorităților în Transilvania), axată în primul rând
pe prezentarea principalelor direcții și proiecte de cercetare din cadrul ISPMN, dar menționând și alte cercetări
semnificative. Székely István a susținut o prezentare cu titlul "Egyenlőtlen akkommodáció: az erdélyi magyar
közösség helyzete a romániai kisebbségpolitikai rezsimben" (Acomodare inegală - Situația comunității maghiare
în regimul de protecție a minorităților din România), constând în linii mari în prezentarea cadrului teoretic care a
stat la baza volumului intitulat "Unequal Accommodation of Minority Rights. Hungarians in Transylvania" (coord.
Kiss Tamás - Székely István Gergő - Toró Tibor - Bárdi Nándor - Horváth István, Editura Palgrave Macmillan
2018). Detalii despre conferință pot fi găsite aici.  

http://ispmn.gov.ro/page/kiss-tams
http://ispmn.gov.ro/page/jakab-albert-zsolt
http://ispmn.gov.ro/page/anghel-remus-gabriel
http://ispmn.gov.ro/page/plainer-zsuzsa
http://ispmn.gov.ro/page/foszto-laszlo
http://ispmn.gov.ro/page/kozak-horatiu-liviu
http://ispmn.gov.ro/page/toma-stefania
http://www.ispmn.gov.ro/page/horvath-istvan
http://ispmn.gov.ro/page/szekely-istvan-gergo
http://www.ispmn.gov.ro/page/horvath-istvan
http://ispmn.gov.ro/page/kiss-tams
http://ispmn.gov.ro/page/szekely-istvan-gergo
https://vmat.rs/ertekteremto-kisebbsegkutatas-a-karpat-medenceben/


În luna noiembrie 2019, a apărut studiul cu titlul "The Rise of Antisemitism in the Multiethnic Borderland of
Bukovina: Student Movements and Interethnic Clashes at the University of Cernăuți (1922-1938)" [Ascensiunea
antisemitismului în provincia multietnică de graniţă Bucovina: mişcări studenţeşti şi conflicte etnice la
Universitatea din Cernăuţi (1922-1938)], publicat de Anca Filipovici (cercetător ISPMN), în volumul "The
Holocaust in the Borderlands. Interethnic Relations and the Dynamics of Violence in Occupied Eastern Europe"
[Holocaustul la periferii. Relaţii interetnice şi dinamica violenţei în zonele ocupate din Estul Europei], editat de
Gaëlle Fisher şi Caroline Mezger, Editura Wallstein, Göttingen, 2019. Textul porneşte de la constatarea că
învățământul superior constituie un domeniu-cheie din perspectiva căruia poate fi analizată (in)congruența dntre
moștenirea Imperiului Austriac și adaptarea la regimul naţional românesc post-1918. În România interbelică,
universitățile au funcționat ca forumuri instituționale ce au reflectat și modelat transformările etnice, marcate mai
ales de aşa-zisa "problemă evreiască". În acest context, lucrarea își propune să urmărească dinamica relațiilor
evreo-creștine și radicalizarea studenților de la Universitatea din Cernăuți în perioada 1922-1938. Principalul
argument al acestei lucrări este că în Bucovina, universitatea - deși provincială și politizată - era terenul unei
mișcări studențeşti proprii, bine definită, cu mentori și revendicări. Mişcarea era conectată la acțiunile studenților
la nivel național, dar prezenta unele caracteristici distincte generate, printre altele, de istoria provinciei. Articolul
analizează profilul studenţilor evrei și români, analizând atât datele statistice, cât și discursuri ce reconstruiesc
etapele radicalizării studenților în Cernăuți. Sursele acestei analize se bazează pe documente de arhivă (fonduri
ale Ministerului Educației și ale Direcţiei Generale şi Inspectorate Regionale de Poliţie din România), presă și
pagini de memorialistică. 

În luna noiembrie 2019, a apărut la Editura ISPMN, cartea de autor semnată de Plainer Zsuzsa (cercetător
ISPMN) cu titlul Despre vigilența ideologică. File din istoria cenzurii instituțiilor (maghiare) orădene în regimul
Ceaușescu: presă, filarmonică. Tema cărții constă în investigarea cenzurii la instituții culturale selectate din
Oradea (presă, filarmonică, teatru) în perioada 1965-1989. Proiectul început în 2006 prelucrează documente de
arhivă și interviuri cu elita culturală orădeană cu scopul de a găsi răspuns la următoarele întrebări: care a fost
instituția cenzurii? Cât de eficient era acest control? Cum era transgresarea lui? Oare eludarea era posibilă
datorită activității elitei culturale sau a fost rezultatul cooperării dintre elite și cenzori? Care au fost efectele sociale
ale cenzurii și cum influența aceasta o societate locală? Există oare diferențe între cenzura instituțiilor maghiare și
române în Oradea?Volumul poate fi comandat pe adresa Editurii ISPMN.

În luna noiembrie 2019, a apărut numărul 2/2019 al revistei ştiinţifice peer-review Regio a Institutului pentru
Studierea Minorităţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe Maghiare. Attila Gidó (cercetător ISPMN) a publicat în
revistă un studiu cu titlul „Sómérok" a Kárpátokban [Şomrim în Munţii Carpaţi]. Textul oferă o scurtă prezentare a
primelor decenii a mişcării cercetaşilor evrei din Transilvania. Se concentrează în principal pe mecanismele şi
ritualurile de construire a identităţii care au contribuit la trezirea şi consolidarea identităţii etnice evreieşti. Conform
abordării teoretice a lui Rogers Brubaker, etnicitatea şi comportarea ca grup este o stare în continuă schimbare.
Ritualurile - care au modelat viaţa de zi cu zi a cercetaşilor evrei - sunt prezentate aici ca elemente de construire
a identităţii care au asigurat condiţii de apartenenţă la o comunitate naţională imaginată / construită. 

Vineri, 6 decembrie 2019, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat cu o prezentare la conferința
internațională organizată de Centrul de Studii Biblice din cadrul Universității Babeș-Bolyai în colaborare cu
Centrul de Cercetări asupra Religiei „Convivence" al Universității din Szeged și Institutul de Studii asupra Religiei
al Bisericii Unitariene. Titlul conferinței a fost: Identități Rănite în Europa Centrală și de Est: Identificări Religioase
și Politice [Wounded Identitie in Central and Eastern Europe: Religious and Political Identification], iar prezentarea
a fost intitulată Revitalizarea religioasă în rândul romilor din Transilvania [Religious Revival among the
Transylvanian Roma]. 
Vedeți mai multe detalii aici.

Sâmbătă, 7 decembrie 2019, Stefánia Toma și László Fosztó (cercetători ISPMN) au participat la o masă
rotundă intitulată „RMT 30+", care a dezbătut procesele sociale și culturale observate în cei 30 de ani trecuți de
la schimbarea de regim din România. Masa rotundă a fost organizată de KAM - Centrul pentru Cercetări
Antropologice și Regionale și a avut loc la Casa Jakab  Albert din Miercurea Ciuc. 
Mai multe detalii vedeți aici și aici.  
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Luni, 9 decembrie 2019, a avut loc la Academia de Științe din Viena (ÖAW), Comisia Vanishing Languages and
Cultural Heritage. Doi specialiști invitați, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) și Maria Petrou au vorbit despre
evoluțiile limbilor unor foste elite din Balcani. Odată cu sfârșitul Imperiului Otoman în sud-estul Europei -, două
limbi ale fostelor elite balcanice - tătara din România și turca din Grecia, două varietăți turcice din sud-estul
Europei și-au pierdut gradual importanța. Departe de locurile lor de origine și sub influența limbilor cu care au
venit în contact, româna, respectiv greaca, cele două limbi au evoluat diferit. Maria Petrou, lingvist la Justus Liebig
University Giessen și Adriana Cupcea, cercetător la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
au analizat situația lingvistică a celor două limbi, din perspectiva istoriei sociale, caracterizate în primul rând de
faptul că vorbitorii au aparținut elitei sociale în trecut, iar azi unei minorități amenințate de asimilare. Adriana
Cupcea (cercetător ISPMN) a susținut prelegerea cu titlul Între obiective politice și oscilații ideologice. Limba
tătară din Dobrogea. În cadrul prezentării a accentuat faptul că limba tătară vorbită în Dobrogea reprezintă o
varietate lingvistică regională a limbii tătare crimeene prezentând variațiuni lexicale și gramaticale minore
semnificative față de alte varietăți lingvistice ale acestei limbi, vorbite în Crimeea, teritoriul de origine al tătarilor și
în diaspora tătară din Bulgaria, Turcia sau Uzbekistan. Lucrarea prezentată face parte dintr-o cercetare mai
amplă, realizată împreună cu Horváth István (președinte ISPMN), referitoare la elaborarea unei schițe de politică
lingvistică pentru limba tătară din Dobrogea, în cadrul proiectului inițiat și coordonat de Departamentul de Relații
Interetnice, în scopul revitalizării limbii tătare, prin adăugarea funcției educaționale. 

Marți, 10 decembrie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la un eveniment din cadrul
Dezbaterilor Sibiene, organizate de către Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu și Institutul pentru Relații
Culturale Externe din Stuttgart. Titlul manifestării a fost : „Despre Emigrare și Imigrare. Fenomenul migrației în
România și Sibiu după 1990". Au participat prof. dr. Hans-Christian Maner de la Universitatea Johannes
Gutenberg din Mainz, Germania, Remus Anghel, și Alin Croitoru, lector, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.
Intervenția lui Remus Anghel s-a axat asupra prezentării elementelor conceptuale care ajută cel mai bine la
înțelegerea migrației din România, iar mai apoi pe tematica deconstruirii unor mituri care sunt asociate migrației.
Evenimentul a fost deschis publicului larg. 

În perioada 11-12 decembrie 2019, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la două evenimente la
Colegiul Noua Europă din București (New Europe College). Evenimentele au fost organizate cu participarea
antropologului maghiar Mihály Sárkány de la Budapesta. Primul eveniment a constat într-o prezentare susținută
de Mihály Sárkány despre tematica tendințelor în antropologie în secolul al XXI-lea, urmată de o sesiune de
dezbatere. Al doilea eveniment a prilejuit un dialog despre tema teoriilor și a temporalității în antropologie pe
marginea unei prezentări despre biografia profesională și cercetările sale în Ungaria și Africa. Evenimentele au
fost organizate în cadrul proiectului GARD (Grupul de Cercetări și Dezbateri în Antropologie) finanțat de un grant
CNCS/CCCDI - UEFISCD (nr. PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0018). Gazda evenimentelor a fost Viorel Marian
Anăstăsoaie. La eveniment au participat  bursierii NEC, antropologi și sociologi invitați.

Mai multe detalii vedeți aici și aici.

Miercuri, 18 decembrie 2019, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a susținut o prezentare la Facultatea de
Sociologie a Universității din București. Prezentarea s-a adresat în primul rând studenților, dar și cadrelor
didactice. Remus Anghel a avut o discuție mai amplă despre migrația cetățenilor români către vestul Europei în
care a prezentat modalități de cercetare, colectarea de date și analiza datelor, care sunt specifice domeniului
migrației. În a doua parte a prezentat ultimele volume editate pe tematica comunității germane din România,
respectiv migrația și schimbările asociate care au loc. La eveniment a participat un public numeros. 

În luna decembrie 2019, a apărut numărul 13 al revistei internaționale peer-review intitulată Justice
spatiale/Spatial Justice [Justiție spațială]. În numărul acesta a apărut studiul cu titlul Incomplete Housing Justice in
România under Neoliberal Rule [Justiție incompletă - problematica locuirii sub guvernanță neoliberală] semnat de
Enikő Vincze, Cristina Bădiță, Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN). Acest număr al revistei bilingve Spatial
Justice/Justice spatiale este unul special, conceput sub forma unei colecții de articole semnate de o parte a
cercetătorilor din cadrul proiectului RELOCAL - "Resituating the local in cohesion and territorial development",
proiect derulat sub coordonarea Universității Finlanda de Est din Joensuu, cu 14 instituții partenere și cu sprijinul
financiar al programului european de cercetare Horizon 2020. Considerând că problema locuirii se situează în
centrul nedreptății spațiale și al inegalităților teritoriale, articolul analizează injustiția spațială ca rezultat al
politicilor de locuire care funcționează la intersecția dintre 3 nivele: local, național și transnațional. 

Întregul articol poate fi accesat aici, în limbile engleză și franceză.
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În luna decembrie 2019, a apărut un număr special al revistei internaționale peer-review, Lud. Numărul
publică un articol în limba engleză intitulat "Are we Still a Family?" the Perspective from Romanian Transnational
Families [Mai suntem noi o familie? Vieți transnaționale și înrudire în cazul României], semnat de Iulia-Elena
Hossu (cercetător ISPMN). Studiul susține ideea conform căreia, în cazul familiilor transnaționale românești,
familia și, în special înrudirea prin afinitate, continuă să reprezinte o valoare importantă pentru cei implicați în
procesul de migrație. Textul articolului valorifică materialele rezultate din cercetările de tip calitativ derulate de
autoare pe parcursul perioadei 2015-2019, atât în străinătate cât și în România.

Studiul poatefi accesat aici. (DOI)

În luna decembrie 2019, a apărut cartea cu titlul Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe (Urme ale
Fecioarei Maria în Europa post-comunistă) redactată de Tatiana Zachar Podolinská: Veda, Publishing House of
the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2019. (Ethnological Studies 38). Peti Lehel (cercetător ISPMN) a
publicat în volum un articol cu titlul The Marian Apparition of Seuca/Szőkefalva in the Context of Religious and
Ethnical Interference [Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca, în contextul interferenţelor religioase şi etnice, pp.
328-351]. Articolul prezintă istoria coexistenței etnice și religioase într-un sat de pe Valea Târnavei Mici.
Argumentul autorului susține că aparițiile din Seuca au adus satului o reputație distinctă într-o regiune în care au
avut loc schimbări enorme și oamenii au fost obligați să dezvolte strategii sau moduri de viață mai complexe, fără
modele concrete preexistente. Articolul este republicarea working paperului cu următoarele referințe: The Marian
Apparition from Seuca/Szőkefalva in the Context of Religious and Ethnical Interferences. Working Papers in
Romanian Minority Studies. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj, 2009, pp. 23-37 /
Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca, în contextul interferenţelor religioase şi etnice. Studii de atelier. Cercetarea
minorităţilor naţionale din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj, 24/2009,
pp. 5-22. 

În luna decembrie 2019, a apărut volumul colectiv cu titlul Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi
vallásosságról [Magie, rugăciune, misticism. Studii despre religiozitatea populară], Societatea Muzeului
Ardelean-Asociația Etnografică Kriza János, Cluj-Napoca, 2019. Acesta este editat de Peti Lehel-Tánczos Vilmos
și conține prezentările conferinței cu titlu „Hegyet hágék, lőtőt lépék..." Irányzatok és módszerek a
Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában. Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok
emlékére [Tendințe și metode în cercetarea etnologiei religiei în Bazinul Carpatic. Conferință internațională în
memoria celor mai prestigioși oameni de știință 4, Cluj-Napoca, 1-3 iunie 2018] sub formă de studii. Volumul
colectiv conține 32 de articole pe tema diferitelor aspecte ale religiozității vernaculare. Volumul conține un articol
republicat al lui Peti Lehel cu titlul Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben
[Migrația și cultul penticostal într-o comunitate de romi cerșetori din estul Moldovei] în care analizează relația între
procesele de modernizare ale unei comunități rome și trecerea la cultul penticostal. Articolul a apărut anterior cu
următoarele date bibliografice: Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben. Erdélyi
Társadalom, XV. 1. 2017. 57-80. Datele articolului apărut în limba engleză: Migration and Pentecostalism in a
Mendicant Roma Community in Eastern Moldavia. Acta Ethnographica Hungarica, Vol. 63, Nr. 1, June, 2018,
83-106. 

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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