
În perioada 3–4 mai 2012, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa interdisciplinară 
intitulată Schimbare de paradigme şi comunicare organizată de către Societatea Bolyai, la Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Titlul prezentării a fost Dilemele metodologice ale ştiinţelor sociale în 
cercetările despre romi. Cercetătorul a oferit o schiţă despre dezbaterile şi dilemele care persistă în discuţiile 
recente despre modelele analitice aplicate asupra societăţii şi culturii romilor din Europa Centrală şi de Est.
Detalii despre eveniment puteţi afla accesând:

În perioada 4–6mai 2012, Institutul pentru Cercetare Antropologică (Zagreb) a organizat conferinţa 
internaţională intitulată Multilingualism in public sphere [Multilingvism în sfera publică], la 
Dubrovnik (Croaţia). Veress Ilka (cercetător ISPMN) a participat la această conferinţa cu o prezentare 
având titlul Minority Languages in Public Administration: small language groups in Romania 
[Limbile minorităţilor în administraţia publică: grupurile mici în România]. Cercetătoarea a analizat 
comparativ diferitele minorităţi lingvistice din România, în ceea ce priveşte gradul de implementare a 
legislaţiei relevante. În timp ce în prima parte a prelegerii accentul a fost pus pe prezentarea diferitelor 
practici lingvistice ale grupurilor minoritare, a doua parte a fost menită să caute explicaţii la 
fenomenul funcţiilor reduse ale limbilor minoritare.

În perioada 11–12 mai 2012, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa intitulată Culturi 
pe cale de dispariţie – Ceangăii din Moldova VI organizată de Fundaţia „Teleki László”, conferinţă 
axată pe situaţia actuală a comunităţii catolicilor din Moldova. Peti Lehel a ţinut o prelegere cu titlul 
Etnicitate într-un sat de ceangăi. Prelegerea a fost bazată pe rezultatele unei cercetări cantitative care 
s-a focusat pe tematica etnicităţii şi utilizării limbii. Cercetătorul a accentuat importanţa experienţei 
de migrare în configurarea atitudinilor identitare. Rezultatele empirice confirmă ipoteza cercetărilor 
efectuate, conform cărora, în rândul comunităţilor de ceangăi procesele de modernizare ale societăţii, 
care au avut loc după schimbare regimului din 1989, şi schimbările radicale ale stilului de viaţă sunt 
mai accentuate la segmentul tânăr de populaţie, fapt ce poate fi observat cu precădere în valorile 
asumate de către aceştia.

În perioada 14–15 mai 2012, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa internaţională 
intitulată To Stay or Go? Jews in Europe in the Immediate Aftermath of the Holocaust [A rămâne sau a 
pleca. Evreii din Europa de după Holocaust], organizată de către trei instituţii de cercetare din Polonia 
şi Germania: Jewish Historical Institute (Varşovia), German Historical Institute (Varşovia) şi Nordost-
Institut Lüneburg (Lüneburg). Prezentările susţinute la sediul Institutului de Istorie Evreiască din 
Varşovia s-au axat pe problemele sociale, economice şi politice ivite în cadrul comunităţilor evreieşti 
din Europa Centrală şi de Est de după Holocaust. În prezentarea sa The Romanian Jewish Community 
After the Holocaust. The Case of the World Jewish Congress and the Northern Transylvanian Jews 
[Comunitatea evreiască din România de după Holocaust. Congresul Mondial Evreiesc şi evreii din 
Transilvania de Nord], Gidó Attila a vorbit despre efectele Holocaustului din Transilvania de Nord şi 
despre structura demografică şi socială a supravieţuitorilor evrei din această

http://bolyait.ro/blog/2012/04/30/paradigmavaltas-es-kommunikacio/.
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regiune. Programul conferinţei este accesibil la: 
http://www.dhi.waw.pl/de/veranstaltungen/event/event/to-stay-or-go-jews-in-europe-in-the-

immediate-aftermath-of-the-holocaust-part-ii.html?no_cache=1.

În perioada 14–16 mai 2012, a fost organizată la Lund (Suedia), de către Nordforsk Nordic Network 
Conference in Memory Studies, Centre for European Studies at Lund University, conferinţa cu titlul 
Towards a Common Past? Conflicting Memories on Contemporary Europe [Spre un trecut comun? 
Memorii contradictorii despre Europa contemporană]. Din partea ISPMN a participat Jakab Albert 
Zsolt (cercetător ISPMN) cu prelegerea The Organization of Collective Memory by Romanians and 
Hungarians in Cluj-Napoca (Romania) [Organizarea memoriei colective la români şi maghiari în 
Cluj-Napoca], prezentată în cadrul atelierului Memory and Place in European Cities [Memorie şi 
locuri în oraşele europene]. Prelegerea a urmărit, pe linia analizei antropologice, organizarea 
memoriei colective în oraşul Cluj-Napoca, în perioada cuprinsă între anii 1989–2008. 
Programul conferinţei poate fi consultat la adresa: 
http://www.cfe.lu.se/upload/LUPDF/CentrumforEuropaforskning/programNiklasB1.pdf . 

Marţi, 15 mai 2012, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a susţinut la Facultatea de Sociologie a 
Universităţii din Trento, Italia, prelegerea intitulată Migrating Minorities. Case Studies from 
Romania [Minorităţi migratoare. Studii de caz din România].Ţară de origine a uneia dintre cele mai 
mari populaţii de migranţi din Europa, din România au pornit o diversitate de tipuri de migranţi şi de 
traiectorii migratorii. Prezentarea a urmărit să analizeze migraţia minorităţilor naţionale ca un tip 
de mişcare migratorie diferită de migraţia de muncă, dar şi de migraţia etnică a migranţilor care 
pleacă către statele-mamă. Analiza s-a concentrat pe discutarea cazului migraţiei etnicilor germani 
din Timişoara şi a etnicilor croaţi din Caraşova. 
 
 
În perioada 17–20 mai 2012, a fost organizată ediţia a VII-a a Întâlnirii Muzicienilor de Táncház din 
Transilvania, la Valea Boroş, aşezare ce aparţine de Lunca de Jos, Ghimeş.  Această întâlnire este 
organizată anual, începând cu anul 2006, sub forma unui atelier la care participă muzicienii 
maghiari din România. În cadrul atelierului sunt susţinute prelegeri ştiinţifice, discuţii profesionale, 
dar şi activităţi practice specifice domeniului. Vineri, 18 mai, Könczei Csongor (cercetător ISPMN) a 
susţinut o prelegere ştiinţifică despre muzicanţii romi din comuna Pălatca. Pe baza datelor 
disponibile, cercetătorul a descris sintetic, muzicanţii romi din secolul trecut (familiile şi tarafurile) 
din comuna Pălatca, specificând locul lor într-un context mai larg (al zonei etnografice Câmpia 
Transilvaniei).

Vineri, 18 mai 2012, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la o masă rotundă organizată în 
cadrul Zilelor academice ale Universităţii Deschise Protestante Maghiare din Europa (Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem), la Băile Felix. Tema generală a conferinţei a fost Noţiunea de 
ţară şi vecinătate iar discuţiile s-au concentrat asupra Imaginilor despre naţiuni şi identităţi 
situaţionale. Masa rotundă a fost moderată de către Kuti Klára (etnolog, Pécs, Ungaria). La 
eveniment au participat: Boka László (istoric literar, Budapesta), Szabó Ágnes (tehnician sunet, 
Paris) şi Zászkaliczky Márton (istoric, Budapesta).
Detalii despre eveniment puteţi afla accesând:
http://www.quartz.moose.co.uk/EPMSZ/docs/2010nyegyhaza_pghu.pdf.



În perioada 21–26 mai 2012, s-au desfăşurat la Cluj-Napoca Zilele Academice Clujene, în organizarea 
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Pe parcursul unei întregi săptămâni, cercetători din cele mai 
mari institute şi instituţii de cercetare din Cluj au fost prezenţi cu comunicări ştiinţifice la diferitele 
paneluri de discuţii. Printre instituţiile implicate în desfăşurarea evenimentelor amintim: Institutul de 
Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Centrul de Studii 
Transilvane, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Institutul 
„Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” 
(Târgu-Mureş). La conferinţa intitulată 90 de ani de cercetări etnologice la Cluj (1922–2012). 
Antropologie şi studii culturale, din partea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale au  susţinut prelegeri Iulia Hossu şi Plainer Zsuzsa (cercetători ISPMN).

În perioada 25–26 mai 2012, la Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca) a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru 
studenţi intitulată Ecouri din Social. Evenimentul a fost organizat de către organizaţia studenţească 
din cadrul facultăţii, „Asociaţia Cluster”, cu sprijinul Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie şi 
avându-i ca parteneri pe Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Centrul de 
Cercetare a Relaţiilor Interetnice şi Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială. În cadrul sesiunii de 
comunicări, au prezentat lucrări studenţi care se remarcă prin interesul lor pentru cercetarea socială. 
Vineri, 25 mai, au fost susţinute prezentările studenţilor la nivel de licenţă şi masterat. Cei 3 premianţi 
de la secţiunea licenţă sau fost: Andreea Cristine Palagă, Andrei Herţa şi Danciu Alexandra. În ceea ce 
priveşte secţiunea master, cele mai bune lucrări premiate le-au aparţinut următorilor: Ţoc Sebastian, 
Buzoianu Cătălin, Brusturean Mihai şi Rusu Raluca-Elena. Pe parcursul zilei de sâmbăta, 26 mai, au fost 
organizate două ateliere de discuţii. Primul intitulat Digital Media – oportunităţi de cercetare socială 
iar cel de-al doilea Comportamente adictive în spaţiul social contemporan. Ziua a fost încheiată cu 
vizionarea filmului documentar Babies [regizor Thomas Balmès, 2010]. 

Marţi, 29 mai 2012, a avut loc Seminarul de film ISPMN organizat de către Centrul de Documentare 
ISPMN. Filmul proiectat la această întâlnire a fost Muzicantul din Goettingen (2012), regizor Mihai 
Leaha. Vizionarea filmului a fost urmată de o discuţie moderată de către Andrei Crişan (editor film). 
Filmul prezintă povestea lui Petre Fărcaş, imigrant rom în Goettingen, Germania.

Evenimentul a fost derulat în cadrul Seminariilor de film pe tematica minorităţilor ce sunt menite să 
creeze un cadru de discuţii pentru cei interesaţi de filmul documentar, în mod special de modalităţile 
în care minorităţile etnice şi problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. 

Detalii despre aceste proiecţii puteţi afla accesând: 

Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet 
http://www.ispmn.gov.ro/. 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.

http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn.
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