
În perioada 1-2 aprilie 2011, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a participat în Geneva la întrunirea cu 
titlul Historical Development of National Systems of Elite Formation in East Central Europe [Evoluţia 
sistemelor naţionale de formare a elitelor în Europa Centrală şi de Est din perspectivă istorică] 
organizată de Institutul European din cadrul Universităţii Geneva. În cadrul întâlnirii au fost prezentate 
lucrări referitoare la sistemele instituţionale educaţionale şi elitele intelectuale din ţările Europei 
Centrale şi de Est, din secolul al XIX-lea şi din prima parte a secolului XX. La eveniment au participat 
cercetători şi cadre universitare din Estonia, Letonia, Rusia, Bulgaria, România, Slovenia, Ungaria şi 
Elveţia. Întâlnirea a fost organizată în cadrul programului de cercetare Ethnically and Confessionally 
Composite Elites in East Central Europe (cc.1900-1950) [Elite compozite în sens etnic şi religios în 
Europa Centrală şi de Est între 1900-1950], sprijinit de către European Research Council şi coordonat 
de către Victor Karady (Central European University, Budapesta). Din partea Institutului pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Attila Gidó a susţinut prezentarea intitulată: School 
market and the educational institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1949 
[Piaţa educaţională şi instituţiile de educaţie din Transilvania între 1919-1948]. 
Pentru mai multe detalii cu privire la programul acestei întâlniri accesaţi:
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=183599.

Vineri, 8 aprilie 2011, Vitos Katalin şi Kiss Tamás (cercetători ISPMN) au participat la masa rotundă 
intitulată Ügyintézés magyarul - tanácskozás a „Magyar nyelvhasználat Háromszéken” című 
pályázat keretében [Bilingvismul în administraţia primăriilor - masă rotundă organizată în cadrul 
programului „Utilizarea limbii maghiare în Trei Scaune”] desfăşurată sub egida Consiliului Judeţean 
Covasna. Evenimentul a avut loc în Sfântu Gheorghe, la sediul Consiliului Judeţean, iar principalele 
teme de dezbatere au fost: drepturile lingvistice ale maghiarilor din România, utilizarea limbii 
maghiare în Ţinutul Secuiesc, bilingvismul în administraţia primăriilor, teorie şi practică în drepturile 
lingvistice, prezentarea formularelor bilingve puse la dispoziţie de către ISPMN. Conferinţa a avut 
drept scop promovarea utilizării limbii maghiare, prin utilizarea formularelor bilingve, atât în cadrul 
autorităţilor locale cât şi în cadrul instituţiilor deconcentrate din judeţul Covasna. Evenimentul a 
adunat laolaltă reprezentanţi ai primăriilor judeţene, conducători ai instituţiilor judeţene, profesori 
de Limba şi literatura maghiară din cadrul liceelor.

Marţi, 12 aprilie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN, seminar ce face 
parte din seria de întâlniri ce se desfăşoară în cadrul programului postdoctoral ISPMN în Migraţie, 
Identitate şi Cetăţenie. Anghel Remus (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare pe baza proiectului 
de carte în lucru, cu titlul: Seeking Prestige: States' Policies and Status Dilemmas among Romanian 
Migrants in Germany and Italy [Căutând prestigiu social. Politici de migraţie şi dileme de status între 
migranţii din România în Germania şi Italia]. Literatura despre migraţie din ultimii ani arată faptul că 
migranţii sunt actori dinamici, implicaţi în a susţine relaţii sociale în câmpuri sociale mai largi, care 
depăşesc graniţele statelor naţionale. Există numeroase cercetări care arată cum migranţii dezvoltă 
pe parcursul anilor relaţii sociale privilegiate în societăţile de origine, dar nu este clar cum aceştia, 
simultan, îşi construiesc un status social în societăţile de origine şi în cele de destinaţie. Adesea privit 
ca dilemă de status, acest proces, de constituire simultană a unui status social, este influenţat atât de 
încorporarea socio-economică la destinaţie, cât şi de politicile de migraţie, care creează anumite 
aşteptări migranţilor. La discuţiile ce au urmat prezentării au mai participat: Gabriel Troc, Claudia 
Câmpeanu, Giovanni Picker (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi Horváth István 
(preşedinte ISPMN). 
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În perioada 14-16 aprilie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat ca membru în juriul de 
evaluare a lucrărilor pentru Conferinţa naţională a studenţilor din Ungaria (OTDK). Conferinţa este 
cea mai prestigioasă competiţie de eseuri studenţeşti din Ungaria şi este organizată anual de o 
instituţie universitară maghiară. În anul 2011 conferința a avut loc la Budapesta, în perioada 14-16 
aprilie şi a fost organizată de Colegiul Zsigmond Károly. Institutul pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale a oferit ca premiu, pentru studenţii care au elaborat lucrările cele mai 
valoroase, cărţi publicate la Editura ISPMN în ultimii ani. 

Marţi, 19 aprilie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe tematica 
minorităţilor. Aceste seminarii 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. Filmul programat pentru această întâlnire a fost: The Tale of 
Nicolai & The Law of Return/Întoarcerea lui Nicolai, regizor Ofek David. Filmul aduce în prim plan 
povestea lui Nicolai, care originar fiind dintr-un sat din Moldova, ajunge imigrant în Israel. Este 
prezentată viaţa acestuia în Israel şi legislaţia statului vis-á-vis de naţionalitate. Tocmai această 
legislaţie va determina o întorsătură spectaculoasă în destinul protagonistului. Vizionarea filmului a 
fost urmată de o discuţie moderată de către Remus Anghel (cercetător ISPMN) şi invitata Plájás Zonga 
(specialist antropologie vizuală).
Lista filmelor de care dispune Filmoteca ISPMN, care pot fi vizionate în scop educativ şi de 
documentare în laboratorul nostru media, poate fi consultată la: 

În perioada 17-21 aprilie 2011 a avut loc la Lisabona, Portugalia, cel de-al 10-lea Congres Internaţional 
al Societăţii Internaţionale de Etnologie şi Folclor. Titlul conferinţei a fost People make places – ways 
of  feeling the world [Oamenii fac locurile – moduri de a percepe lumea]. Tema centrală a conferinţei a 
fost abordarea multiplicităţii în care oamenii îşi construiesc opiniile, percepţiile, valorile şi practicile 
care sunt constant renegociate şi reinterpretate în diferite forme. În fiecare zi a conferinţei au fost 
abordate diferite teme, ca de exemplu: Conturarea existenţei, Creativitate şi emoţii, Ecologie şi etică. 
În această ultimă tematică a fost incadrat şi panelul Different others la care au participat cercetătorii 
ISPMN, Plainer Zsuzsa şi Toma Stefánia. Scopul panelului a fost de a discuta despre modul în care 
percepţia Celuilalt poate schimba bazele teoretice şi metodologice în cercetare, condiţiile de 
incluziune şi responsabilităţile etice ale înţelegerii interculturale. Plainer Zsuzsa a vorbit despre 
producerea şi reproducerea stigmei teritoriale în contextul unei zone urbane din România, în cazul 
căreia graniţa este construită între romi şi neromi, rezidenţi ai ghetoului şi alţi locuitori din cartierul din 
apropiere, dar această graniţă este una fluidă. Toma Stefánia a discutat despre rolul percepţiei 
Celuilalt în evoluţia şi interpretarea situaţiilor conflictuale între romi şi neromi şi despre modul în care 
aceste percepţii se schimbă intervenind în procesele sociale locale.

Joi, 21 aprilie 2011, a avut loc la sediul ISPMN o prelegere publică intitulată: Noul ghetou românesc, 
prelegere susţinută de către Cătălin Berescu (arhitect, Asociaţia FRONTAL, Bucureşti). Prezentarea a 
descris situaţia locuirii în sărăcie extremă în România şi a pus în paralel politici recente din spaţiul 
european legate de aşezările de romi, cu ceea ce putem numi naşterea noului ghetou românesc. 
Prelegerea a fost urmată de o masă rotundă pe tema Există locuire socială fără excluziune? cu 
participarea unor specialişti din domeniul arhitecturii, urbanisticii, ştiinţelor sociale şi a sferei civile: 

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



Enikő Vincze (Universitatea Babeş-Bolyai), Pavel Doghi (Asociaţia Amare Phrala), Şerban Ţigănaş 
(Ordinul Arhitecţilor din România), Eugen Pănescu (Planwerk S.R.L.), Norbert Petrovici (Universitatea 
Babeş-Bolyai). Moderatorul discuţiilor a fost László Fosztó (cercetător ISPMN). 
Pentru mai multe detalii consultă: http://itthon.transindex.ro/?cikk=14244.

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.
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