
Marţi, 1 februarie 2011, la sediul ISPMN, a avut loc atelierul ştiinţific ISPMN cu titlul: Consiliile 
minorităţilor naţionale din Serbia – un model aparte de autonomie culturală. În cadrul atelierului, 
Kiss Ágnes şi Székely István Gergő (cercetători ISPMN) au prezentat primele rezultate ale cercetării de 
teren ce are drept obiectiv studierea în perspectivă comparată a modelelor de incluziune a 
minorităţilor naţionale din Europa Centrală şi de Sud-Est. Cercetarea de teren a avut loc în perioada 28 
noiembrie – 4 decembrie 2010, în Serbia şi a avut drept obiect consiliile naţionale ale minorităţilor din 
Serbia, instituţii menite a fi forul autonomiei culturale a minorităţilor. Deşi consiliile există din 2002, în 
urma adoptării unei noi legi, în anul 2010 am asistat în premieră la alegerea acestora prin votul direct al 
persoanelor care aparţin comunităţilor minoritare. În total s-au constituit 19 consilii, însă din motive 
logistice, cercetarea de teren s-a concentrat doar asupra a două dintre acestea, şi anume Consiliul 
Naţional Maghiar şi Consiliul Naţional Român. Cercetarea va fi continuată şi pe parcursul anului 2011.

Miercuri, 2 februarie 2011, a avut loc la Sfântu Gheorghe, la invitaţia Ansamblului profesionist de dans Trei 
Scaune – Háromszék şi Asociaţia dansatorilor maghiari din România, lansarea volumului lui KÖNCZEI Csongor 
(ed.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón, apărut la Editura ISPMN. La 
lansare au participat pe lângă coordonatorul volumului, Könczei Csongor (cercetător ISPMN), şi doi dintre 
autorii textelor din volum: Uray Péter şi Deák Gyula. Könczei Csongor a fost invitat, pentru a discuta despre 
această lansare, la Radio Regio din Sfântu Gheorghe şi la TVR Cluj, în emisiunea Transilvania policromă.

Vineri, 4 februarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la dezbaterea publică intitulată: Locuinţe Sociale 
– Problemele şi Soluţii pentru Cluj-Napoca, organizată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Dezbaterea a căutat răspunsuri la problemele legate de urbanism şi locuire (ex. segregarea 
rezidenţială) în oraşului Cluj-Napoca, iar participanţii (urbanişti, arhitecţi, sociologi şi reprezentanţi a societăţii civile) au 
discutat necesitatea şi posibilitatea elaborării principiilor unei strategii pentru o politică de locuire în Cluj. 

Vineri, 11 februarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la consultarea publică 
intitulată: Situaţia minorităţii rome – Abordări către soluţii locale, naţionale şi transnaţionale, la 
invitaţia organizaţiei European Alternatives. Participanţii au căutat să contribuie cu idei la Forumul şi 
programul Festivalului Transeuropa, festival care va fi organizat în luna mai 2011. Pentru mai multe 
detalii vezi: http://www.euroalter.com/network/events/71/.

Luni, 14 februarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat ca invitat în emisiunea în limba maghiară la TVR 
Cluj, într-o discuţie ce a avut ca tematică problemele legate de minoritatea romă. Au fost supuse discuţiei mai multe 
teme, printre care şi problema autoidentificării romilor. Fosztó László a exprimat opinia că recensământul populaţiei 
din octombrie 2011 trebuie organizat într-un asemenea mod, încât fiecare cetăţean să-şi poată exprima apartenenţa 
etnică fără reţineri. De asemenea, a mai subliniat cercetătorul, este important ca autorităţile să-şi recruteze operatori 
care cunosc comunităţile, iar indivizii trebuie informaţi că anonimatul datelor personale este asigurat.
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Miercuri, 16 februarie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN. Claudia 
Câmpeanu, beneficiară a unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în Migraţie, 
Identitate şi Cetăţenie, a susţinut o prezentare cu titlul: Researching the aftermath of Saxon's migration 
in two villages; implications for ethnicity, ethnic relations, identity [Cercetarea efectelor migraţiei saşilor 
în două sate; implicaţii pentru etnicitate, relaţii etnice şi identitate]. Autoarea a vorbit celor prezenţi 
despre contextul cercetării sale, despre cele două comunităţi în care îşi va desfăşura terenul (Mălâncrav şi 
Nocrich, situate în sud-estul Transilvaniei), întrebările de cercetare, metodologia propusă pentru studiu şi 
calendarul activităţii sale. Au mai participat: Gabriel Troc, Giovanni Picker şi Irina Culic (cercetători în 
cadrul aceluiaşi program), precum şi Horváth István (preşedinte ISPMN), László Fosztó (cercetător 
ISPMN). Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a cărei moderator a fost Giovanni Picker.

Vineri, 25 februarie 2011, au fost postate pe site-ul ISPMN, cronologiile următoarelor minorităţi: 
Cronologia minorităţii elene (1989–2009), autor Paula Scalcău, istoric, profesor la Şcoala „Petre 
Sergescu” din Turnu Severin, lector doctor la Universitatea Craiova – Centrul universitar Turnu Severin. 
Textul cronologiei poate fi accesat la: http://www.ispmn.gov.ro/page/cronologia-minoritii-elene.
Cronologia minorităţii armene (1989–2009), autor Mihail Stepan-Cazazian, jurnalist, redactor-şef al 
revistelor Ararat şi Nor Ghiank, periodice ale Uniunii Armenilor din România. Textul cronologiei poate 
fi accesat la: http://www.ispmn.gov.ro/page/cronologia-minoritii-armene-1989---2009.
Aceste cronologii sunt primele trei din seria dedicată tututor minorităţilor cu reprezentare parlamentară, 
din cadrul proiectului Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia 
minorităţilor naţionale din România. Acest proiect se înscrie în linia proiectelor derulate de către Institut, 
având drept scop realizarea unei cronologii istorice despre minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl 
constituie istoria minorităţilor naţionale din România în perioada 1989–2009. Această cronologie va 
constitui un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul larg în a obţine informaţii detaliate despre 
minorităţile naţionale din România cu reprezentare parlamentară.

Sâmbătă, 26 februarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere publică cu titlul: 
Ritual Speech versus Literacy: Communicating Religious Conversion among the Roma in 
Transylvania [Discursul ritual versus textul scris: Comunicarea convertirii religioase în rândul romilor 
din Transilvania], la conferinţa Anuală a Asociaţiei Antropologilor Sociali din Slovacia (SASA) care a 
avut loc în Častá, lângă Bratislava, Slovacia, în perioada 25–27 Februarie 2011. Prezentarea a abordat 
problema schimbărilor sociale sub impactul tehnologiilor de stocare şi comunicare a informaţiilor. În 
centrul discuţiei s-a situat procesul schimbării religioase, prin prisma analizei ritualului văzut ca un 
mod particular de comunicare nonverbală în comparaţie cu rolul textelor religioase scrise.

În luna februarie 2011, Biblioteca ISPMN şi-a completat fondul de carte cu 77 de noi titluri. Volumele 
se încadrează literaturii de specialitate din ştiinţe sociale (sociologie, antropologie, politologie), cu 
accent pe relaţii interetnice, naţionalism şi etnicitate, drepturi ale minorităţilor etnice şi migraţie. Cei 
interesaţi de aceste titluri sau altele din fondul Bibliotecii ISPMN (care numără la ora actuală peste 
3.000 de titluri), pot consulta Catalogul online la adresa:
http://ispmn.gov.ro:8888/liberty3/gateway/gateway.exe?application=Liberty3&displayform=frame.
Totodată, pe această cale reînnoim inviaţia către cei interesaţi de domeniu, să ne viziteze la sediul 
institutului, unde pot utiliza sala de lectură zilnic, între orele 9.30–15.30.



În luna februarie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a lansat proiectul Seminarii 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. Pe lângă programul stabilit de către ISPMN – 
care va fi afişat pe site – există posibilitatea organizării unor seminarii tematice, la cerere. Institutul va 
pune la dispoziţia celor interesaţi cadrul logistic pentru desfăşurarea acestor activităţi.
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: http://www.ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn.

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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