
Vineri, 14 ianuarie 2011, Asociaţia de dans popular a maghiarilor din România în colaborare cu ISPMN a 

organizat, la sediul Ansamblului Artistic Mureşul din Târgu-Mureş, o întâlnire cu titlul: Művészeti szakoktatás 

avagy műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról [Formare 

profesională artistică sau păstrarea tradiţiilor? Date privind predarea dansului popular în şcolile maghiare din 

România]. În cadrul acestei întâlniri, în faţa Adunării anuale a asociaţiei, a fost prezentat studiul de atelier 

ISPMN nr. 32, al cărui autor este dr. Könczei Csongor (cercetător ISPMN): Művészeti szakoktatás avagy 

műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról [Formare 

profesională artistică sau păstrarea tradiţiilor? Date privind predarea dansului popular în şcolile maghiare din 

România].

Marţi, 18 ianuarie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) a organizat 

la sediul său din Cluj-Napoca un atelier ştiinţific intitulat: Problemele legate de utilizarea etnonimelor 

romi/ţigani în România şi în Europa.Tema dezbătută a fost utilizarea instituţională a definiţiilor etnice în 

diferitele contexte sociale şi perioade istorice. Motivul principal pentru care ISPMN a organizat această întâlnire 

este revenirea recentă, în sfera publică din România, a dezbaterilor asupra denumirii oficiale a comunităţilor de 

romi şi a membrilor acestor comunităţi. Aceste dezbateri au intrat într-o nouă fază din toamna anului 2010, 

când un membru al Senatului României a iniţiat un proiect de lege care propune înlocuirea termenului de rom 

(utilizat în prezent) cu cel de ţigan. La solicitarea Guvernului României, Academia Română a trimis o scrisoare 

prin care recomandă folosirea oficială a termenului de ţigan. Această luare de poziţie a fost urmată de o serie de 

proteste din partea asociaţiilor romilor, iar dezbaterea publică aprinsă în jurul acestei teme arată măsura în care 

discuţiile despre regulile corectitudinii politice sunt încă instabile şi discutabile. Dezbaterea s-a focalizat în 

primul rând, pe cazul populaţiei rome din România. Prima parte a evenimentului a constat într-o serie de 

prezentări făcute de către specialişti din diferite domenii ale ştiinţelor socio-umane: Mihaela Mudure (profesor 

Catedra de Engleză a Universităţii Babeş-Bolyai), Lucian Nastasă (cercetător principal I, Academia Română, 

Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca), Horváth István (preşedinte ISPMN), Vincze Enikő 

(profesor Catedra de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai), Pulay Gergő (doctorand Catedra de 

Sociologie şi Antropologie, Universitatea Central Europeană), Kozák Gyula (cercetător ISPMN), Székely István 

Gergő (cercetător ISPMN), Haller István (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării), Nicolae 

Gheorghe (independent). Temele majore abordate în cadrul atelierului au fost: istoria modelului multicultural 

american şi traseul schimbărilor lingvistice motivate de politica corectitudinii politice şi de denumirile 

grupurilor minoritare şi dreptul la autodenumire (Mudure, Horváth, Vincze). Deşi au existat diferenţe de opinie 

în interpretarea „reformelor lingvistice” din discursurile publice în America şi ultimele trei decade ale secolului 

XX, participanţii au ajuns la un consens cu privire la natura schimbărilor iniţiate: aceste schimbări au o motivaţie 

politică (de a combate inegalităţile inerente în denumiri) mai mult, denumirile de grup propun o identitate 

politică nouă şi un proiect de mobilizare socială. În cea de-a doua parte a evenimentului a fost organizată o 

masă rotundă pe tematica utilizării etnonimelor „romi” versus „ţigani” în discursurile publice, media şi în 

documentele oficiale. Moderatorul acestor discuţii a fost László Fosztó (cercetător ISPMN) iar ca participanţi au 

fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai societăţii civile şi reprezentanţi ai romilor. O temă recurentă 

în discuţii a fost felul în care este percepută şi trăită denumirea de rom, de către membrii acestei etnii şi care 

sunt formele de suport instituţional a recunoaşterii şi promovării acestei identităţi. Un mod instituţional de 

afirmare şi recunoaştere a identităţii este recensământul populaţiei din 2011. Pentru a informa şi a facilita 

participarea minorităţii rome în procesul recensământului, în cadrul mesei rotunde István Horváth a prezentat 

metodologia şi instrumentele recensământului (formular, lista codurilor) iar participanţii au dezbătut asupra 

formelor cele mai eficiente de facilitare a afirmării identităţii etnice în comunităţile de romi.
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Programul atelierului şi sinteza discuţiilor de la întâlnire pot fi consultate în format electronic la:

http://www.ispmn.gov.ro/node/sinteza-discuiilor-din-18012011---atelier-tiinific-i-mas-rotund-cu-privire-la-

utilizarea-termenilor-rom-versus-igan- .

Joi, 20 ianuarie 2011, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă intitulată: Cine este 

rom? Cine este cercetătorul?, organizată la Budapesta. Asociaţia AnBlokk şi Reţeaua de Cercetări pe tematica 

Romă au fost organizatorii evenimentului iar printre participanţi s-au numărat cercetători care lucrează în 

domeniu de mai mulţi ani, cu o vastă experienţă de cercetare. Discuţiile s-au centrat pe modul în care 

cercetările asupra romilor şi publicaţiile rezultate în urma lor au afectat discursurile publice şi ştiinţifice despre 

romi, nu doar în Ungaria, dar şi în România, cât şi asupra schimbării rolului cercetătorilor şi a importanţei 

acestora în spaţiul public. Scopul întâlnirii a fost de a oferi un spaţiu de discuţii cercetătorilor implicaţi în acest 

domeniu.

În perioada 20–21 ianuarie 2011 a fost organizat de către Centre for Human and Social Sciences şi Spanish 

National Research Council, la Madrid, un seminar internaţional intitulat: East-South European migration 

during times of economic crisis [Migraţia europeană dinspre est spre sud în timpuri de criză economică]. În 

cadrul acestui seminar, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul: Romanians in Italy: 

From Precariousness to Transnationalization [Românii în Italia: de la nesiguranţă la transnaţionalizare]. 

Obiectivul principal al acestui seminar a fost acela de a crea un spaţiu comun de discuţii care să faciliteze 

schimbul de idei şi experienţe cu privire la migraţia ce a avut loc pe parcursul ultimilor 20 de ani dinspre estul 

spre sudul Europei. Seminarul s-a încadrat într-o abordare interdisciplinară, adunând grupuri de cercetători din 

mai multe domenii: sociologie, geografie, antropologie, demografie şi economie dar în acelaşi timp fiind 

deschis publicului larg şi tuturor agenţilor sociali şi politici cu interes pentru subiect. 

În perioada 20–22 ianuarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la cursul de Metodologia 

Cercetării Calitative, curs coordonat de către prof. dr. Adriana Băban, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, Secţia Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai. Cursul s-a desfăşurat la Iaşi, în perioada 20-22 ianuarie 

2011. Acest modul educaţional a fost organizat în cadrul proiectului: „Studii postdoctorale în domeniul eticii 

politicilor de sănătate” derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa" Iaşi. Proiectul este 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/61879.

Luni, 24 ianuarie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a fost invitat în studioul TVR Cluj, în emisiunea 
Transilvania Policromă. Tema emisiunii a fost atelierul organizat de către ISPMN în data de 18 ianuarie, intitulat: 
Problemele legate de utilizarea etnonimelor romi/ţigani în România şi în Europa.

Miercuri, 26 ianuarie 2011, de la ora 10, a avut loc la sediul ISPMN debutul seriei de seminarii postdoctorale 

ISPMN, seminarii ce-şi propun crearea unui grup de lucru pe tematicile migraţiei, identităţii şi a cetăţeniei. 

Primul seminar a constat în prezentarea articolului în lucru al Irinei Culic, beneficiară a unei burse de cercetare 

în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în Migraţie, Identitate şi Cetăţenie. Titlul prezentării a fost: Making 

Ethnicity through Immigration: Romanian Immigrants in Canada [Formarea etnicităţii prin emigrare: 

imigranţii români în Canada], prezentare susţinută de către autoare şi urmată de o dezbatere de lucru a grupului 

format din: Claudia Câmpeanu, Giovanni Picker, Gabriel Troc (cercetători în cadrul aceluiaşi program), Remus 

Anghel (cercetător ISPMN), Horváth István (preşedinte ISPMN). Studiul prezentat şi-a propus să contribuie la 

discuţiile asupra etnicităţii şi a relevanţei ei în înţelegerea fenomenului social.



Joi, 27 ianuarie 2011, Mohácsek Magdolna (consilier juridic ISPMN) a luat parte la consultările pe tema 
monitorizării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, organizate de către DRI, în vederea 
pregătirii apropiatei vizite la Bucureşti a delegaţiei Comitetului de Experţi al Cartei limbilor şi a Secretariatului 
Cartei din cadrul Consiliului Europei (14-17 martie 2011). Reuniunea de consultare cu instituţiile care prin 
atribuţiile lor contribuie la utilizarea şi promovarea limbilor minoritare pe teritoriul României, a avut drept 
invitaţi: prof. univ. dr. Ion Diaconu, membru al Comitetului de Experţi, dl. Asztalos Csaba, preşedintele 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, specialişti cu o experienţă remarcabilă din instituţiile 
partenere – ministere, agenţii şi autorităţi guvernamentale, Avocatul Poporului, Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităţilor Naţionale, Radioul şi Televiziunea Română. Moderatorul reuniunii a fost dl. Markó 
Attila, secretar de stat, şeful Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Reluând dialogul instituţional pe tema 
implementării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, participanţii au trecut în revistă ultimele 
noutăţi din domeniile lor de activitate şi s-au consultat în ceea ce priveşte programul acestei prime vizite de 
monitorizare a modului în care România pune în aplicare prevederile Cartei europene a limbilor. 

Joi, 27 ianuarie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la o masă rotundă cu titlul Studii privitoare 

la educaţia despre Holocaust în România şi Israel, organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Memoriei 

Holocaustului. Evenimentul s-a desfăşurat la Şimleu Silvaniei şi a fost organizat de către Primăria şi Consiliul 

local Şimleu Silvaniei; Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, Şimleu Silvaniei; Asociaţia 

memorială Hebraica, Nuşfalău; Jewish Arhitectural Heritage Foundation; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România; Comunitatea Evreiască din Oradea; Centrul Cultural Şimleu Silvaniei; Joint Romania. La masa rotundă 

au participat şi ambasadorul Statului Israel, excelenţa sa Dan Ben-Eliezer; preşedintele Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Aurel Vainer şi reprezentantul oraşului Petach Tikva din Israel, 

Shalom Kotler. ISPMN a fost reprezentat de către cercetătorul Attila Gidó, care a ţinut o prezentare cu titlul 

Supravieţuitorii evrei din Transilvania de Nord în primii ani postbelici. Mai multe detalii despre întregul 

eveniment găsiţi la:

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  urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună la dispoziţie mai 
multe materiale.

http://www.salajeanul.ro/index.php?cmd=article&artid=19284
http://www.magazinsalajean.ro/index.php?cmd=article&artid=23763
http://www.magazinsalajean.ro/index.php?cmd=article&artid=23794
http://www.acum.tv/articol/25629.
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