
În perioada 6-9 martie 2011, Toma Stefánia şi Fosztó László (cercetători ISPMN) au participat la 
atelierul Migration and its effects on demographic and economic development in CEE [Migraţia şi 
efectele sale demografice şi economice în Europa Centrală şi de Est] organizat de Fundaţia ERSTE în 
Viena. Ei au susţinut o prezentare intitulată: Roma communities on the move: The conditions and 
impact of migration in two ethnically mixed villages in Eastern Transylvania [Comunităţi de romi în 
mişcare: condiţiile şi efectele migraţiei în două sate din estul Transilvaniei, mixte din punct de vedere 
etnic]. În cadrul atelierului au fost discutate efectele schimbărilor demografice asupra proceselor de 
transformare economico-socială şi asupra coeziunii şi solidarităţii sociale . 
Invitaţii speciali la acest eveniment au fost: profesorul Rainer Münz, preşedintele Departamentului de 
cercetare şi dezvoltare a ERSTE Bank, Jasna Capo, cercetător expert la Institutul de Etnologie şi 
Cercetare Folclorică din Zagreb şi Dr. Alexandre Sidorenko din partea Naţiunilor Unite.

Joi, 17 martie 2011, a avut loc la sediul ISPMN o dezbatere pe tema educaţiei interculturale. 
Dezbaterea a pornit de la raportul din 2010 al Agenţiei Împreună, raport intitulat: Educaţia 
interculturală: de la teorie la practică. Acest raport a sintetizat rezultatele cercetării efectuate de 
Agenţia Împreună asupra atitudinilor şi practicilor cadrelor didactice faţă de educaţia interculturală. 
Scopul declarat al cercetării a fost de a surprinde impactul unor proiecte şi programe de formare a 
cadrelor didactice în domeniul interculturalităţii şi să identifice nevoia de formare în domeniu a 
acestora. Raportul, după descrierea situaţiei educaţiei interculturale în şapte unităţi de învăţământ, a 
formulat o serie de recomandări cu privire la îmbunătăţirea statutului instituţional şi simbolic al 
educaţiei interculturale. Dezbaterea s-a axat pe următoarele probleme: 1. adecvarea cadrelor 
teoretice la cercetarea empirică a fenomenului interculturalităţii, 2. dimensiunile cercetării educaţiei 
interculturale, de la aspectele sistemice legate de organizarea învăţământului până la motivaţia 
personală a cadrelor didactice, 3. nivelele de cercetare a educaţiei interculturale (curricula, activităţi 
extracurriculare, formarea profesorilor, atitudini etc.) şi 4. evaluarea situaţiei educaţiei interculturale 
în raport cu politicile publice lansate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Joi, 17 martie 2011, Horváth István (preşedinte ISPMN) a participat la etapa finală a discuţiilor 
purtate de către delegaţia Consiliului Europei cu reprezentanţii autorităţilor statului român, în 
vederea monitorizării modului în care România pune în aplicare prevederile Cartei europene a limbilor 
regionale sau minoritare. Delegaţia din partea Consiliului Europei a fost formată din: Stefan Oeter, 
preşedintele Comitetului de Experţi al Cartei europene a limbilor, raportor pentru România; Vera 
Klopcic şi Ion Diaconu, membri ai Comitetului de Experţi; Joerg Horn, expert în cadrul Secretariatului 
Cartei europene a limbilor de la Consiliul Europei. Programul discuţiilor s-a focalizat pe următoarele 
dimensiuni: educaţie (MECTS), mass-media (CAN, SRR şi SRTV), autorităţi adiministrative şi justiţie 
(MAI, MJ, CNCD, Avocatul Poporului), activităţi culturale, economice şi viaţă socială (MCPN, ISPMN, 
ANR, MECMA, MMFPS, MS, ANPC, ANFP). 
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Luni, 21 martie 2011, la invitaţia Asociaţiei Studenţilor Psihologi din România, Iulia Hossu şi Fosztó 
László (cercetători ISPMN) au participat la o dezbatere publică la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, organizată cu ocazia Zilei luptei  împotriva rasismului. Fosztó 
László a susţinut o prelegere cu titlul Discriminarea: cauzele, consecinţele şi combaterea ei. În 
prelegerea sa a vorbit despre principiul egalitarismului şi despre dezvoltarea conceptului egalităţii de 
şanse în contextul istoric european precum şi despre definirea conceptului de discriminare. Totodată, 
a prezentat câteva dintre consecinţele (individuale şi sociale) ale discriminării şi ale fenomenelor 
legate de ea (ex. prejudecăţi, stigmatizare), metodele de combatere (pedepsirea celor care 
înfăptuiesc acte de discriminare, acţiune afirmativă) precum şi despre instituţiile naţionale şi 
internaţionale abilitate cu monitorizarea şi combaterea discriminării.

Între 25-26 martie 2011, Horváth István (preşedinte ISPMN) şi Fosztó László (cercetător ISPMN) au 
participat la conferinţa internaţională Multilingualism in Europe: prospects and practices in East-
Central Europe [Multilingvismul în Europa: prospecte şi practici din Europa Centrală şi de Est]. 
Conferinţa a avut loc la Budapesta şi a fost organizată de Centrul de Cercetare asupra 
Multilingvismului şi Institutul de Lingvistică al Academiei Maghiare de Ştiinţă. Horváth István a 
susţinut o prelegere cu titlul Către o ordine nouă lingvistică? Schimbări ale politicilor lingvistice şi 
ideologiilor lingvistice din regiunea Europei Centrale şi de Est în cadrul panelului: Multilingvism şi 
diversitatea lingvistică: ideologii lingvistice, discursuri şi politici din Europa. Fosztó László a vorbit 
despre Comunităţi de romi şi vorbitori de limba romani în România: o privire în ansamblu, în cadrul 
panelului despre: Comunităţi de romi şi limbile vorbite de ei. Pentru mai multe detalii vezi: 
http://www.nytud.hu/mconf/.

Luni, 28 martie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a găzduit 
lansarea cărţii cu titlul: Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei, 
traducerea în limba română a volumului Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az 
ezredfordulón. Volumul a fost prezentat de către editorul Könczei Csongor (cercetător ISPMN). 
Lansarea fost urmată de o discuţie pe tema: Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în 
mileniul trei prin prisma etnocoreologiei române, cu invitaţii: Anca Giurchescu (etnocoreolog, 
Bucureşti – Copenhaga), Corina Iosif (etnolog la Institutul „Arhiva de Folclor” al Academiei Române, 
filiala Cluj), Könczei Csilla (antropolog, lector universitar la Catedra de etnografie şi antropologie 
maghiară din cadrul UBB Cluj).

Marţi, 29 martie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a 
fost organizată prezentarea ştiinţifică: „Viii şi morţii”. Construirea unei identităţi etnice şi culturale la 
vlahii din valea Timocului stabiliţi în Danemarca susţinută de către doamna Anca Giurchescu 
(etnocoreolog, Bucureşti – Copenhaga), cel mai renumit etnocoreolog român (pentru mai multe 
detalii cu privire la biografia Ancăi Giurchescu vezi: http://www.roehampton.ac.uk/about/honorary-
degrees/2009/anca-giurchescu.html).



Miercuri, 30 martie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN. Giovanni Picker, 
beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în Migraţie, Identitate 
şi Cetăţenie, a susţinut o prezentare cu titlul: Towards an ethnography of Anti-Gypsism [Către o 
etnografie a atitudinilor împotriva romilor]. Autorul a vorbit celor prezenţi despre contextul cercetării 
sale asupra modului în care idiomul de excludere a romilor este construit în mod constant în oraşele: 
Pescara (Italia de Sud) şi Cluj-Napoca (Transilvania, România). Prezentarea a fost urmată de o 
dezbatere a cărei moderator a fost Anghel Remus (cercetător 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.

La discuţii au mai participat: 
Gabriel Troc, Claudia Câmpeaunu (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi Horváth István 
(preşedinte ISPMN). 
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