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Miercuri, 3 noiembrie 2010, la sediul Fundaţiei „Jakabffy Elemér Alapítvány”, a avut loc lansarea
volumelor Pro Minoritate 2010/vară şi 2010/toamnă, realizate în colaborare cu ISPMN. La lansare,
volumele au fost prezentate de către Bognár Zoltán, politolog. Au mai fost prezenţi la eveniment, Kiss
Tamás (secretar ştiinţific ISPMN) precum şi editorul-şef Pro Minoritate, Kósa András László. Volumele sunt
editate în limba maghiară, iar cei interesaţi le pot găsi şi în biblioteca noastră, de la sediul Institutului (Str.
Gavril Muzicescu, nr. 5).
Vineri, 12 noiembrie 2010, a apărut numărul 34 din seria Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor
naţionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Műhelytanulmányok a romániai
kisebbségekről a Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, intitulat: Sistemul
instituţional al minorităţilor etnice din România. Autorul numărului 34 este Kiss Dénes, cadru didactic al
Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială, cu o experienţă relevantă de
cercetare în domeniul sectorului nonprofit, în sociologia religiilor şi a ruralului. Scopul studiului este de
realizare a unei analize comparative a instituţiilor minorităţilor etnice din România. Scopul analizei este, în
primul rând, elaborarea unui model instituţional minoritar care să explice caracterul vieţii instituţionale a
minorităţilor incluse în analiză. Pe lângă acest scop ştiinţific, s-a dorit totodată ca prin acest text să
contribuie la o cunoaşterea mai bună a acestor instituţii şi la accesibilizarea lor. Studiul este structurat în trei
capitole. Primul este o tentativă de elaborare a bazei teoretice a analizei, având ca rezultat final conturarea
modelului instituţional al minorităţilor. În al doilea capitol sunt prezentate caracteristicile sferei instituţionale
minoritare iar în ultimul capitol este prezentat şi caracterizat pe rând sistemul instituţional al fiecărei
minorităţi incluse în analiză.
Textul poate fi accesat şi în format electronic la adresa http://ispmn.gov.ro/studii-de-atelier/.
În data de 14 noiembrie 2010, dr. Könczei Csongor, cercetător ISPMN, a susţinut prelegerea ştiinţifică
cu titlul: Viaţa muzicienilor din Pălatca, în cadrul ediţiei a XXII-a a festivalului „Întâlnirea muzicii şi dansului
popular”, festival derulat la Sfântu Gheorghe (în perioada 13–14 noiembrie) şi organizat de către Ansamblul
de dansuri Trei Scaune – Háromszék. Prelegerea a condensat informaţii cu privire la zona etnografică a
Câmpiei Transilvaniei, despre identitatea etnică secundară într-o familie de muzicanţi romi. Susţinerea a
fost dublată de un bogat material audio şi video rezultat din cercetările desfăşurate de către dr. Könczei
Csongor în zona sus-menţionată.
În perioada 15-16 noiembrie 2010, Estera Hetea (vicepreşedinte ISPMN) a reprezentat Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca, la conferinţa cu titlul Overcoming
Exclusion and Marginalization in Education in Europe, Bringing local voices to policy making, parte
a proiectului Integration and Diversity in Education in Europe (IDEE), eveniment ce s-a desfăşurat la
Bruxelles. Organizatorul conferinţei a fost Open Society Foundation din Londra, împreună cu cinci
parteneri internaţionali: Integrated Education Fund Belfast (UK), Interkulturelles Zentrum Viena (AT), Life
e.V. Berlin (DE), Wide Open School Foundation Žiar nad Hronom (SK) şi Asociaţia „Lectura şi Scrierea
pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (ALSDGC)” din România. În cadrul conferinţei au avut loc dezbateri pe
tema educaţiei şi integrării grupurilor dezavantajate alături de cei care propun politici publice. La dezbateri
au participat grupuri de adulţi şi tineri din ţările participante în proiect. Dezbaterile s-au concentrat pe
următoarele dimensiuni: discriminarea şi segregarea în educaţie, limba de predare în şcolile cu populaţie
mixtă (minorităţi naţionale şi/sau migranţi), mentoring şi suportul de specialitate pentru elevi şi studenţi
aparţinând minorităţilor naţionale şi migranţilor, atragerea mass-media în acest efort de incluziune socială.
Au fost prezentate principalele realizări obţinute în cadrul proiectului, în fiecare din cele cinci tări
participante. În urma dezbaterilor din cadrul conferinţei şi a dezbaterilor locale (din fiecare ţară participantă
în proiect), au fost formulate câteva concluzii, ulterior, urmând ca organizatorul conferinţei, OSF Londra, să
transmită instituţiilor europene o serie de recomandări pentru elaborarea de politici europene în domeniul
educaţiei şi al incluziunii sociale.
Reprezentanţii Directoratelor Generale Educaţie şi Cultură şi Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi
Egalitate de Şanse au prezentat principalele strategii de lucru ale Comisiei Europene în aceste domenii.
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Luni, 22 noiembrie 2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN), în
colaborare cu Institutul de Istorie „George Bariţiu" al Academiei Române a lansat cartea lui Stefano
Bottoni: Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională, 1944 - 1965, editată de către
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Editura Kriterion. Volumul reconstruieşte istoria unei regiuni multietnice a Europei Central-Orientale, Transilvania, în perioada cuprinsă
între 1944 şi 1965. La lansare au luat cuvântul, pe lângă autor, Prof. dr. Nicolae Edroiu, Prof. dr. Vasile
Puşcaş, C.S. I dr. Lucian Nastasă, István Horváth Volumul a fost extrem de bine primit de către public. Cei
interesaţi vor putea să-l achiziţioneze de la sediul institutului nostru urmând, ca în scurt timp acesta să fie
lansat şi în librării.
Miercuri, 24 noiembrie 2010, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoriei
Exilului Românesc, Bucureşti, a fost lansat volumul Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională, 1944 - 1965, autor Stefano Bottoni. Lansarea de carte a fost organizată de către ISPMN şi
IICMER. Cartea a fost prezentată de către Dorin Dobrincu, director general al Arhivelor Naţionale, Virgil
Ţârău, vicepreşedinte CNSAS şi Cristian Vasile, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al
Academiei Române. Cuvântul de deschidere a fost susţinut de către Ioan Stanomir, preşedintele executiv
IICCMER.
Joi, 25 noiembrie 2010, în sala de protocol a Consiliului Judeţean Harghita, a avut loc prezentarea
cercetării Situaţia demografică, socio-economică şi etno-culturală a judeţului Harghita, desfăşurată
de către ISPMN, cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita. Cercetare a vizat realizarea unor previziuni
demografice – situaţia socio-economică, demografică şi etno-culturală a judeţului Harghita. La întâlnire au
luat parte reprezentanţi ai ambilor parteneri, din partea ISPMN participând Kiss Tamás (secretar ştiinţific
ISPMN), coordonator al cercetării şi Csata István.
Vineri, 26 noiembrie 2010, Kiss Tamás (secretar ştiinţific ISPMN) şi Székely István Gergő (cercetător
ISPMN) au participat la conferinţa intitulată Etnikai pártok, társadalmi, politikai törésvonalak
Keletközép- és Délkelet-Európában [Partide etnice, clivaje societale şi politice în Europa Centrală şi de
Sud-Est], eveniment organizat de către Institutul Pentru Cercetarea Minorităţilor al Academiei Maghiare
(MTA Kisebbségkutató Intézet). Cei doi cercetători au luat parte, în calitate de invitaţi, la masa rotundă
intitulată A kisebbségi magyar társadalmak törésvonalai és pártpolitikai sajátosságai a magyar kül- és
nemzetpolitika perspektívájában [Clivajele din societăţile maghiare minoritare şi strategiile partidelor în
perspectiva poli-ticii externe şi naţionale a Ungariei]. Pentru cei interesaţi să afle mai multe detalii,
consultarea programului (în limba maghiară) este posibilă la: http://www.mtaki.hu/hirek/hirek_20101109_
003346.html.
Luni, 29 noiembrie 2010, a apărut numărul 35 din seria Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor
naţionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Műhelytanulmányok a romániai
kisebbségekről a Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, intitulat: Kolozsvár,
Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése/The surviving Jewish inhabitants of Cluj, Carei and Oradea. The survey of the World Jewish
Congress in 1946. Autorii studiului sunt: Gidó Attila şi Sólyom Zsuzsa, cercetători ISPMN, iar studiul are în
vedere ancheta condusă asupra evreilor supravieţuitori ai Holocaustului, în anul 1946, de către Secţia
română a Congresului Mondial al Evreilor. Scopul acestei anchete a fost de a estima pierderile materiale şi
de vieţi omeneşti înregistrate în rândul populaţiei evreieşti. În plus, această bază de date s-a dorit să
contribuie la negocierile avute la Conferinţa de pace de la Paris de la sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, în vederea stabilirii unor compensaţii. Studiul analizează rezultatele acestei anchete, din trei mari
oraşe ale Transilvaniei de Nord: Cluj, Carei şi Oradea, teritorii ce aparţineau Ungariei în perioada în care
Holocaustul a avut loc. Textul este editat în limbile engleză şi maghiară, existând posibilitatea de a fi accesat
şi în format electronic la adresa: http://ispmn.gov.ro/studii-de-atelier/.
În perioada 28 noiembrie–4 decembrie 2010, la iniţiativa ISPMN a avut loc o cercetare de teren, cu
caracter explorator, în Serbia. Doi cercetători din cadrul institutului nostru au fost delegaţi pentru acest
proiect: Kiss Agnes şi Székely István Gergő. Scopul acestei cercetări a fost de a studia consiliile naţionale
ale minorităţilor, mai precis această vizită s-a concentrat asupra minorităţii maghiare şi a celei româneşti.
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ISPMN a lansat în luna noiembrie accesul la Banca de date ISPMN pe care o puteţi accesa la adresa
http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/researcwh. Banca de date ISPMN cuprinde la această oră: baze de
date statistice, statistici despre minorităţile etnice din România conform ultimelor recensământe, informaţii
privind organizaţiile minoritare din România, cronologiile organizaţiilor minoritare din România. La ora
actuală, cei interesaţi vor găsi în arhiva noastră 24 de baze de date, rezultate ale unor cercetări desfăşurate
de către institutul nostru şi alte instituţii colaboratoare: Babeş-Bolyai University – Departamentul de
sociologie, CCRIT, ELTE UNESCO – Departamentul pentru studierea minorităţilor, Editura Kriterion,
Centrul sociologic Max Weber, Institutul Teleki László. Datele sunt accesibile în limba engleză. În viitor,
banca de date va mai cuprinde: dicţionare de localităţi din România, hărţi etnice, culegerea legilor
referitoare la minorităţi, bibliografii de specialitate (de ştiinţe sociale) despre minorităţile din România,
bibliografia cărţilor apărute în limbile minorităţilor etnice şi naţionale din România, cărţi şi reviste editate de
ISPMN, link-uri utile.
ISPMN a lansat în luna noiembrie accesul la banca de date ce cuprinde Monitorizarea presei privind
minorităţile naţionale. Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat, în anul 2008, un proiect permanent de
monitorizare pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale în presă, pe următoarele teme: conflicte
interetnice, legea privind statutul minorităţilor naţionale din România, legea învăţământului - predarea limbii
române ca a doua limbă, problema emigranţilor români din Italia, transformarea sistemului electoral problematica reprezentării minorităţilor în parlament (problema votului uninominal). În cadrul proiectului
sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba
maghiară. În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii
Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări
continue a bazei noastre de date. La ora actuală, banca noastră de date cuprinde peste 2.000 de articole.
Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze
de date în viitoare analize. Dacă sunteţi interesaţi de subiect, accesaţi baza noastră de date la:
http://adatbank.transindex.ro/regio/ispmn/sajto/.
În luna noiembrie a debutat proiectul Noutăţi în cercetarea minorităţilor naţionale din România.
Proiectul, iniţiat de către ISPMN, are drept scop colectarea şi difuzarea informaţiilor despre lucrările
ştiinţifice recent apărute în domeniul cercetării minorităţilor naţionale din România şi evenimentele de
importanţă majoră din acest domeniu. Proiectul doreşte să contribuie la creşterea vizibilităţii lucrărilor
ştiinţifice din domeniul vizat şi la intensificarea fluxului de informaţii despre/între instituţiile interesate,
respectiv autorii lucrărilor. Între lucrările ştiinţifice propagate se includ nu numai publicaţiile apărute în
România, ci şi cele apărute în străinătate, precum şi sursele prime create de diferite instituţii (baze de date,
repertorii, colecţii de documente etc.). La fel, informaţiile referitoare la evenimente mai importante conţin
ştiri despre conferinţe şi workshop-uri organizate în ţară şi în străinătate pe tema minorităţilor naţionale din
România. Informaţiile privind noutăţile în cercetarea minorităţilor naţionale din România vor fi redactate sub
forma unui buletin informativ periodic ce va fi difuzat organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale
care se ocupă de minorităţi, respectiv organizaţiile minorităţilor. Apariţia primului număr este planificată
pentru începutul lunii decembrie.
În luna noiembrie ISPMN şi-a lansat noul site: http://www.ispmn.gov.ro/. Acesta are dezvoltate noi
conţinuturi – Banca de date cu privire la monitorizarea de presă, posibilitatea de a face comanda online
a volumelor apărute la Editura ISPMN – şi, în plus, oferă posibilitatea accesului facil la Baza de date
ISPMN.
Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet
http://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.

