
În perioada 21 mai–6 iunie 2012, un grup alcătuit din 6 studenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai”, 
Facultatea de Istorie, Studii de Securitate, au efectuat un stagiu de practică la Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Munca lor a fost coordonată de către Gidó Attila 
(cercetător ISPMN). Studenţii au participat la ordonarea colecţiilor de documente privind minorităţile 
naţionale din România, păstrate în cadrul Centrului de Documentare al ISPMN. Totodată, au contribuit 
şi la pregătirea Cronologiei minorităţii rome în vederea publicării sale pe site-ul institutului. 

Luni, 4 iunie 2012, Toma Stefania şi Vitos Katalin (cercetători ISPMN) au susţinut prezentarea intitulată Romii din 
România. Ultima picătură a conflictelor interetnice, la Universitatea Södertörns Högskola din Stockholm 
(Suedia), în cadrul seriei de prezentări publice organizate de Centrul pentru Studii Baltice şi Est-Europene (CBEES 
Center for Baltic and East European Studies). Pe parcursul acestor evenimente interdisciplinare, sunt invitaţi, să-şi 
prezinte cercetările asupra relaţiilor interetnice şi a diferitelor minorităţi, cercetători şi cadre didactice din centre 
universitare şi de cercetare din diferite ţări. Vitos Katalin, pe baza unor date obţinute din anchete recent realizate, 
a prezentat situaţia socio-demografică a minorităţii rome din România. Toma Stefania a prezentat rezultatele 
cercetării realizate pe tema conflictelor interetnice din România, punând accentul pe recentele conflicte dintre 
populaţia majoritară şi romi. Gazda evenimentului a fost profesorul emerit David Gaunt (istoric, specialist în 
studiul Holocaustului), membru al reţelei Academia Europaea. Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla 
accesând: http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=cbees_advanced_seminars_1304069586517.

Joi, 6 iunie 2012, la Universitatea Bristol (Marea Britanie) a fost lansat volumul The Gypsy ”Menace”: 
Populism and the New Anti-Gypsy Politics [Populism şi noile politici anti-Gypsism], volum editat de 
către Michael Stewart. Prezentarea volumului a fost făcută de către editor, şi a fost urmată de discuţii 
conduse de către Will Guy (Universitatea Bristol ) şi Nando Sigona (Universitatea Oxford). Volumul este 
rezultatul unei conferinţe internaţionale organizată şi finanţată de către OSCE – Roma and Sinti 
Contact Point în 2009 [Romii şi Sinti în contact] –, la University College London, şi conţine o serie de 
studii care abordează situaţia romilor din diferitele ţări membre ale Uniunii Europene, în contextul 
unui climat politic adânc populist care se materializează în atitudini ostile faţă de romi. Autorii 
volumului provin din diferite arii ale ştiinţelor sociale: politologie, sociologie şi antropologie. Aceştia 
încearcă să contextualizeze dezbaterile referitoare la minoritatea romă, în lumina schimbărilor sociale 
şi economice ale ultimelor trei decenii. Autorii explică motivele care pot fi identificate în spatele 
recentelor politici populiste în toată Europa şi a violenţelor interetnice îndreptate către această 
minoritate. Volumul cuprinde şi studiul Stefaniei Toma , Segregation and Ethnic 
Conflicts in Romania: Getting Beyond the Model of “The Last Drop”, care tratează cazul conflictelor 
dintre populaţia majoritară şi comunitatea romă, din judeţul Harghita. Totodată, prezintă modul în 
care aceste evenimente au fost reflectate în discursurile publice, discursuri care au afectat şi 
modalităţile de intervenţie şi de negociere a conflictelor la nivel local. Ediţia a doua a acestui volum va 
fi lansată anul acesta, în septembrie, şi va publicată la Editura Universităţii Columbia (SUA).
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.bristol.ac.uk/spais/events/2012/113.html.
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În perioada 7–10 iunie 2012, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale a fost prezentă la Săptămâna Cărţii din Cluj.  Editura ISPMN a participat pentru a doua 
oară la acest eveniment, ce are loc anual, pentru a prezenta publicului larg volumele recent 
apărute. Joi, 7 iunie, a avut loc şi lansarea a două volume apărute sub egida editurii ISPMN: 
Horváth István – Tonk Márton: Minority politics within the Europe of regions [Politici minoritare în 
Europa regiunilor, 2011] şi Benedek József: Románia. Tér, gazdaság, társadalom [România. Spaţiu, 
economie şi socialism, 2011].

În perioada 7–10 iunie 2012, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa 
internaţională intitulată Anthropology in the World [Antropologia în lume], organizată de către 
Institutul Regal de Antropologie (Royal Anthropological Institute), la Londra. Prezentarea 
cercetătoarei, cu titlul Ce se oferă ca recompensă? Suspiciune într-un ghetou de romi din 
România, a făcut parte din cadrul panelului intitulat: Ţigani, romi sau călători şi antropologii 
Europei. Lucrările prezentate în cadrul acestui panel au tratat problema romilor din Europa de Est: 
Negocierea capcanelor de comunicare dintre romii migranţi din Cehia şi autorităţile publice, 
susţinută de către Marketa Dolezalova (Universitatea din Manchester), Predarea istoriei 
Holocaustului romilor în România: teorie şi practică, susţinută de către Michelle Kelso (George 
Washington University), Romologie împotriva prejudecăţilor vizavi de romi (anti-Gypsism)? O 
antropologie nesigură, susţinută de către Martin Olivera (Urba-rom), Între invizibilitate şi dedicare: 
note despre studierea statului şi migranţii romi din Slovacia, susţinută de către Jan Grill 
(Universitatea St. Andrews). În cadrul panelului mai sus-menţionat a fost prezentată şi noua arhivă 
digitală despre romi, realizată de Institutul pentru Studii Balcanice (SASA) din Belgrad. 

Vineri, 8 iunie 2012, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere intitulată Societate şi 
religie la ceangăii din Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat în Edelény (Ungaria), la invitaţia 
Centrului Cultural şi a Bibliotecii Orăşeneşti. Prelegerea a fost inclusă în programul Zilelor Culturale 
ale oraşului. Cercetătorul a prezentat cele mai noi rezultate cu privire la fenomenele 
socioeconomice care au loc în societatea ceangăilor moldoveni, precum şi caracteristicile 
religiozităţii lor. El a pus accentul pe prezentarea schimbărilor survenite ca urmare a tendinţelor de 
modernizare care au loc în interiorul acestei comunităţi.

Miercuri, 27 iunie 2012, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a organizat la 
sediul său o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentată baza de date MinLex, autori Bogdán 
Andrea şi Mohácsek Magdolna. Această bază de date (alături de alte baze online deja 
existente, precum este cea dezvoltată de către CRDE) are drept scop colectarea şi sistematizarea, 
conform anumitor criterii, a actelor normative care conţin prevederi referitoare la minorităţile 
naţionale şi etnice din România, adoptate după anul 1990. În baza de date au fost incluse şi actele 
normative adoptate înainte de 1990, dar care au rămas în vigoare şi după această dată pentru o 
anumită perioadă de timp. Baza de date este disponibilă pe site-ul institutului, atât în limba română 
cât şi în limba maghiară. La conferinţa de presă au participat: Markó Attila (secretar de stat al 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice), Horváth István (preşedinte ISPMN), Bogdán Andrea 
(consilier juridic ISPMN) şi Mohácsek Magdolna (consilier juridic ISPMN) precum şi reprezentanţi ai 
presei locale. 
Conţinutul MinLex poate fi accesat online la adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti .
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În luna iunie 2012, a apărut numărul 44 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul Controlul presei 
locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist. Descriere generală şi aspecte minoritare. 
Autoarea studiului este Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN). Lucrarea propune o analiză a cenzurii 
presei din primii ani ai sistemului ceauşist. Prin descrierea DGPT-ului, (Direcţia Generală de Presă şi 
Tipărituri), sunt prezentate cele mai importante tehnici de control, precum şi fragilitatea sistemică, 
caracteristică acestei instanţe, care a predominat anii 1960 şi 1970. Aspectele etnice, minoritare, ale 
cenzurii sunt de asemenea importante pentru lucrare: prin compararea controlului a două cotidiene 
locale orădene, sunt relevate asemănări şi diferenţe între cenzura presei minoritare şi a celei 
majoritare. 
Textul studiului poate fi accesat la adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier.

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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