
Miercuri, 7 decembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere publică cu tema 
Relaţii evreo-maghiare din Transilvania în secolul al XX-lea. Prelegerea face parte din seria de prelegeri 
publice dedicate minorităţilor naţionale organizată de „Szacsvay Akadémia” din Oradea. În 
prezentarea lui, cercetătorul a vorbit despre contextele istorice ale relaţiei între evreii şi maghiarii din 
Transilvania. A arătat că prin emanciparea juridică a evreilor din Monarhia Austro-Ungară s-a deschis 
calea spre asimilarea lor în populaţia maghiară. În perioada interbelică şi în perioada Holocaustului 
acest proces de asimilare nu s-a oprit, însă în foarte multe cazuri observându-se o distanţare faţă de 
populaţia maghiară  fapt ce a implicat fie asimilarea la populaţia română, fie regăsirea identităţii 
evreieşti. 

Joi, 8 decembrie 2011, ISPMN a organizat conferinţa naţională cu titlul LIMBA ROMANI ÎN 
ROMÂNIA: utilizarea în diferite domenii de activitate. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul 
Institutului din Cluj-Napoca. Conferinţa a avut patru secţiuni tematice: Limba romani – identitate şi 
educaţie; Diferite mijloace de promovare a limbii romani; Utilizarea limbii romani în comunităţile de 
romi şi în instituţii publice; Interferenţe lingvistice şi sociale. Au susţinut prezentări: cercetători romi, 
experţi educaţionali din sistemul de învăţământ de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, profesori de limba romani, inspectori şcolari romi, angajaţi romi din instituţii 
publice, reprezentanţi din domeniile cultură, religie şi mass-media. Dezbaterile pe tematica utilizării 
limbii romani în teatru, mass-media, în spaţiul educaţional şi cel al administraţiei publice s-au 
materializat cu o rezoluţie semnată individual de către participanţii la conferinţă. Această rezoluţie 
conţine un apel la accelerarea procesului de păstrare, promovare, cultivare şi dezvoltare a limbii 
romani. Scopul conferinţei a fost acela de a oferi un cadru de dezbatere privind nevoia şi utilitatea 
limbii romani în spaţii formale şi informale precum şi cel de a oferi un tablou privind stadiul de utilizare 
a limbii romani în principalele domenii de activitate. 
De asemenea, ISPMN doreşte să facă cunoscută tematica limbii romani în spaţiul românesc, prin 
publicarea unei colecţii de articole din cadrul prezentărilor susţinute. Detalii despre programul 
conferinţei pot fi găsite la:
http://www.ispmn.gov.ro/node/conferin-limba-romani-n-romnia-utilizarea-n-diferite-domenii-de-
activitate.

  

Marţi, 13 decembrie 2011, a avut loc la Bucureşti evenimentul dedicat Zilei Minorităţilor Naţionale 
organizat sub egida Departamentului pentru Relaţii Interetnice. În cadrul evenimentului au avut loc o 
serie de prezentări, lansări axate pe problematica minorităţilor naţionale: prezentare de proiecte 
interetnice iniţiate de ONG-uri şi finanţate de DRI în anul 2011, o masă rotundă cu 
iniţiatorii/coordonatorii proiectelor prezentate, lansarea filmului MALLtilingvism – voci şi culoare 
(film nominalizat pentru premiile de film documentar Soros), lansarea în România a volumului 
Practica protecţiei minorităţilor în Europa Centrală tipărit în 2011 în Germania, autori Emma 
Lantschner, Sergiu Constantin şi Joseph Marko (cercetători la Institutul pentru Drepturile 
Minorităţilor din Bolzano – Italia), lansarea CD-ului Confluenţe muzicale realizat de Asociaţia Acapella 
din Bucureşti. Din partea ISPMN au participat la eveniment Iulia Hossu şi Katalin Vitos (cercetători 
ISPMN) care au prezentat activitatea şi expoziţia de carte a Editurii ISPMN.
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Marţi, 13 decembrie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi 
Societatea Etnografică Kriza János au organizat la sediul Societăţii Etnografice Kriza János (Cluj-
Napoca) evenimentul Minorităţi tradiţionale – ceangăii din Moldova, în cadrul căruia au fost 
prezentate următoarele volume: 

Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among Roma in a 
Transylvanian Village (Münster, Lit Verlag, 2009), autor  Fosztó – prezentare făcută de către 

Peti;

Integrating minorities: traditional communities and modernization (Editura ISPMN – Editura 
Kriterion, Cluj-Napoca, 2011), editori: Agnieszka Barszczewska şi Peti – prezentare făcută de 
către  Szilágyi;

Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét [Utilizarea limbii, limbă de predare şi existenţă 
bi(multi)lingvă], Editura ISPMN –  Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2011, editori: Horváth şi 

Tódor  –  prezentare făcută de către  Zsemlyei;

Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben. Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok [Şcoli, dascăli 
şi studenţi în Transilvania. Studii cu privire la istoria şcolii şi a educaţiei], Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Cluj-Napoca, 2011, editor:  Keszeg – prezentare făcută de către  Vajda.
Evenimentul a înglobat mai multe activităţi, pe lângă aceste lansări de carte având loc şi: lansarea 
filmului Fântâna miraculoasă a doctorului Benedict (regizor  Zágoni), un spectacol de muzică 
populară şi prezentarea lui  Nyisztor intitulată Viaţa cotidiană la ceangăii moldoveni.

Marţi, 13 decembrie 2011, a avut loc lansarea volumului Democraţie consociaţionistă sau 
împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz (Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale  Kriterion, Cluj-Napoca, 2011). Lansarea a 
avut loc la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca. La 
eveniment au fost invitaţi: István Gergő Székely, (cercetător ISPMN, autorul volumului), István 
Horváth (preşedinte ISPMN), George Jiglău (cercetător asociat al Departamentului de Ştiinţe 
Politice UBB).
Volumul poate fi achiziţionat accesând: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti.

Miercuri, 14 decembrie 2011, a avut loc Seminarul de film ISPMN organizat de Centrul de 
Documentare ISPMN. Filmul proiectat la această întâlnire a fost Shadow of the Holy Book (2007, 
regizor Arto Halonen). Vizionarea filmului a fost urmată de o discuţie moderată de către 
Kozák (cercetător ISPMN). Evenimentul a fost derulat în cadrul Seminariilor de film pe tematica 
minorităţilor ce 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.  

Detalii despre aceste proiecţii puteţi afla accesând: http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn.
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În perioada 14–16 decembrie 2011 Attila Gidó (cercetător ştiinţific ISPMN) a participat la conferinţa 
cu titlul Evreii – Tradiţionalism şi modernitate. Conferinţă internaţională. Evenimentul a avut loc la 
Budapesta şi a fost organizat de către Şcoala Superioară Teologică „Wesley János” şi Central European 
University. În cadrul acestei conferinţe, Attila Gidó a susţinut o prezentare despre Nivelul de 
şcolarizare şi tendinţe de alegere a carierei în rândul tinerilor evrei din Cluj, în perioada interbelică.

Sâmbătă, 17 decembrie 2011, Asociaţia Divers din Târgu-Mureş, în parteneriat cu Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice al Guvernului, a organizat cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale din 
România programul intitulat Poduri şi Bariere în Relaţiile Interetnice. În cadrul programului s-a derulat 
o conferinţă cu tema Multilingvism şi interculturalitate în relaţiile interetnice din România la care s-a 
dezbătut în ce măsură multilingvismul şi bogăţia de tradiţii şi obiceiuri specifice etniilor din diferitele 
regiuni ale ţării reprezintă poduri sau bariere în relaţiile interetnice din ţara noastră.  Au participat al 
eveniment: Koreck (preşedinte Asociaţia Divers),  György Somai (reprezentant 
teritorial Departamentul pentru Relaţii Interetnice), Smaranda Enache (copreşedinte Liga Pro 
Europa), Soós (director Muzeul Judeţean Mureş), Gheorghe Sarău (profesor Universitatea din 
Bucureşti). Din partea ISPMN au participat la eveniment Iulia Hossu şi Katalin Vitos (cercetători 
ISPMN) care au vorbit despre contribuţia pe care o au cercetarea şi publicaţiile în domeniul 
minorităţilor naţionale la relaţiile interetnice.

În luna decembrie, s-a desfăşurat sub egida Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice sesiunea de 
evaluare şi ierarhizare a publicaţiilor şi editurilor româneşti. În urma evaluării, Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a fost acreditată (categoria B) pe domeniul 
Istoria artelor şi arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural. 
Pentru detalii cu privire la acest proces de evaluare accesaţi adresa:
http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_5.pdf.

În luna decembrie 2011, a apărut numărul 40 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul Romania 
and Moldova, Migration mid-19th Century to Present, with Special Focus on Minorities 
Migration/Migraţia din România şi Republica Moldova de la mijlocul secolului XIX până în prezent, cu 
accent pe migraţia minorităţilor. Autorul studiului este Horváth István (preşedinte ISPMN). 
Abstract. Obiectivul acestui articol este de a trece în revistă principalele fluxuri migratorii ale epocii 
moderne ce au pornit de pe teritoriul actual al României şi al Republicii Moldova. Prima variantă a 
articolului a fost elaborată pentru o enciclopedie universală a istoriei migraţiilor internaţionale, ca 
atare, multe dintre formule par redundante pentru cititorul român, ele fiind însă necesare în cazul 
unui public care cunoaşte relativ puţin despre această regiune. Spaţiul destinat prezentării unor 
anumite fluxuri migratorii nu ţine cont de volumul de persoane implicate sau de consecinţele 
demografice sau de altă natură ale momentului migrator respectiv (astfel, migraţiile din ultimele 
decenii sunt nedrept de sumar tratate). Mai degrabă este oferită o prezentare sumară a 
circumstanţelor care duc la geneza unui flux migrator şi la prezentarea celor mai relevante estimări ale 
consecinţelor demografice ale episodului migrator respectiv. 
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Reconstituirea se prezintă ca o schiţă a principalelor fluxuri migratorii şi constituie un punct de pornire 
pentru o istorie a migraţiei din această regiune şi nu are deloc pretenţia unei analize de profunzime.
Puteţi  accesa textul studiului la adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier.

În luna decembrie 2011, a apărut numărul 41 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul WHAT TO 
GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania. Autoarea studiului este Plainer Zsuzsa 
(cercetător ISPMN).
Abstract. Dincolo de controversa Mead, în care suspiciunea ce apare în decursul muncii de teren se 
atribuie lipsei de competenţă a cercetătorului, lucrarea de faţă consideră acest fenomen o informaţie 
etnografică importantă. Prin repovestirea dificultăţilor întâmpinate într-o cercetare, despre locuitorii 
unui ghetou urban de romi din România, autoarea încercă a revela mecanismele care creează 
suspiciunea între cercetător şi informanţii săi. Contextualizată de schimbările sociopolitice est-
europene, lipsa de încredere din cercetarea de faţă se explică prin ataşarea localnicilor a unei stigme 
teritoriale. Locul cercetării, „blocul verde”, a devenit un ghetou datorită disponibilizărilor masive şi 
diferenţierilor în condiţiile de locuire, izolarea faţă de lumea exterioară fiind reprodusă de neînţelegerea 
locuitorilor cu instituţiile locale. Fiind „folosiţi” de ONG-uri, sub pretextul de a „ajuta” romii, locuitorii 
ghetoului privesc cu suspiciune cercetătorul, care este considerat un membru ce aparţine lumii 
instituţiilor.
Puteţi accesa textul studiului 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.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

