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În perioada aprilie-iulie 2014, în cadrul proiectului ISPMN despre cadastrul instituţiilor minoritare au fost
introduse noi date despre instituţiile rome. Baza de date online, accesibilă pe site-ul ISPMN a fost completată cu
aproximativ 190 de noi instituţii. Proiectul Instituţiile minorităţilor vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale
minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor
accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date,
sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată,
dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între
specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le
reprezintă, respectiv la vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.
În perioada 15-16 iulie 2014, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la Viena la evenimentul 5th meeting
of FRA-Member States ad-hoc Working Party on Roma Inclusion [A 5-a întâlnire a grupului de lucru ADF pe
incluziunea romilor]. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (ADF) a organizat a 5-a întâlnire a
grupului de lucru ADF pe incluziunea romilor pentru a elabora cadrul de indicatori care vor fi propuşi spre
adoptare ţărilor membre UE, indicatori meniţi a măsura în mod sistematic şi comparabil progresul realizat de
fiecare stat membru în implementarea Strategiei Naţionale pentru Incluziunea Romilor.
În cadrul întâlnirii de lucru ADF pe incluziunea romilor s-a discutat cu participanţii reprezentanţilor din 14 ţări şi a
experţilor din ADF problemele legate de selectarea indicatorilor relevanţi de proces şi de rezultat (process
indicators/outcome indicators) care pot fi selectaţi pentru a fi incluşi într-un sistem unitar la nivelul UE. Totodată,
acest cadru de indicatori a fost prezentat şi dezbătut într-o sesiune deschisă cu reprezentaţii organizaţiilor
internaţionale (OSCE, Consiliul Europei), ai organizaţiilor civice (Secretariatul Decadei pentru Incluziunea
Romilor, Making Most of European Funds a Fundaţiei pentru o Societatea Deschisă) şi ai Comisiei Europene. Din
România a mai participat Claudia Grosu, ca reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR). În cadrul
sesiunii deschise László Fosztó (cercetător ISPMN) a prezentat proiectele şi rezultatele ISPMN în domeniul
evaluării şi monitorizării politicilor publice cu privire la romi (modele de segregare, profesori de limba romani etc.)
şi proiectul - proiect ce se află în pregătire - derulat în parteneriat cu Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (ADF) SocioRoMap care are drept scop o cartografiere a situaţiei comunităţilor de romi din
România şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi reţele pentru culegerea datelor la nivel local.
Vineri, 25 iulie 2014, participanţii la universitatea de vară Junior Summer University organizată de Organizaţia
Studenţilor UBB (OSUBB) au vizitat sediul ISPMN pentru a cunoaşte facilităţile pe care institutul le poate oferi
elevilor şi viitorilor studenţi la facultăţile de ştiinţe sociale. Evenimentul a fost coordonat de Cristina Raţ (lector
UBB), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Zsuzsa Plainer (cercetător ISPMN).
În perioada 29-30 iulie 2014, a avut loc cea de a cincea întâlnire de lucru din cadrul proiectului internaţional
WE: Wor(l)ds that Exclude [NOI: Cuvinte/Lumi care exclud] în cadrul căruia ISPMN este partener. Întâlnirea a
fost organizată de către partenerul din Marea Britanie, University of Derby, Faculty of Education, Health and
Sciences, International Centre for Guidance Studies (iCeGS). Proiectul abordează problema stereotipiilor şi
prejudecăţilor în elaborarea politicilor publice. În primul an de proiect au fost cercetate documente de politici
publice legate de problema locuirii şi au fost redactate rapoartele de ţară despre situaţia politicilor publice din
fiecare ţară participantă. În cel de al doilea an, activităţile principale sunt 1) redactarea recomandărilor adresate
decidenţilor politici la nivel local şi naţional şi 2) diseminarea acestora la o paletă cât mai largă de organizaţii
interesate de problematica locuirii. Prima zi a întâlnirii de lucru a avut ca obiect discutarea recomandărilor, atât a
conţinutului cât şi a structurii broşurii care va prezenta aceste recomandări. Pe agenda celei de a doua zile s-a
aflat stadiul filmului etnografic şi organizarea filmărilor în localităţile-ţintă din Anglia şi România. Al doilea punct pe
ordinea de zi a fost definitivarea programului ultimei întâlniri din cadrul proiectului. Din partea ISPMN a participat
Kozák Iuliu (cercetător ISPMN).
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În perioada 31 iulie - 3 august 2014, a avut loc la Tallinn, Estonia, conferinţa internaţională bianuală intitulată
Collaboration, Intimacy, Revolution - Innovation and continuity in an interconnected world [Colaborare,
intimitate şi revoluţie - inovare şi continuitate într-o lume interconectată] organizată de către Asociaţia Europeană
a Antropologilor Sociali (EASA) în colaborare cu Universitatea din Tallinn, Estonia. Tema centrală a conferinţei a
fost criza şi conflictele în diferite contexte. Conferinţa a găzduit numeroase secţiuni, cu invitaţi renumiţi din diferite
discipline socio-umane şi domenii de cercetare. În cadrul conferinţei Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a susţinut
prezentarea cu titlul Fusion or fission? The everyday economy of alterity in multiethnic communtiies in
Romania [Fuziune sau fisiune? Economia alterităţii în comunităţi multietnice din România]. În acest articol,
autoarea a prezentat, exemplificând cu studiul a două localităţi rurale din România, modul în care contactele
sociale de zi cu zi între membrii diferitelor grupuri etnice pot contribui la menţinerea unui echilibru în localitate sau
la menţinerea conflictelor existente la un nivel inactiv, iar lipsa acestor relaţii ar putea scoate la suprafaţă aceste
conflicte sau alte tipuri de procese sociale care influenţează coabitarea cotidiană. Prezentarea s-a axat pe
descrierea diferitelor contexte sociale care pot contribui la participarea romilor în migraţia internaţională. Fosztó
László (cercetător ISPMN) a prezentat lucrarea cu titlul Seen as marginal: when you do not want in [Perceput
ca marginal: când nu vrei să aparţii]. Autorul a prezentat, bazându-se pe câteva studii de caz, aşteptările
contradictorii ale majorităţii şi ale romilor înşişi referitoare la modul în care minoritatea romă se integrează în
societatea locală.
Programul detailat al conferinţei poate fi accesat pe pagina aici.
În perioada 1-10 august 2014, a avut loc la Râşnov Festivalul de Film Istoric, ediţia a VI-a. În cadrul acestui
festival internaţional de film miercuri, 6 august 2014, secţiunea Producţii noi, a avut loc proiecţia filmului
documentar Valea plângerii (2013, 57 min., ISPMN & Triba Film, regizori: Mihai Leaha, Iulia Hossu, Andrei
Crişan). La proiecţie şi la discuţiile cu publicul au fost prezenţi Mihai Leaha şi Andrei Crişan.
Marţi, 12 august 2014, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere ştiinţifică în cadrul Taberei
Internaţionale de Folclor din Răscruci, ediţia a XXIII, organizată de către Fundaţia „Kallós Zoltán" sub titlul A
mezőségi hagyományos tánckultúráról (Despre cultura tradiţională de dans din Câmpia Transilvaniei).
În perioada 14-17 august 2014, s-a desfăşurat la Szeltersz, judeţul Harghita, cea de-a XI-a Tabăra de vară de
ştiinţe sociale. Evenimentul a fost organizat de Fundaţia „Jakabffy Elemér", Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Centrul Cultural Judeţean Harghita. Programul celor patru zile a fost
compus din prelegeri, discuţii, dezbateri, prezentare de cărţi şi vizionare de filme documentare, un accent
deosebit fiind pus pe noutăţile din aria cercetărilor în ştiinţele sociale. În cadrul programului a fost prezentat şi
proiectul internaţional SEEMIG în care este partener şi ISPMN. Din partea ISPMN au participat următorii
cercetători: Kiss Ágnes, Bokor Zsuzsa, Lőrincz D. József, Székely István Gergő, Kiss Tamás, Gidó Attila şi István
Horváth (preşedinte ISPMN). Puteţi vedea programul evenimentului aici.
Joi, 21 august 2014, a avut loc lansarea filmului documentar Cehii din Banat (ISPMN, Asociaţia Filmtett,
regizor Zágoni Bálint, experţi-interlocutori: Peti Lehel, Iulia Hossu). Lansarea filmului documentar s-a desfăşurat în
cadrul lansărilor de filme documentare (Kolozsvári Filmszemle), organizate de Fundaţia Tranzit cu ocazia
programelor Zilelor Culturale Maghiare din Cluj. Lansarea filmului a fost urmată de o discuţie cu Zágoni Bálint
(regizorul filmului) şi Peti Lehel (expert- interlocutor), discuţii moderate de Jakab Benke Nándor.
Vineri, 22 august 2014, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a prezentat la Maratonul Filmelor Maghiare legate
de Cluj, ediţia a V-a, organizată de către Fundaţia Tranzit, o selecţie de înregistrări de arhivă cu titlul Documente
etnocoreologice din vecinătăţile Clujului (1969-2012). Mai multe detalii aici.
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A apărut în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Între
transformare şi adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, volumul (VIII/2013, Editura
Polirom) un articol semnat de Adriana Cupcea (cercetător ISPMN), cu titlul Naţionalism tătar şi comunism:
destinul familiei Fazil (1948-1989) (pp. 155-172). Lucrarea abordează un episod al istoriei comunităţii tătare din
Dobrogea, din perspectiva cazului liderului tătar dobrogean, Necip Hagi Fazıl, şi a evoluţiei sociale a familiei
acestuia, pe parcursul perioadei comuniste. Necip Hagi Fazıl s-a aflat la conducerea Comitetului de Ajutorare al
Refugiaţilor Tătari el fiind arestat şi ucis în 1948 de Serviciul de Siguranţă pentru implicarea sa în preluarea şi
repartizarea în satele dobrogene, a refugiaţilor tătari din Crimeea, sosiţi în Constanţa, între 1943-1944. Bazat pe
mărturiile orale ale membrilor în viaţă ai familiei Fazıl, pe cercetarea unor documente personale şi din arhiva
CNSAS, studiul analizează experienţa cotidianului ca marginalitate socială, din perspectiva represiunii.
Cercetarea stabileşte, pe baza metodei calitative, caracteristica particulară a discursului de raportare la
desfăşurarea vieţii cotidiene în comunism în cazul unei familii tătare persecutate politic, felul în care anumite
elemente specifice persecuţiei cotidiene se transformă în elemente ale unei drame personale. Din această
perspectivă, cercetarea surprinde aspecte şi fenomene specifice tiparului cotidian comunist, precum condiţiile de
locuire, migraţia forţei de muncă, relaţiile la locul de muncă, accesul la educaţie, aspecte care au fost utilizate în
reconstituirea vieţii unei familii de etnie tătară aflată timp de două generaţii sub stigmatul acuzaţiei de naţionalism.
O scurtă descriere a volumului poate fi accesată aici.
În perioada iulie-august au apărut în Seria studii de atelier ISPMN următoarele numere:
WP 56 Peti Lehel : Schimbări în agricultura rurală într-o localitate din Transilvania/The changes of rural
farming in a Transylvanian settlement
Abstract. Studiul are ca scop analiza schimbărilor în agricultura rurală într-o localitate din Câmpia Transilvaniei,
Mâldoc (nume fictiv). Analiza are în centru prezentarea strategiilor economice aplicate în prezent, acordând o
atenţie deosebită structurii veniturilor fermelor examinate. Abordările studiului au fost inspirate de următoarele:
analize de strategii economice din punctul de vedere al pluriactivităţii şi diversificării (de exemplu, Blad 2010,
Walford 2003, Gidarakou et. al 2004); studiile care analizează agricultura, producerea neindustrială de alimente
cu scopul autoaprovizionării (food self-provisioning) din prisma importanţei ei în structura veniturilor
(Smith-Jehlička 2013); respectiv polemica dusă de Petr Jehlička şi coautorii (Jehlička-Kostelecký-Smith 2008) cu
analiza elaborată de Jens Alber şi Ulrich Kohler despre rolul producţiei informale de alimente în ţările Uniunii
Europene (Alber-Ulrich 2008). Studiul abordează următoarele probleme: Care sunt modelele culturale
premergătoare care influenţează opţiunea pentru strategii aplicate de fermele rurale? Ce schimbări au produs în
acest sens liniile de finanţare agricolă lansate după aderarea la UE? Ce importanţă au veniturile legate de
agricultură, respectiv cele independente de agricultură în funcţionarea fermelor? Cum influenţează stabilitatea
economică a fermelor strategiile economice bazate pe combinaţia dintre veniturile obţinute din activităţi agricole şi
veniturile din alte tipuri de activităţi, şi ce rol au acestea în modul de tratare a crizelor în cadrul fermelor privind
posibilităţile lor de dezvoltare? Există strategii economice bazate pe diversificare, activităţi cu caracter diferit de
agricultură dar care sunt conexe vieţii rurale?
Studiul poate fi accesat aici.
WP 57 Peti Lehel : Strategii de subzistenţă într-o localitate de lângă Târnava Mică/Subsistence strategies
in a settlement situated along the Kis-Küküllő (Târnava Mică) River
Abstract. Studiul încearcă să prezinte strategiile economice ale unei localităţi unde, pe de o parte, angajările la
întreprinderea de stat de exploatarea gazului, iar pe de altă parte, dezvoltarea unui antreprenoriat independent de
exploatare a resurselor naturale au transformat în mod esenţial strategiile de subzistenţă bazate pe agricultură,
fapt ce a contribuit şi la schimbări privind stilul de viaţă al localnicilor. În situaţia de criză economică de după
schimbarea de regim agricultura a constituit o traiectorie forţată pentru populaţia locală, dar aceasta din urmă,
începând cu anii 2000, a abandonat din ce în ce mai mult producţia agricolă şi a devenit un grup privilegiat
datorită noilor locuri de muncă create de către întreprinderile de stat.
Studiul poate fi accesat aici.
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