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În perioada 4-5 noiembrie 2013, a avut loc la Miercurea-Ciuc, la Universitatea Sapientia, conferinţa
comemorativă Venczel József, prilejuită de aniversarea a 100 de ani de la naşterea marelui sociolog. Activitatea
lui s-a concentrat pe analiza demografică şi economică a ruralului ardelean din perioada interbelică, cu un focus
special pe Secuime. Particularitatea operei sale constă şi în colaborarea strânsă cu şcoala sociologică condusă
de către Dimitrie Gusti. Metoda monografică a şcolii gustiene a fost aplicată în mod consecvent de către Venczel
pentru studierea realităţilor din satele maghiare din Transilvania. La conferinţă a participat Horváth István,
(preşedinte ISPMN), cu o prezentare despre aspectele teoretice şi metodologice ale analizei proceselor migratorii
a populaţiei din Secuime (începute la mijlocul secolului al XIX-lea) în afara arcului Carpatic.
Joi, 7 noiembrie 2013, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare la întrunirea anuală a preoţilor
unitarieni din teritoriul Protopopiatului Unitarian Mureş. Întrunirea organizată la Bezid (jud. Mureş) a avut ca scop
perfecţionarea profesională a personalului clerical şi a avut în program două prezentări legate de istoria
bisericească unitariană. Preotul unitarian Andorkó Ferenc a vorbit despre Bözödi György, scriitor şi istoric
maghiar originar din Bezid. Prezentarea cercetătorului ISPMN Gidó Attila a avut ca temă istoria sabatarienilor din
Transilvania. Mişcarea sabatariană a fost o formă radicală a Reformei din secolul XVI. Ultimii aderenţi ai acestui
grup religios au trăit în Bezidu Nou (jud. Mureş), sat desfiinţat şi inundat în anul 1988.
Vineri, 22 noiembrie 2013, pagina de știri Transindex a publicat un articol despre recentele reacţii în presa din
Marea Britanie referitor la posibilele efecte ale suspendării restricţiilor de muncă pentru cetăţenii români şi bulgari.
Aceste articole pun accentul pe valul de imigranţi români şi bulgari care, odată cu ridicarea limitărilor, vor „invada"
Marea Britanie. Unul dintre argumentele folosite este că deja sunt mult prea mulţi imigranţi ilegali, citând un raport
pregătit de către cercetătorii de la Universitatea din Salford. Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a comentat pe
marginea acestor reacţii şi a modului în care datele din acest raport de cercetare au fost utilizate cu scopul de a
argumenta „fobia de străini". Trecerea în revistă a articolelor de presă din Marea Britanie şi comentariul
cercetătoarei poate fi accesat aici.
Marţi, 26 noiembrie 2013, Centrul de documentare ISPMN, în colaborare cu Asociaţia Judaica au organizat, în
cadrul seriei de Seminarii de film pe tematica minorităţilor, proiecţia filmului The Last Survivor [Ultimul
supravieţuitor] (Israel, regia: Michael Pertnoy şi Michael Kleiman), urmată de o discuţie cu Alon Hait, fost ofiţer al
armatei israeliene şi membru fondator al Asociaţiei Judaica. Filmul a fost oferit de către Righteous
Pictures. Sinopsis film: Filmul prezintă evenimente din viaţa a patru personaje, supravieţuitorii unor evenimente
de genocid: Holocaustul, Rwanda, Congo, Darfur. Pentru a da sens tragediilor lor personale, aceşti supravieţuitori
se dedică educaţiei generaţiilor următoare pentru a inspira toleranţa între semeni dar şi răspunderea civilă pentru
astfel de crime. Mai multe detalii despre seria de Seminarii de film ISPMN aflaţi aici.
Marţi, 26 noiembrie 2013, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitatul emisiunii matinale Hangoló [Tonul
zilei] a Radio România Regional, Cluj-Napoca - Emisiunea în limba maghiară. Fosztó László a vorbit despre
Strategia Europeană Cadru pentru Incluziunea Romilor şi progresul realizat de România în acest domeniu.
Analizând Strategia Naţională pentru Incluziunea Romilor, cercetătorul ISPMN a arătat că proiectele destinate
ariilor prioritare ale strategiei (educaţie, sănătate, locuire şi crearea locurilor de muncă) sunt implementate greoi şi
cu întârzieri. Fosztó László a mai vorbit despre rolul cercetărilor sociale în monitorizarea şi evaluarea progresului
în domeniul politicilor publice destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Emisiunea (în limba maghiară) este
accesibilă on-line aici.
Joi, 28 noiembrie 2013, la Sfântu Gheorghe, partenerii din România ai proiectului transnaţional SEEMIG,
ISPMN, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita au ţinut o conferinţă de presă cu
tematica Migraţia din România - date, procese şi politici. În cadrul acestui eveniment Kiss Tamás (cercetător
ISPMN) a prezentat un studiu despre sistemele de producere a datelor şi surse importante de date despre
migraţia din România, realizat în cadrul proiectului SEEMIG şi publicat în seria de Studii de atelier ISPMN
(52/2013), iar Antal Árpád, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, a prezentat portalul SepsiNet, proiect iniţiat de
către primărie şi dedicat emigranţilor originari din Sfântu Gheorghe. Vezi reacţii în presă: articol 1, articol 2, articol
3, articol 4, articol 5, articol 6.
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În luna noiembrie 2013, au apărut la Editura ISPMN următoarele studii de atelier:
Benedek József - Török Ibolya - Máthé Csongor: Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea
etnoculturală şi organizarea administrativ-teritorială în România (Nr. 51/2013)
Dezbaterile publice despre dimensiunea regională a organizării societăţii sunt marcate de o serie de stereotipii
care îşi au originea în necunoaşterea acestui fenomen. Tocmai de aceea scopul acestui studiu este de a prezenta
într-o manieră sistematică şi analitică conceptele teoretice, metodele de lucru şi posibilităţile de aplicare a
acestora din urmă în rezolvarea unor aspecte tehnice legate de gestiunea eficientă a teritoriului, cum este
organizarea regiunilor de dezvoltare. Nu ne propunem elaborarea unei soluţii optime, întrucât nu există aşa ceva,
dorim, în schimb, să oferim câteva alternative fundamentate din punct de vedere ştiinţific, a căror realizare
efectivă depinde de conjunctura politică de moment. Cu toate că materialul pare prea tehnic şi greu de lecturat
pentru cei neavizaţi, nu dorim să renunţăm la limbajul ştiinţific de specialitate. Motivul este simplu: dorim ca
studiul nostru să rămână strict în tiparele analizei ştiinţifice.Textul studiului poate fi accesat aici.
Kiss Tamás: Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Romania
(Nr. 52/2013) [Analiza caracteristicilor principale ale sistemului de colectare şi gestionare a datelor despre
migraţia din România]
Studiul de faţă schiţează caracteristicile principale ale sistemului de colectare şi gestionare a datelor despre
migraţia şi populaţia din România. Materialul face parte din raportul de ţară pe România elaborat în cadrul
proiectului transnaţional SEEMIG - Managing Migration and its Effects in South-East Europe - Transnational
Actions Towards Evidence Based Strategies [Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate]. Institutul de Cercetări Demografice al Institutului Central de
Statistică din Ungaria şi institutele de cercetare participante în proiect au elaborat în prealabil o metodologie
comună pentru a produce descrieri comparabile pentru toate cele opt state participante în proiectul SEEMIG.
Conform acestei metodologii comune, în lucrarea de faţă ne-am concentrat asupra surselor de date din sfera
administrativă, respectiv pe cele statistice.Textul studiului poate fi accesat aici.
În luna noiembrie 2013, baza de date ce cuprinde Monitorizarea de presă a Centrului de documentare ISPMN
a fost îmbogăţită cu articole de presă din anul în curs, pe două tematici noi: problema steagului secuiesc (854 de
articole) şi „minoritatea română" în judeţele Covasna şi Harghita (cazul bentiţei tricolore) (146 de articole). În total,
bazei de date i-au fost adăugate 1.000 de articole noi la temele menţionate. Cei interesaţi de tematicile
monitorizate de către Centrul de documentare ISPMN care doresc să consulte baza de date o pot face aici.
În luna noiembrie 2013, în cadrul proiectului „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi.
Cronologia minorităţilor naţionale din România", au fost publicate următoarele cronologii: Cronologia minorităţii
macedonene (1991-2009), Cronologia minorităţii rutene (2000-2009) şi Cronologia minorităţii tătare (1989-2009).
Proiectul se înscrie în linia proiectelor derulate de către Institut, având drept scop realizarea unei cronologii
istorice despre minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl constituie istoria minorităţilor naţionale din România în
perioada 1989-2009. Cronologiile constituie un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul larg în a obţine
informaţii detaliate despre minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară din România. Fiecare cronologie
este însoţită de un material documentar (xerocopii, fotografii, broşuri, pliante etc.) întocmit de către autori. Aceste
documente pot fi consultate la Centrul de documentare al ISPMN.
În luna noiembrie 2013, a apărut la Editura Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean,
Cluj-Napoca) cartea lui Gidó Attila (cercetător ISPMN) cu titlul Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció
Erdélyben 1918-1948 között [Sistemul instituţional educaţional şi populaţia de studenţi şi elevi din Transilvania
între 1918-1948]. Volumul prezintă şi analizează pe parcursul celor 208 pagini toate nivelurile educaţiei (de la
grădiniţă la educaţia universitară) îmbinând mai multe metode de lucru. Prima parte oferă o detaliată prezentare a
legislaţiei educaţionale româneşti de după 1918 precum şi a politicii educaţionale, în anumite situaţii
discriminatorie faţă de minorităţile naţionale. Partea a doua a lucrării conţine statisticile nivelurilor de educaţie şi
analiza datelor. Lansarea volumului lui Gidó Attila a avut loc în data de 23 noiembrie 2013, în cadrul Zilelor Ştiinţei
Maghiare.
Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet. 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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