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Marţi, 3 septembrie 2013, ediţia online a revistei americane Christian Science Monitor a publicat un material
despre dreptul de vot al maghiarilor din ţările vecine cu Ungaria la alegerile care vor avea loc în anul 2014 în
această ţară. Materialul intitulat Hungary seeks new voters abroad to shape elections at home [Ungaria caută
alegători peste hotare pentru a influenţa alegerile de acasă] include și un interviu cu Székely István Gergő
(cercetător ISPMN). Articolul poate fi accesat aici. 

În perioada 3-7 septembrie 2013, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la universitatea de vară
intitulată International Summer School in Urban Ethnography [Universitatea de vară internaţională pe tema
etnografiei urbane]. Universitatea a fost organizată de către Departamentul de sociologie al Universităţii din
Trento, Italia. În cadrul evenimentului Plainer Zsuzsa a prezentat cercetarea sa cu titlul From a Working Class
Area to a "Gypsy Block of Flats" - Territorial Stigma in a Romanian Urban Ghetto [De la cartierul muncitoresc la
„blocul de ţigani" - Stigma teritorială într-un ghetou urban din România]. Scopul acestei cercetări a fost
identificarea factorilor care sunt responsabili pentru crearea şi menţinerea inegalităţilor de locuire a romilor
dintr-un cartier urban din România. O primă variantă a cercetării a apărut sub formă de studiu de atelier la Editura
ISPMN. Acest studiu poate fi accesat aici. 

În perioada 5-7 septembrie 2013, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa
internaţională intitulată First Annual Conference CCCS - Cultural Memory, organizată de către Center for
Culture and Cultural Studies (CCCS) [Centrul de Cultură şi Studii Culturale]. Evenimentul a avut loc în oraşul
Skopje, Macedonia. Jakab Albert Zsolt a prezentat o lucrare cu titlul Memory construction and practice: creation
and use of cultural memory in Cluj-Napoca (Romania) [Constituirea memoriei şi practici comemorative. Crearea şi
uzul memoriei colective în Cluj-Napoca]. Studiul a prezentat, a descris şi a interpretat constituirea memoriei şi
practicile comemorative marcante din secolul XX, strategiile formării memoriei şi uzul social al acesteia. La
conferinţă a participat şi Peti Lehel (cercetător ISPMN) care a susţinut o prelegere cu titlul Politics, religion and
the use of cultural memory in a Catholic region from Romania [Politică, religie și folosirea memoriei culturale într-o
regiune catolică din România]. Prezentarea a analizat conexiunea dintre tradiţiile religioase bazate pe memorie
culturală și riturile oficiale controlate de către biserică în satele locuite de catolici în Moldova. 

În perioada 12-13 septembrie 2013, a avut loc la Glasgow (Marea Britanie) conferinţa internaţională a Gypsy
Lore Society, organizată anul acesta de către Universitatea Strathclyde. În cadrul acestei conferinţe, Toma
Stefánia (cercetător ISPMN) a prezentat lucrarea intitulată Godparenthood: Strategy and Trust among Roma and
non-Roma in Romania [Năşitul: Strategii şi încredere în rândul romilor şi majoritarilor din România]. Lucrarea
prezintă instituţia năşitului în context multietnic. Abordările clasice par a fi secundare dacă analizăm năşitul în
contextul relaţiilor patron-client dintre romi şi ne-romi. Contractul nescris al relaţiei patron-client nu conferă un
surplus social acestei relaţii, dar acesta poate fi atins prin modificarea relaţiei patron-client într-una de înrudire. În
cadrul aceleiaşi conferinţe, Fosztó László (cercetător ISPMN) a prezentat lucrarea intitulată Mobilisers and
Gatekeepers: Socio-Cultural Structures and Development Opportunities in Segregated Roma Communities in
Romania [Mobilizatori şi decidenţi: structuri şi oportunităţi de dezvoltare în comunităţile segregate de romi din
România]. În acest studiu, cercetătorul compară atitudinile şi practicile autorităţilor locale care vizează
comunităţile segregate de romi, dar în acelaşi timp este analizat şi modul în care aceste practici se interferează cu
structurile interne ale acestor comunităţi. În concluzie, autorul susţine că politicile de dezvoltare comunitară sau
locală nu pot avea multe şanse, dacă nu iau în considerare caracteristicile şi istoria socială a acestor comunităţi.
Mai multe informaţii despre prezentări şi programul conferinţei puteţi găsi aici. 

Joi, 19 septembrie 2013, la sediul ISPMN a avut loc prelegerea publică cu titlul Peisaj lingvistic în sate cu
populaţie preponderent maghiară din Secuime, Ucraina şi Slovacia [Magyar tájban magyarul (is)? Nyelvi tájkép
magyar többségű falvakban székelyföldi, kárpátaljai és csallóközi példák alapján], susţinută de către Petteri
Laihonen, cercetător postdoctorand în cadrul Universităţii din Jyväskylä şi în cadrul Academiei Ştiinţifice din
Finlanda. În prelegerea sa cercetătorul a analizat elementele simbolice şi funcţionale ale elementelor peisajului
lingvistic. Evenimentul a fost moderat de către Peti Lehel (cercetător ISPMN). 
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În perioada 19-20 septembrie 2013, la Belgrad, s-a desfăşurat o întâlnire de lucru în cadrul proiectului
transnaţional SEEMIG. Proiectul doreşte să abordeze şi să înţeleagă mai bine procesele de migraţie, demografie
şi capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum şi efectele acestora asupra pieţei forţei de muncă şi
a economiei naţionale şi regionale. Scopul principal este întărirea capacităţii administraţiei publice în elaborarea şi
implementarea politicilor şi strategiilor, pornind de la seturi de date empirice calitativ superioare. Proiectul este
realizat în parteneriat de către institute de cercetare, universităţi, institute de statistică şi autorităţi publice locale
din opt state (Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria). Partenerii din România sunt
ISPMN, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita. Din partea ISPMN, la întâlnirea din
Belgrad, au participat Kiss Tamás (expert tematic) şi Kiss Ágnes (manager comunicare). Proiectul a fost lansat în
vara anului 2012 şi va fi finalizat la sfârşitul anului viitor. Până acum au fost întocmite câte două rapoarte de ţară,
conţinând profilul migratoriu din perspectivă istorică, respectiv sursele de date administrative şi statistice
referitoare la migraţie. Momentan se lucrează la analiza comparativă a informaţiilor colectate prin rapoarte şi
întocmirea unei baze de date transnaţionale, urmând ca în anul următor să fie formulate şi recomandările în
legătură cu reforma sistemelor de producere a datelor, elaborarea strategiilor şi implementarea politicilor care ţin
de domeniul gestionării migraţiei. Mai multe informaţii despre proiect şi rezultatele lui găsiţi pe pagina web a
proiectului.

În perioada 23-24 septembrie 2013, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat în Sarajevo,
Bosnia-Herţegovina, la un workshop intitulat Ethno-democracy in the heart of Europe: political mobilization
and representation of ethnic groups in Bosnia and Herzegovina in a comparative perspective [Democraţie
etnică în inima Europei: mobilizarea politică și reprezentarea grupurilor etnice în Bosnia-Herţegovina în
perspectivă comparată], organizat de Centre for Democracy Studies Aarau ZDA din cadrul Universităţii din ürich
și Center for Social Research Analitika, Sarajevo. Prima zi a evenimentului a constat într-un workshop
academic, cu audienţă academică, iar în cea de a doua zi a avut loc o masă rotundă la care au participat pe
lângă cercetători și reprezentanţi ai minorităţilor din Bosnia (altele decât cele trei naţiuni constitutive). Székely
István Gergő a susţinut o prezentare în prima zi a evenimentului, cu titlul Cultural Autonomy in Hungary, Romania
and Serbia: Legitimacy and Minority Internal Pluralism [Problema autonomiei culturale în Ungaria, România și
Serbia: legitimitate și pluralism politic în sânul comunităţilor minoritare]. Descrierea și programul workshop-ului pot
fi consultate aici. 

În luna septembrie 2013, a apărut cartea intitulată Romanians in Western Europe. Migration, Status
Dilemmas and Transnational Connections. Cartea este scrisă de către Remus Gabriel Anghel (cercetător
ISPMN) și a apărut la Editura Lexington Books - Rowman & Littlefield. Cartea analizează comparativ migraţia
românească către Germania și Italia arătând cum migranţii își construiesc status și prestigiu social în contexte de
migraţie. Cartea sugerează faptul că există două modalităţi diferite de construcţie a prestigiului: prima este cea
prin care migranţii caută să fie consideraţi cetăţeni egali cu populaţia din statele de destinaţie iar cea de-a doua
modalitate este cea prin care ei încearcă să se diferenţieze faţă de cei lăsaţi acasă. Aceste două modalităţi
diferite de constituire a prestigiului pot explica unele dileme ale migraţiei contemporane, de ce spre exemplu, unii
migranţi legali consideră că pierd status în procese de migraţie ( ex. etnicii germani care au migrat din Timișoara
în Nürnberg), pe când alţii consideră că au un câștig de status prin acest proces (ex. migranţii români din Borșa
care migrează iregular către Milano). Mai multe detalii despre volum cât şi despre modalitatea de achiziţionare a
acestuia, puteţi afla aici. 

În ultimul număr al revistei Slavic Review (vol. 72, nr. 3, Toamna 2013) Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a
publicat o recenzie despre volumul editat de către Iulius Rostas, volum intitulat Ten Years After: A History of
Roma School Desegregation in Central and Eastern Europe [Budapesta: Central European University Press,
2012]. Volumul conţine o serie de studii organizate în trei părţi. Prima parte constă în trei studii despre actorii
instituţionali şi descrierea cadrului juridic (naţional şi internaţional) al procesului de desegregare şcolară. Partea a
doua a volumului este cea mai substanţială, în care ne sunt oferite o serie de studii de caz despre politicile de
desegregare şcolară în diferite ţări europene, urmate de interviuri cu personalităţi cunoscute implicate în procesul
de desegregare. Unele dintre aceste studii (şi mai ales interviurile) oferă o perspectivă mai mult decât informativă:
pe lângă descrierea contextului juridic şi instituţional se consideră că este mai important de recunoscut faptul că
desegregarea implică comunităţi şi oameni. A treia - şi ultima - parte este capitolul de Concluzii, al cărui autor
este însuşi editorul cărţii.
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În luna septembrie 2013, a fost anunţată selecţia oficială a Festivalului de film documentar ASTRA Sibiu. Anul
acesta au fost înscrise 1.350 de documentare din toată lumea la Astra Film Festival, festival de film documentar
ce reprezintă un eveniment major în peisajul cinematografiei de non-ficţiune din Europa. Dintre acestea, au fost
selectate peste 100 de filme ce vor putea fi vizionate în perioada 14-20 octombrie 2013 la Sibiu. La Secţiunea
România a intrat în competiţie documentarul intitulat Valea Plângerii (producţie ISPMN&Triba Film, regia: Mihai
Andrei Leaha, Andrei Crişan, Iulia Hossu). Sinopsis: Între anii 1943 şi 1945, 25.000 de romi au fost deportaţi de
regimul Antonescu în Transnistria. Jumătate dintre ei au murit la scurt timp de foame, de frig sau din alte cauze.
După 70 de ani, cei puţini care au supravieţuit şi care pe atunci erau copii îşi reamintesc şi povestesc cu emoţie
evenimentele teribile de atunci. Filmul îşi propune să reconstituie drumul, locurile şi întâmplările tragice ale
Holocaustului romilor. Interviurile cu membrii comunităţii ucrainene din Transnistria completează poveştile
supravieţuitorilor romi şi transformă un spaţiu astăzi aparent banal în unul antropologic, al memoriei şi al
lacrimilor. Trailer-ul documentarului îl puteţi viziona aici.

În luna septembrie 2013, ISPMN a scos la concurs un număr de 14 burse de cercetare în domeniul relaţiilor
interetnice. Grupul-ţintă îl reprezintă tinerii cercetători cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, cu experienţă în
domeniul relaţiilor interetnice, cu studii relevante pentru bursele tematice şi se acordă pe o durată de 3 luni de
zile. Obiectivele acestui program de burse sunt: sprijinirea şi încurajarea cercetătorilor cu preocupări în domeniul
relaţiilor interetnice, oferirea cercetătorilor cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice posibilitatea de a câştiga
experienţă în munca de cercetare în echipă, contribuţia la valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente
în Institut, cât şi promovarea valorile interculturalităţii. Domeniile în care au fost acordate bursele sunt: cercetarea
comportamentului electoratului minoritar (2 burse), cercetărea învăţământului în limba maghiară (2 burse),
documentarea cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România (3 burse), multiculturalitate şi
interculturalitate în oraşele mixte din Transilvania (2 burse), analizei politicilor publice implementate în cadrul
Strategiei Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor (1 bursă), realizării filmului documentar, pedagogic
privind deportarea romilor în Transnistria (1 bursă), realizarea unui pachet educaţional privind Holocaustul romilor
- deportarea în Transnistria (1 bursă), cercetarea locurilor şi spaţiilor identităţii naţionale la minorităţile naţionale
din Transilvania (1 bursă), realizarea unei programe şcolare pentru ciclul superior al liceului în domeniul
drepturilor minorităţilor naţionale (1 bursă). 

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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