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Marţi, 8 ianuarie 2013, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat în calitate de invitat la emisiunea în limba
maghiară la TVR1 intitulată Út - igazság - élet. Babonák, mágia [Cale - adevăr - viaţă. Credinţe populare,
magie]. La emisiune au participat mai mulţi cercetători pe tematica religiei (etnografi, sociologi, teologi) din
Ungaria şi România. Temele abordate au fost: rolul religiei în societatea contemporană românească, zonele de
interferenţe ale religiozităţii oficiale şi ale religiozităţii populare, atitudinea diferitelor biserici faţă de diverse
credinţe şi practici existente în religiozitatea populară, precum şi noile curente ale religiozităţii de tip New Age.
Cercetătorul ISPMN a subliniat faptul că există un transfer constant între religiozitatea oficială şi cea populară,
pentru că particularităţile regionale influenţează forma de realizare a religiozităţii oficiale, iar unele practici şi
credinţe sunt adaptate la religiozitatea oficială şi invers. 

În perioada 25-26 ianuarie 2013, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a participat în calitate de cercetător la
seminarul de lucru al proiectului cu titlul: Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Communities.
Contextual Research [Aspecte şi cauze ale marginalizării romilor în comunităţile locale. Cercetare contextuală].
Proiectul este coordonat de către Research Centre for Economic and Regional Studies [Centrul de studii
regionale şi cercetare economică] al Academiei Maghiare de Ştiinţe şi sprijinit de United Nations Development
Program, Bratislava. Fundaţia Desire este partenerul din România al acestui proiect, coordonând cercetările
desfăşurate în 5 judeţe şi 25 de localităţi. Perioada de implementare a acestui proiect este decembrie 2012-iunie
2013. Aflaţi mai multe detalii despre acest proiect aici. 

În perioada 28-29 ianuarie 2013, a avut loc prima întâlnire de lucru din cadrul proiectului european intitulat WE:
Wor(l)ds that Exclude [NOI: Cuvinte/Lumi care exclud] în cadrul căruia ISPMN este partener. Întâlnirea a fost
organizată de către partenerul principal, Fundaţia Giovanni Michelucci, la sediul ei din Florenţa, Italia. Proiectul
abordează problema stereotipiilor şi prejudecăţilor în elaborarea politicilor publice şi doreşte să redacteze un ghid
de bune practici pentru instituţiile administraţiei publice. Agenda întâlnirii a inclus clarificarea celor două activităţi
principale din proiect: cercetarea documentelor şi filmul etnografic. Din partea ISPMN au participat: Kozák Horaţiu
Iuliu (cercetător ISPMN) şi Bogdán Andrea (consilier juridic). 

Luni, 28 ianuarie 2013, portalul de ştiri transindex.ro a realizat un interviu cu István Gergő Székely (cercetător
ISPMN) în care au fost abordate următoarele subiecte: intenţiile guvernului Ponta cu privire la modificarea legii
electorale, posibilitatea adoptării unui sistem electoral mixt de tip german. Cercetătorul a oferit o scurtă prezentare
a sistemului folosit în Germania şi a analizat posibilele consecinţe asupra reprezentării minorităţii maghiare în
cazul adoptării unui asemenea sistem în România. Interviul (în limba maghiară) poate fi accesat aici. 

În luna ianuarie 2013 a fost lansat online proiectul ISPMN intitulat Roma Grey Papers. Baza de date a
documentelor neoficiale (grey paper) despre romii din Europa. Proiectul are ca temă realizarea unei baze de
date cu documentele neoficiale despre romii din Europa, în special din Europa de Est. Scopul proiectului constă în
culegerea informaţiilor din diferite surse disponibile în format electronic, şi clasificarea acestora pentru a le pune la
dispoziţia cercetătorilor şi a altor părţi interesate. În anul 2011 s-a început colectarea de informaţii produse la
toate nivelurile de guvernare, de către mediul academic, cel de afaceri şi industrie, publicaţii care nu sunt
controlate de către edituri în scopuri comerciale. Datele (242 de articole) sunt publicate într-o bază de date online,
filtrarea documentelor fiind posibilă prin intermediul unui motor de căutare. Această bază de date nu este una
exhaustivă şi ea se află într-o continuă dezvoltare. Puteţi accesa baza de date şi afla mai multe detalii despre
acest proiect aici. 

http://www.desire-ro.eu/?cat=6
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19455
http://www.ispmn.gov.ro/graypapers
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În ianuarie 2013 a apărut articolul lui Horváth István (preşedinte ISPMN) intitulat Two Decades of Educational
Policies for the Roma: Lessons and Dilemmas from Romania [Două decade de politici educaţionale pentru
romi: dileme şi lecţii din România]. Pornind de la „dilemele" demografice cu privire la diferenţele existente, între
statisticile despre romi şi estimările făcute de către diferiţi actori în diferite contexte de cercetare, cu privire la
numărul populaţiei rome de pe teritoriul României autorul discută următoarele problematici: distribuţia teritorială,
condiţiile de trai şi sărăcia, problemele legate de politicile educaţionale (numărul de elevi cuprinşi în diferitele
programe educaţionale, rata de abandon şcolar, segregarea/marginalizarea educaţională, măsurile de
îmbunătăţire a integrării romilor în sistemul formal de educaţie etc.). În concluzie, autorul subliniază deficitul major
care există în ceea ce priveşte colaborarea şi coordonarea diferiţilor actori implicaţi în procesul de integrare a
romilor în sistemul formal de educaţie şi necesitatea dezvoltării sustenabile a programelor şi măsurilor existente în
acest sens. Articolul este publicat în Formal and Informal Education for Roma. Different Models and
Experience [Educaţie formală şi informală pentru romi. Diferite modele şi experienţe], editat de către Romana
Bešter - Vera Klopčič - Mojca Medvešek într-un volum de conferinţă al Institutului pentru Studii Entice din
Ljubljana (Slovenia). 

Pe parcursul anului 2012 Biblioteca ISPMN şi-a îmbogăţit colecţia de carte cu peste 500 de titluri în domenii
precum: literatură de specialitate despre romi (istoria romilor, romii din România, studii interdisciplinare, lingvistica
limbii romani etc.), respectiv literatură în domeniul ştiinţelor sociale (sociologie, antropologie, politologie,
sociolingvistică), cu accent pe relaţii interetnice, naţionalism şi etnicitate, drepturi ale minorităţilor etnice şi
migraţie. Cei interesaţi pot să acceseze catalogul online al Bibliotecii ISPMN. 

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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