
Marţi, 1 noiembrie 2011, a fost lansat în cadrul ISPMN proiectul intitulat Organizaţiile politice 
minoritare din România între 1944–1953. Scopul cercetării derulate în cadrul acestui proiect este 
analiza politicii statului român faţă de minorităţile naţionale între anii 1944–1953. După cel de-al 
Doilea Război Mondial au luat fiinţă organizaţiile de reprezentare ale intereselor minorităţilor 
naţionale, ca de exemplu, Comitetul Democratic Evreiesc, Uniunea Populară Maghiară, Comitetul 
Democrat Bulgar, Comitetul Antifascist German, Federaţia Uniunii Democrate Elene din România, 
Organizaţia „Frontul Armeniei”, Comitetul Democrat al Populaţiei Albaneze din România. Aceste 
organizaţii de masă au funcţionat sub influenţa Partidului Comunist şi au îndeplinit rolul „curelei de 
transmisie”. În cercetare vor fi analizate activitatea acestor organizaţii, rolul lor în organizarea 
propriilor societăţi minoritare şi mecanismele de control ale statului asupra minorităţilor naţionale. 
Proiectul este coordonat de către Attila Gidó (cercetător ISPMN), Csaba Zoltán Novák (cercetător 
ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, Târgu-Mureş) 
şi Mihály Zoltán Nagy (director adjunct, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti).

Luni, 21 noiembrie 2011, a apărut numărul 39/2011 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul 
School Market and the Educational Institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 
1948. Autorul studiului este Attila Gidó (cercetător ISPMN). Studiul oferă o prezentare statistică a 
instituţiilor educaţionale particulare, confesionale şi de stat din Transilvania, Banat şi Partium între 
anii 1918–1948. 
Pentru a lectura textul studiului accesaţi: 
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier/locale:rom

Joi, 24 noiembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare cu titlul Procese 
demografice în cadrul populaţiei evreieşti din Cluj până în 1944, în cadrul conferinţei organizate în 
memoria rabinului Lipót Löw din Szeged. Evenimentul a fost organizat la Budapesta de către Centrul 
de Studii Iudaice al Institutului pentru Studierea Minorităţilor Naţionale din cadrul Academiei de 
Ştiinţe Maghiare. Cercetătorul a abordat, în prezentarea lui, probleme legate de evoluţia numerică a 
populaţiei evreieşti din Cluj cât şi de etapele stabilirii ei în oraş.
Pentru a vizualiza întregul program al conferinţei accesaţi: 
http://mta.hu/data/esemenynaptar/Low_Lipot_emlekkonferencia.pdf.

Joi, 24 noiembrie 2011, la Institutul Cultural Maghiar Balassi Bálint din Bratislava (Slovacia), Csongor 
Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere ştiinţifică în cadrul evenimentului Ziua culturii 
tradiţionale din Pălatca, eveniment desfăşurat ca parte a programului Generating Trust by Means of 
Culture in Multi-ethnic Environment [Încredere prin cultură într-un mediu multietnic]. Prelegerea 
ştiinţifică intitulată Dans şi muzică la Pălatca – în care subiecţii sunt muzicanţii romi din Pălatca – 
susţinută de către cercetător a fost dublată de proiecţia unor fotografii, materiale video şi audio din 
arhive  despre cultura tradiţională de dans şi muzică din comuna Pălatca (Câmpia Transilvaniei).
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Joi, 24 noiembrie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe tematica 
minorităţilor. Aceste seminarii 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. Filmul programat pentru această întâlnire a fost Broscatu. 
The Storyteller (2009), regizor Mihai Andrei Leaha. Filmul este un documentar biografic 
antropologic despre Broscatu, un povestitor de origine romă din Chelinţa (Maramureş) şi este 
rezultatul a 3 trei ani de cercetări şi filmări desfăşurate de către regizor în zona menţionată. 
Vizionarea filmului a fost urmată de discuţii cu regizorul filmului, prezent şi el în sală.
Lista filmelor de care dispune Filmoteca ISPMN, care pot fi vizionate în scop educativ şi de 
documentare în laboratorul nostru media, poate fi consultată la: 
http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn.

În perioada 25 – 27 noiembrie 2011 a avut loc la Roma conferinţa intitulată Methods, Means and 
Aims in Socio-Humanities [Metode, Mijloace şi Scopuri în Ştiinţele Socio-Umane]. Organizatorii 
evenimentului au fost: Academia Română (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi), Austrian Academy of 
Sciences (Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the 
Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche Denkmal Akademie 
(Frankfurt-am-Main – Romrod – Görlitz), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale (Cluj-Napoca), New Europe College (Bucureşti), Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca). 
Din partea ISPMN a participat Remus Anghel (cercetător ISPMN) cu prezentarea intitulată Români 
în Italia: precaritate, transnaţionalizare şi efecte la întoarcere. Plecând de la analiza literaturii de 
specialitate, prezentarea s-a concentrat asupra etapelor migraţiei româneşti în Italia, tipurile de 
transnaţionalism al românilor între România şi Italia, precum şi efectele multiple pe care migraţia în 
Italia le generează în ţara de origine.

Luni, 28 noiembrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „Ştiinţele socio-umaniste în 
contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale”, contract: POSDRU 89/1.5/S/61104, a avut loc un seminar susţinut de către dr. 
Gabriel Troc. Titlul prezentării a fost Patternuri de migraţie în regiunea Dunărea de Jos şi a avut loc la 
sediul ISPMN. Dr. Gabriel Troc (beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul ISPMN) a discutat 
diferenţele dintre diferite modele de migraţie şi efectele acestora corelate. A analizat migraţia 
românilor ortodocşi, a românilor adventişti şi a romilor. Cercetătorul a susţinut că în aceste trei 
cazuri se disting trei modele diferite de migraţie, care produc efecte de dezvoltare diferenţiată: 
adventiştii sunt cei mai activi economic, românii ortodocşi tind să se stabilească în Spania, iar romii 
tind să aibă o implicare minimă în localitatea de origine, chiar dacă sunt implicaţi în construirea şi 
modernizarea locuinţelor din localitatea de origine. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere ce a 
avut ca punct de pornire materialul expus.



În luna noiembrie a apărut numărul toamnă/2011 al revistei Pro Minoritate (editat de Fundaţia Pro 
Minoritate din Ungaria), în care a fost publicat un bloc tematic despre romii din România şi Ungaria. 
Cercetătorii ISPMN, Stefánia Toma, Gyula Kozák şi László Fosztó au publicat câte un studiu în acest bloc 
tematic. Studiul Stefániei Toma intitulat Ultima picătură într-un pahar plin: conflicte etnice din 
România [A túlcsordult teli pohár és az etnikai konfliktusok esete Romániában] abordează cazuri 
recente de conflicte între populaţia maghiară şi romă din judeţul Harghita. Studiul lui Gyula Kozák, 
Observaţii la analiza structurii ocupaţionale a romilor din România [Szempontok a romániai roma 
foglalkoztatottság kutatásához], prezintă critic perspectivele analitice care au fost utilizate în 
cercetarea poziţiei pe piaţa muncii din România a persoanelor de etnie romă. Studiul lui László Fosztó, 
Romii în bisericile din Transilvania. Instituţii religioase şi integrarea socială [Hol a helye a romáknak az 
erdélyi egyházakban? Vallási intézmények és társadalmi integráció], descrie relaţia structurilor etnice 
şi religioase din Transilvania şi propune un argument pentru a evalua rolul instituţiilor ca actori în 
promovarea solidarităţii în comunităţile mixte din punct de vedere etnic.
Pentru mai multe detalii vedeţi: http://www.prominoritate.hu/fol_59.html.

În luna noiembrie 2011 la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
au apărut următoarele volume: 

Kiss Tamás – Barna Gergő (editori): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés [Tinerii 
maghiari din România. Dimensiuni comparative]
Kiss Tamás – Barna Gergő – Kozák Gyula (editori): Tinerii maghiari din România. Dimensiuni 
comparative 
Abstract: Volumul porneşte de la datele unei anchete sociologice realizate pe un eşantion 
reprezentativ pentru populaţia tinerilor maghiari din Transilvania cu vârste cuprinse între 18–35 de 
ani. În paralel cu aceasta, Autoritatea Naţională pentru Tineret a realizat un studiu reprezentativ pe 
întreaga populaţie tânără a României. Una dintre noutăţile cercetării constă în dorinţa de a se conecta 
simultan atât la cercetările române, cât şi la cele maghiare, ele dezvoltându-se în paralel, fără legături 
între ele. S-a încercat reducerea distanţei dintre cercetările din Bucureşti (în limba română) şi cele din 
Cluj (în limba maghiară, care se raportează în primul rând la cercetarea tineretului din Ungaria). Acesta 
este şi unul dintre obiectivele principale ale volumului, care apare atât în limba maghiară, cât şi în 
limba română.
Volumele au beneficiat de finanţare AFCN în cadrul proiectului editorial Colecţia „Nuanţe ale 
Diversităţii”.

Seres Attila – Egry Gábor: Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi 
adatsorainak értékeléséhez [Surse arhivistice maghiare pentru evaluarea datelor etnice ale 
recensământului românesc din 1930].
Abstract: În privinţa raporturilor etnice dintre cele două mari populaţii ale Transilvaniei secolului al 
XX-lea – etnia română şi maghiară – punctul de vedere ştiinţific român diferă în mod fundamental de 
cel maghiar. Recensământurile pe populaţia transilvăneană (recensământul maghiar din anul 1910, 
cel românesc din 1930 precum şi cele făcute de către ambele state în anul 1941) erau produsele unor 
epoci în care iredentismul românesc sau revizionismul maghiar reprezentau o parte integrantă a 
realităţii politice. 
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Demografii maghiari iau în considerare, ca punct de reper, rezultatele recensământului românesc din 
anul 1930, dar în acelaşi timp contestă imparţialitatea culegerii datelor etnice, şi în consecinţă, 
realitatea documentării cu privire la naţionalitatea şi limba maternă a celor recenzaţi. 
Documentele din acest volum ne arată complexitatea identificării individuale a acelei perioade. 
Totodată, ne dezvăluie că în funcţie de relaţiile regional-locale sau de statutul social al recenzaţilor, 
identificarea minorităţilor arată o destul de largă intensitate şi calitate.

Agnieszka Barszczewska – Lehel Peti (editori): Integrating Minorities: Traditional Communities and 
Modernization [Integrarea minorităţilor: comunităţi tradiţionale şi modernizare]
Abstract: Volumul se focusează pe aspectele diferite (pozitive şi negative) ale integrării minorităţilor în 
contextul modernizării europene. Scopul volumului este să includă, într-un cadru metodologic comun, 
acele comunităţi tradiţionale şi comunităţi etnice care au fost integrate numai parţial sau deloc în 
mişcările naţionale moderne şi nu au participat activ în procesele formării statelor naţionale, care au 
format harta Europei moderne.
 
Horváth István – Tódor Erika Mária (editori): Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét 

[Utilizarea limbii, limbă de predare şi existenţă bi(multi)lingvă]
Abstract: Volumul conţine o parte din studiile prezentate la cea de-a treia conferinţă de bilingvism 
desfăşurată la Miercurea Ciuc. Pe baza cercetărilor şi analizelor efectuate în ultimii ani, studiile incluse în 
volum abordează problematica bilingvismului într-o perspectivă interdisciplinară, cu accent pe 
practicile legate de organizarea învăţământului, de predarea şi utilizarea limbii, respectiv pe 
competenţe lingvistice şi comportament lingvistic.
Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte oferta Editurii ISPMN şi posibilităţile de achiziţionare a 
volumelor accesaţi: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti.

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.
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