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În perioada 5-9 mai 2014, István Horváth (preşedinte ISPMN), Tamás Kiss şi Ágnes Kiss (cercetători ISPMN) au
participat la întâlnirea partenerilor SEEMIG şi la Masa rotundă ESE - Data system reform for Managing
Migration Effects in South-East Europe [Reforma sistemelor de date pentru gestionarea migraţiei în Europa de
Sud-Est], evenimente ce au avut loc în Trento, Italia, şi au fost organizate în cadrul proiectului transnaţional
SEEMIG - Managing migration and its Effects in SEE - Transnational Actions towards Evidence Based Strategies
[SEEMIG - Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est. Acţiuni transnaţionale pentru strategii
fundamentate]. Pe de o parte, întâlnirea partenerilor SEEMIG a avut scopul de a discuta rezultatele cercetărilor
derulate în cadrul proiectului. Pe de altă parte, masa rotundă a avut drept scop facilitarea dialogului transnaţional
între partenerii proiectului SEEMIG, partenerii altor proiecte şi alţi actori care operează în zona ESE şi se
confruntă cu provocări similare cu cele abordate de SEEMIG. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate
concluziile SEEMIG legate de problemele identificate precum şi acţiunile adecvate pentru îmbunătăţirea seturilor
de date şi bazelor de date ca precondiţii pentru o mai bună gestionare a migraţiei. Astfel, împreună cu partenerii
SEEMIG, reprezentanţii proiectului transnaţional MMWD (Making Migration Work for Development), cercetătorii
mai multor institute de statistică şi ai Universităţii din Trento, respectiv reprezentanţii autorităţilor locale s-au
concentrat asupra provocărilor şi au analizat impactul lor la nivel local, naţional şi transnaţional.
Menţionăm că la sfârşitul lunii mai a apărut numărul 4 al buletinului informativ SEEMIG. Informaţii detaliate despre
proiectul SEEMIG şi rezultatele cercetărilor puteţi afla accesând pagina web a proiectului. Aici găsiţi atât studiile,
cât şi baza transnaţională de date elaborată în cadrul proiectului, de exemplu: Analiza istorică a proceselor
migratorii, dinamica forţei de muncă şi a capitalului uman - Rapoarte de ţară şi raportul de sinteză, Analiza
sistemelor de producere a datelor şi surse de date despre migraţie - Rapoarte de ţară şi raportul de sinteză,
Ancheta emigrării - Raport despre prima fază a studiului pilot condus în Ungaria şi Serbia, Baza de date SEEMIG.

Vineri, 9 mai 2014, în Adunarea Generală a Asociaţiei Ungare de Studii Semiotice (Magyar Szemiotikai
Társaság), i-a fost decernată lui Albert Zsolt Jakab (cercetător ISPMN) Diploma „Jelismervény", premiu ce are
drept scop aprecierea aportului pe care acesta l-a adus prin intermediul cercetării sale la domeniul semioticii.
Premiul a fost fondat în anul 2005 şi are în vedere recunoaşterea activităţilor ştiinţifice legate de semiotică, de
relaţia dintre semne şi cultură.

Vineri, 9 mai 2014, a fost organizată conferinţa cu titlul Kutatásmódszertan és adatvédelem. A 21. század
kihívásai a társadalomtudományi kutatásokban [Metodologia cercetării şi protecţia datelor. Provocările
cercetărilor sociale în secolului XXI] la sediul Asociaţiei Etnografice „Kriza János" din Cluj-Napoca. La finalul
acestei conferinţe organizate de către Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară din cadrul UBB Cluj
a fost inclusă şi prezentarea celui de-al doilea volum al cărţii cu titlul Az erdélyi magyar táncművészet és
tánctudomány az ezredfordulón II. [Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei II],
volum apărut la Editura ISPMN. Volumul a fost prezentat de către Csongor Könczei (cercetător ISPMN) în
calitatea lui de editor al cărţii.

Sâmbătă, 10 mai 2014, a avut loc workshop-ul de deschidere a proiectului cu titlul Supravieţuitorii romi ai
deportărilor în Transnistria - servicii sociale, combaterea inegalităţilor, promovarea toleranţei şi a
înţelegerii multiculturale. În cadrul evenimentului a fost organizată proiecţia documentarului Valea plângerii
(ISPMN & Triba Film, 2014, regizori Andrei Mihai Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan).
Proiectul se desfăşoară la nivelul întregii țări, între lunile aprilie - noiembrie 2014, și este implementat de Centrul
de Resurse pentru Comunitate în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice - Universitatea București, Facultatea
de Ştiinte Politice - Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Asociația Evreilor din România Victime
ale Holocaustului și Asociația Obștească „Porojan" din Republica Moldova. Scopul acestui proiect este acela de a
ajuta supraviețuitorii romi să beneficieze de drepturile legale, asigurând legătura între petenți, arhive, case de
pensii, autorități etc. Pe lângă latura socială, proiectul va contribui și la crearea unei arhive audio/video cu mărturii
ale supraviețuitorilor romi. Aceasta va putea fi folosită în scopuri educaționale, pentru sensibilizarea populației în
fața dramelor romilor.
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Luni, 12 mai 2014, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) şi Mihai Andrei Leaha au participat, în calitate de invitaţi, la
emisiunea intitulată Transilvania Policromă (Televiziunea Română, studioul teritorial Cluj). Pe parcursul
emisiunii s-a discutat despre munca de cercetare-documentare, producţie şi postproducţie a filmului documentar
Valea plângerii (ISPMN & Triba Film, 2014, regizori Andrei Mihai Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan).

În perioada 13-17 mai 2014, Albert Zsolt Jakab (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa intitulată
International Conference on The Cultural Politics of Memory [Conferinţa internaţională pe tema politicilor
culturale ale memoriei] organizată de Centre for Critical and Cultural Theory şi Cardiff University, în Cardiff (Marea
Britanie). Albert Zsolt Jakab a susţinut o prelegere cu titlul The Politics of Remembering and Forgetting.
Contested Memories in Cluj-Napoca (Romania) [Politica amintirii şi uitării. Memorii contestate în Cluj-Napoca
(România)]. Prezentarea a urmărit strategiile formării memoriei, ca şi proces, analizând procedeele de expunere
în spaţiu, cum este aceasta (re)construită şi căror tipuri de evenimente le oferă vizibilitate şi precum şi funcţiile
acestora.

Miercuri, 14 mai 2014, Societatea Ungară de Etnografie (Magyar Szemiotikai Társaság) din Budapesta i-a oferit
lui Albert Zsolt Jakab (cercetător ISPMN) Premiul „Jankó János". Premiul a fost fondat în anul 1969 şi este
oferit membrilor, cercetători tineri etnografi (până în 35 de ani), pentru recunoaşterea activităţii ştiinfifice de
seamă.

În perioada 14-15 mai 2014, Grupul de Cercetare „Yad Vashem" din Ungaria, Arhivele „Yad Vashem" din Israel,
Universitatea din Szeged şi Comunitatea Evreiască Szeged a organizat o conferinţă internaţională cu ocazia
comemorării a 70 de ani de la Holocaustul din Ungaria. Evenimentul a avut loc la Szeged, Ungaria. Scopul
organizatorilor a fost acela de a comemora evenimentele tragice din perioada Holocaustului dar şi de trecere în
revistă a noilor rezultate ştiinţifice în cercetarea Holocaustului din Ungaria. La lucrările conferinţei, pe lângă
cercetători de renume internaţional (Dan Michman, Robert Rozett, Michael Marrus), a participat şi ambasadorul
Statului Israel din Ungaria, Ilan Mor. Cercetătorul ISPMN Attila Gidó a susţinut o prezentare cu titlul Surse
arhivistice referitoare la Holocaustul din Transilvania de Nord şi de Sud. În prezentarea sa Attila Gidó a
vorbit despre acei creatori de fonduri arhivistice care conţin documente referitoare la Holocaustul din Transilvania
de Nord. Totodată, a prezentat şi ultimele lui rezultate în cercetarea Holocaustului din această regiune.

În perioada 18 mai - 28 mai 2014, Adriana Cupcea şi Iulia Hossu au desfăşurat (cercetători ISPMN) o cercetare
de teren în cadrul proiectului ISPMN Turcii și tătarii din Dobrogea. Reconfigurarea identitară și politica
statului turc în perioada postcomunistă. Pe parcursul documentării de teren cercetătoarele au realizat interviuri
cu lideri ai comunităţilor turcă şi tătară, implicaţi în organizarea reprezentativă a celor două comunităţi după 1990,
cu lideri actuali ai celor două organizaţii reprezentative: Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România şi Uniunea Democrată Turcă din România. Totodată, au demarat realizarea unei arhive de documente
vizuale despre cele două comunităţi. În plus, au mai fost realizate inteviuri cu reprezentanţii Muftiatului Cultului
Musulman din România, Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD), Fundaţiei de Servicii Islamice
(Filiala Constanţa), Ligii Islamice şi Culturale din România (Filiala Bucureşti), Centrului Cultural „Yunus Emre"
(Bucureşti, Constanţa), Consulatului General al Republicii Turcia (Constanţa), Inspectoratului Şcolar Judeţean
Constanţa, Grădiniţei Bilingve Româno-Turce „Zubeyde Hanim" din Constanța şi cu membrii celor două
comunităţi. Interviurile s-au axat pe două teme mari: evoluţia identităţii etnice şi religioase a celor două comunităţi
după 1990, implicit a organizării lor reprezentative şi influenţa socială, economică, cultural-religioasă a politicilor
statului turc asupra celor două comunităţi.

Joi, 22 mai 2014, a avut loc o masă rotundă despre Holocaustul din Transilvania de Nord organizată de Cercul
liberal al UDMR. Evenimentul a avut doi invitaţi, Zoltán Tibori Szabó (istoric, ziarist) şi Attila Gidó (cercetător
ISPMN). Invitaţii au oferit o trecere în revistă a acelor evenimente interne şi internaţionale care au dus la
ghetoizarea şi deportarea evreilor din Ungaria, printre care şi a 131.000 de evrei din nordul Transilvaniei. Attila
Gidó a vorbit despre efectele Holocaustului în rândul supravieţuitorilor. Ecouri în presă despre acest eveniment
pot fi citite în limba maghiară în următoarele ziare: Szabadság  şi Transindex.ro.

Joi, 22 mai 2014, ziarul electronic Transindex.ro a publicat un interviu cu Attila Gidó (cercetător ISPMN) având ca
tematică Holocaustul din Transilvania de Nord. Attila Gidó a vorbit despre contextul istoric al exterminării evreilor
dar şi despre memoria acestor evenimente tragice în rândul supravieţuitorilor şi în societatea de azi.
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În perioada 22-25 mai 2014, a fost organizată de către Asociaţia de Dans Popular a Maghiarilor din România a
IX-a ediţie a Întâlnirii Muzicienilor Tradiţionali din Transilvania din Valea Boroş, judeţul Harghita. În programul
evenimentului a fost inclusă în ziua de 24 mai şi prezentarea celui de-al doilea volum al cărţii cu titlul Az erdélyi
magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. [Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din
Transilvania în mileniul trei II], volum apărut la Editura ISPMN în anul 2014. Volumul a fost prezentat de către
Csongor Könczei (cercetător ISPMN), editorul cărţii.

În perioada 24-26 mai 2014, Attila Gidó şi Albert Zsolt Jakab (cercetători ISPMN) au participat la Congresul
Federaţiei Ştiinţelor Umane şi Sociale din Canada. Evenimentul a avut loc la Universitatea „Brock" din St.
Catharines, Ontario, şi a găzduit conferinţele a peste 70 de asociaţii ştiinţifice membre ale Federaţiei. Attila Gidó
şi Albert Zsolt Jakab au susţinut prezentări în cadrul conferinţei Asociaţiei de Studii Ungare din Canada. La
lucrările conferinţei au participat cercetători şi cadre universitare din Canada, SUA, Marea Britanie, România,
Ungaria, Slovacia şi Serbia.
Prezentarea lui Attila Gidó cu titlul Boundaries and Ties. Hungarian-Jewish Relations in Change in 20th
Century Transylvania [Frontiere şi legături. Relaţii evreo-maghiare în transformare în secolul XX în Transilvania].
Prezentarea a avut ca temă relaţia dintre evreii şi maghiarii din Transilvania secolului XX. Au fost prezentate
acele puncte de cotitură care au dus la schimbări majore în această relaţie (ca de exemplu, cele două războaie
mondiale şi deportarea evreilor din Transilvania de Nord, respectiv evenimentele din perioada interbelică). Albert
Zsolt Jakab a susţinut o prezentare cu titlul Epoch, Boundary and Historical Consciousness. The Effects of
the Austro-Hungarian Compromise of 1867 on the Commemorations in Cluj/Kolozsvár [Epocă, limită şi
conştiinţă istorică. Efectele Compromisului Austro-Ungar din 1867 în desfăşurarea practicilor comemorative din
Cluj]. Compromisul din 1867 a creat baza monarhiei dualiste austro-ungare. Compromisul dintre dinastia
austriacă şi cercurile dominante maghiare a însemnat o cezură, o limită de epocă al cărui efect poate fi surprins şi
în organizarea memoriei culturale. Prezentarea s-a axat asupra analizei practicilor comemorative, comemorările
în spaţiul public, adică asupra acelor schimbări de formă şi de conţinut care s-au născut şi s-au permanentizat în
cultura comemorării din Cluj.

În perioada 26-27 mai 2014, la Cluj-Napoca, s-a desfăşurat o serie de evenimente dedicate comemorării
Holocaustului din Transilvania de Nord. În cadrul acestor acţiuni de comemorare a fost organizată o conferinţă
internaţională, a fost inaugurat Monumentul Deportaţilor Evrei din Cluj şi a fost dezvelită o placă comemorativă
la gara CFR Cluj-Napoca. Conferinţa internaţională a fost organizată de Comunitatea Evreilor din Cluj şi de
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel", Universitatea „Babeş-Bolyai", Academia Română şi Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale. La eveniment au participat cercetători din ţară şi străinătate. În cadrul
conferinţei Attila Gidó a susţinut prezentarea cu titlul Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi
tipare rezidenţiale.

Reacţii în presă despre aceste evenimente vedeţi aici: articol 1, articol 2, articol 3.

Vineri, 30 mai 2014, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare la întâlnirea lunară a Cercului „Szent
István" din Satu Mare. În prezentarea sa despre evreii din zona Satu Mare, Attila Gidó a oferit detalii legate de
istoricul comunităţii evreieşti şi despre Holocaustul din Transilvania de Nord.

În luna mai 2014, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a acordat mai multe interviuri pentru posturi de radio şi de TV
locale şi regionale. În 8 mai a vorbit despre deportarea evreilor din Transilvania de Nord în 1944, în cadrul
emisiunii în limba maghiară „Délutáni Rádióújság" [Caleidoscop de după-masă] a Radioului România -
Târgu-Mureş. Tot pe această temă a acordat interviuri posturilor Erdély FM (Târgu-Mureş), Radio Paprika
(Cluj-Napoca) şi Televiziunea ETV (Târgu-Mureş) în zilele de 20, 21 şi 22 mai.
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În mai 2014, a apărut în revista Nationalities Papers (anul 42, numărul 3) un articol semnat de István Horváth
(preşedinte ISPMN) şi István Gergő Székely (cercetător ISPMN), intitulat Diversity Recognition and Minority
Representation in Central and Southeast Europe: a Comparative Analysis [Recunoaşterea diversităţii şi
reprezentarea minorităţilor în Europa Centrală şi de Sud-Est: o analiză comparată]. Articolul oferă o analiză
comparată a dimensiunii de reprezentare politică a regimurilor drepturilor minoritare din 16 ţări central şi
sud-est-europene, printre care şi România. Statele sunt clasificate de-a lungul unei serii de variabile care descriu
modul în care diversitatea etnoculturală este recunoscută şi înfăţişată (definiţia statului, a suveranului, modul în
care se fac referiri la minorităţi), precum şi reglementările mai concrete referitoare la reprezentarea politică a
minorităţilor la nivel naţional şi identifică tipare specifice în ceea ce priveşte combinaţiile în care acestea apar.
Studiul, bazat pe o analiză formal-legală a celor mai importante acte normative în vigoare în aceste ţări
(constituţii, legi referitoare la statutul minorităţilor, legislaţie electorală), dezvăluie o legătură clară între atitudinea
generală a statelor faţă de diversitate şi incidenţa autonomiilor şi o conexiune mai puţin univocă, dar totuşi
puternică, în ceea ce priveşte reglementările ce vizează reprezentarea minorităţilor în parlament.
Articolul a apărut în cadrul unui număr special al revistei, care cuprinde şi alte patru studii, prezentate iniţial la
Conferinţa Generală ECPR, care a avut loc în august 2011 la Rejkjavík, Islanda.

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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