
NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2018

În perioada 8-9 noiembrie 2018, la Cluj-Napoca a avut loc workshop-ul internaţional intitulat National
Minorities and the Secret Police Agencies in the Former State Socialist Countries/Minoritățile naționale și
polițiile secrete în fostele state socialiste, organizat de către Departamentul de Relații Interetnice, Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităților Naționale și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cei 17
cercetători care au participat la eveniment au acoperit prin studiile de caz prezentate o paletă largă de instituţii
(serviciile secrete din România, Ungaria, URSS, Serbia şi Albania) şi minorităţi naţionale. În cazul activităţii
Securităţii au fost abordate minorităţi precum maghiarii, germanii, evreii, sârbii, tătarii şi lipovenii din România. Din
partea ISPMN au participat în calitate de moderatori Attila Gidó, Adriana Cupcea şi Ágnes Kiss. Adriana Cupcea a
susținut în cadrul workshop-ului şi o prezentare cu titlul Tatar Nationalism and Communism. The fate of the Fazıl
family, 1946-1989 (Naționalism tătar și comunism. Destinul familiei Fazıl, 1946-1989), iar Ágnes Kiss o prezentare
cu titlul Cercul şi revista Limes din perspectiva Securităţii.  

În perioada 15-16 noiembrie 2018, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat la conferința intitulată
Challenges, conflicts and opportunities. 100 years of state- and nationhood in Central and Eastern Europe
(Provocări, conflicte și oportunități. 100 de ani de statalitate și națiune în Europa Centrală și de Est) organizată la
Cluj Napoca de Universitatea Sapientia și Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Din
partea ISPMN au făcut parte din comisia de organizare István Horváth (președinte ISPMN) și István Gergő
Székely (cercetător). În cadrul conferinței au susținut prezentări următorii cercetători ISPMN: Zsuzsa Bokor
Dialogue and rapprochement. The experiences of a one-off meeting between majority and minority women in

1925 - Dialog Și reconciliere. Experiențele unei întâlniri din 1925 dintre femei majoritare și minoritare; Adriana
Cupcea Islam in Dobruja (Romania). Interactions between local tradition and transnational influences (Islamul în
Dobrogea, România. Interacțiuni între tradiția locală și influențele transnaționale), în cadrul căreia a analizat
influențele actorilor statali și nestatali, provenind din spațiul turc și din Orientul Mijlociu, asupra formei locale a
religiei islamice din Dobrogea; Tamás Kiss An ethnic caste system and its erosion in a Székely village - Un sistem
de castă și eroziunea acestuia. Romii într-un sat din Ținutul secuiesc. Programul complet al conferinței poate fi
accesat aici.

Joi, 15 noiembrie 2018, a avut loc prezentarea și lansarea volumului "Unequal Accommodation of Minority
Rights. Hungarians in Transylvania" (Un sistem asimetric de integrare a minorităților. Maghiarii din
Transilvania), volum coordonat de Tamás Kiss, István Gergő Székely (cercetători ISMPN), Tibor Toró
(Universitatea Sapientia), Nándor Bárdi (Academia Maghiară, Institutul pentru Studierea Minorităților) și István
Horváth (președinte ISPMN) și apărut la editura Palgrave Macmillan în anul 2018. Volumul a fost prezentat de
prof. Irina Culic (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB) și Balázs Vizi (Academia Maghiară, Institutul
pentru Studierea Minorităților). Volumul oferă o analiză multidisciplinară aprofundată despre procesele sociale și
politice majore care au afectat maghiarii din România după căderea regimului comunist. Lucrarea evidențiază, pe
de o parte, interdependența dintre regimul politicilor minoritare din România și strategiile etnopolitice ale elitelor
minoritare, iar pe de altă parte, impactul acestora asupra unor procese sociale specifice, precum procesele
demografice, reproducerea barierelor etnice și stratificarea etnică. Capitolele combină perspectiva mai multor
discipline, în special științele politice și sociologia relațiilor etnice, susținute de un vast material empiric provenind
din cercetări sociale efectuate în Transilvania în ultimele două decenii. Pentru mai multe informații vizualizați
pagina web a editurii. Despre eveniment au apărut materiale și în presa online aici și aici. 

Luni, 19 noiembrie 2018, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea Transilvania Policromă la
TVR Cluj. Discuția a avut ca temă centenarul Marii Uniri din 1918. Producătorul și moderatorul emisiunii a fost
Dandoci Lavinia. A avut o intervenție telefonică Mihai Neacșu directorul Centrului Național de Cultură a Romilor,
care a vorbit despre evenimentele organizate de CNCR prin Caravana Marii Uniri. Au fost prezentate reportaje
despre artiștii Alexandru Țitruș (muzicant) și Rudolf Moca (actor) în cadrul rubricii 100 de Portrete Policrome.
László Fosztó a vorbit despre contribuția minorităților la societatea și cultura română prin valorile diferitelor culturi,
și care pot fi valorizate prin continuarea dialogului între diferitele etnii. Video link. 
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În perioada 21-22 noiembrie 2018, a avut loc la Maribor, Slovenia întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului
YOUMIG - Îmbunătățirea capacităților instituționale și facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migrației
transnaționale a tinerilor. Din partea ISPMN au participat cercetătorii Tamás Kiss (manager proiect YOUMIG) și
István Gergő Székely (expert tematic YOUMIG), precum și Péter Kállay (șef serviciu ecomonic, manager financiar
YOUMIG). Detalii despre evenimentul din Maribor pot fi accesate pe pagina web a proiectului.

În luna noiembrie 2018, a apărut la Editura Brill volumul intitulat "Populism, Memory and Minority Rights.
Central and Eastern European Issues in Global Perspective", coordonat de Anna-Mária Biró (director,
Institutul Tom Lantos, Budapesta). Volumul conține, printre altele, două articole semnate de cercetători ISPMN:
"Mobilizing Strategies of Hungarian Minority Parties in Romania, Serbia and Slovakia" (Strategiile de mobilizare
ale partidelor minorităților maghiare din România, Serbia și Slovacia), de István Gergő Székely, respectiv
"Mono-ethnic Transnationalism? Romanian Public Perceptions of Hungarian Ethno-political Claims and Kin-state
Policies" (Transnaționalism mono-etnic? Precepțiile publicului românesc despre revendicările etnopolitice ale
maghiarilor din România și despre politicile Ungariei adresate acestora), de Tamás Kiss. Cuprinsul volumului
poate fi vizualizat aici.  

În luna noiembrie 2018, a apărut la Editura ISPMN în colecția Minorități volumul „Un Veac Frământat.
Germanii din România după 1918" coordonat de către Ottmar Trașcă și Remus Gabriel Anghel (cercetător
ISPMN). 

Rezumat

Germanii au reprezentat de-a lungul secolelor una dintre cele mai importante, apreciate, dar și puțin cunoscute și
înțelese comunități etnice din România. Acest volum-sinteză redă istoria socială și politică a comunității germane
în România ultimului secol, o istorie de altfel de negăsit în manualele de istorie. Volumul contrazice mituri
larg-răspândite despre germani în spațiul public românesc. În locul unei vieți prospere și statornice, cartea arată o
istorie zbuciumată, dramatică și transformările profunde suferite de comunitatea germană. Volumul a fost
prezentat publicului printr-o serie de lansări.

Luni, 10 decembrie 2018, volumul a fost lansat laBiblioteca Central Universitară din Cluj-Napoca. Au prezentat
editorii volumlui și Istvan Horváth (președinte ISPMN).Vineri, 14 decembrie 2018, lansarea a avut loc la Brașov la
Biblioteca Județeană „George Barițiu". Volumul a fost prezentat de către coordonatori, dr. Ottmar Trașcă și dr.
Remus Anghel. Au participat aproximativ 30 de persoane, inclusiv din partea comunității germane și a
presei. Sâmbătă, 15 decembrie 2018, lansarea a avut loc la Sibiu la Biblioteca Județeană „Astra". Volumul a fost
prezentat de către profesorul universitar Sorin Radu. Au luat cuvântul, alături de coordonatori și autorii: Hannelore
Baier, Vasile Ciobanu și Ovidiu Oltean. Pe lângă aceștia, au mai fost prezenți reprezentanți ai comunității
germane, ai presei, publicul larg.

În luna noiembrie 2018, a apărut volumul intitulat Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische
Fragen zum Umgang mit den Überwachungsakten in Südost- und Mitteleuropa [Chestiuni metodologice
privind abordarea dosarelor de supraveghere în Europa Centrală şi de Sud-Est] editat de către Florian
Kührer-Wielach și Michaela Nowotnick, Friedrich Pustet Verlag, Regensburg. Volumul oferă o imagine a
cercetărilor axate pe regimurile comuniste din Europa Centrală și de Sud-Est (Germania, România, Slovacia,
Republica Cehă și Ungaria). Pe lângă funcționarea aparaturii de specialitate și situația actuală a arhivelor în
diferite state, studiile de caz pe diferite minorități etnice, religioase și alte tipuri de minorități discută într-o
abordare interdisciplinară posibilele lecturi ale dosarelor de supraveghere și aportul lor la lărgirea cunoștințelor
aparținând studiilor culturale, umaniste și sociale. Printre cercetătorii care abordează tematici legate de activitatea
Securității și interpretarea documentelor emise de aceasta, precum și alte instituții ale controlului politic se
enumără Ágnes Kiss (cercetător ISPMN) cu studiul intitulat Censorship Revisited [Reevaluarea funcționării
sistemului de cenzură]. Studiul analizează mecanismele și diferitele tipuri de practici informale prin care a fost
susținută eficiența sistemului cenzurii de tip sovietic. Studiul de caz realizat pe România folosește informații
provenite din surse varii (interviuri, memorii/autobiografii, corespondență, documente contemporane oficiale și
private) care acoperă atât sfera culturală românească cât și cea minoritară (mai precis cea maghiară, germană și
sârbă). Validitatea și generalitatea rezultatelor cercetării sunt susținute de informații culese din literatura care
abordează funcționarea cenzurii din alte state socialiste (Uniunea Sovietică, Ungaria, Republica Democrată
Germană, Polonia și Cehoslovacia).Conținutul volumului poate fi vizualizat pe pagina IKGS, aici.
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În luna noiembrie 2018, a apărut la Editura Universității „Al. I. Cuza" din Iași volumul Fragmente de pe un câmp
de luptă: studii în istoria universității, coordonat de cercetătorii Florea Ioncioaia și Leonidas Rados. Volumul
dedicat istoriei universitare și corpului academic din spațiul românesc își propune depășirea istoriei instituționale,
prin punerea în prim-plan a universitarilor și a problematizării trecutului acestor instituții. Capitolul „Periferie,
politică și politici universitare" conține un studiu semnat de Anca Filipovici (cercetător ISPMN) intitulat
„Universitarii și extrema dreaptă: cazul Dragoș Protopopescu de la Universitatea din Cernăuți". Studiul analizează
textele semnate de universitar în publicațiile de extremă dreaptă și scrierile literare, reconstituind pe baza presei și
a documentelor de arhivă evoluția politică a universitarului D. Protopopescu. Demersul este realizat în conexiune
cu influența pe care Protopopescu, în calitate de susținător al Mișcării legionare, a exercitat-o prin propaganda în
cadrul mișcării studențești naționaliste, contribuind, prin scrierile sale, la întreținerea atmosferei antisemite din
universitate. 

În luna noiembrie 2018, a apărut în seria Studii de atelier ISPMN, textul nr. 65 intitulat Minorităţi din România.
Recensământ 2011 - procese demografice și este semnat de Kiss Tamás - Veress Ilka (cercetători ISPMN).
Studiul își propune să schiţeze portretul etnodemografic al minorităților naționale din România ce au reprezentare
parlamentară. Datele utilizate pentru elaborarea acestui studiu pot fi grupate în două categorii: (1) datele de
recensământ din perioada 1930-2011 și (2) date ce provin din înregistrarea mișcării populaţiei între anii
1994-2011.  Textul integral al studiului poate fi lecturat și descărcat aici.  

Joi, 6 decembrie şi luni, 10 decembrie 2018, au avut loc două evenimente legate de volumul de
studii „Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare" editat de către cercetătorii
ISPMN, Anca Filipovici şi Attila Gidó (Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2018). În data de 6 decembrie, s-a organizat
lansarea cărţii în prezenţa editorilor şi a unora dintre autori (Ladislau Gyémánt, Carol Iancu, Tibori Szabó Zoltán,
Michael Schafir) la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Lucrarea prezentată de directorul Muzeului de Artă, Lucian
Nastasă-Kovács (autor Prefață), cuprinde 12 studii despre istoria evreilor din România. Semnate de specialişti
consacraţi, textele din volum urmăresc mutaţiile ce au loc în jurul unor borne importante, precum Primul Război
Mondial şi Unirea de la 1918, Holocaustul şi cel de-al Doilea Război Mondial, regimul comunist şi istoria recentă.
Studiile care trasează istoria evreilor până la instaurarea regimului comunist sunt structurate defalcat pe
provinciile istorice, urmărind particularităţile comunităţilor evreieşti din Transilvania, Ţările Române, Bucovina sau
Basarabia. Apartenenţa la o provincie sau alta a conferit nu doar o imagine distinctă a comunităţilor, ceea ce a
potenţat caracterul eteroclit al minorităţii în România Mare, dar şi destine diferite. Evoluţia minorităţii evreieşti din
România este, din această perspectivă, un complex de istorii cu traiectorii comune şi rupturi, reliefând totodată şi
dinamica alertă a secolelor XIX-XX. Conceput de către editori ca ghid istoric, volumul propune astfel o deschidere
de perspectivă către o sinteză modernă a istoriei evreilor din România.Imagini de la eveniment pot fi vizualizate
aici. O altă lansare a volumului a avut loc luni, 10 decembrie 2018, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, în
cadrul „Cafenelei româneşti", cel mai nou concept cultural al instituției. Evenimentul, moderat de Martin Salamon,
director ICR Tel Aviv, s-a desfăşurat în prezenţa lui Attila Gidó, unul dintre editorii cărţii. La eveniment, a
participat, de asemenea, Raphael Vago, istoric şi profesor la Universitatea din Tel Aviv.

Vineri, 7 decembrie 2018, Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa academică: Istoria
femeilor maghiare din secolul al 20-lea, organizată de Centrul de Studii a Istoriei Femeilor al Universităţii
Eötvös Loránd, Secţia de Istorie a Femeilor din cadrul Asociaţiei Maghiare de Istorie şi Secţia de Istoria Femeilor
a Academiei Maghiare din Budapesta. Conferinţa a angajat dezbateri din domeniul ştiinţelor sociale şi umane pe
marginea istoriei de gen din secolul al XX-lea. Prezentarea cercetătoarei Zsuzsa Bokor a avut titlul Reprezentări
şi politici feminine în comunitatea maghiară din Transilvania în perioada interbelică (Női reprezentációk és
női politikák a két világháború közötti erdélyi magyar társadalomban) şi a analizat modul în care, în anii
1920-1930, la răscrucea dintre etnicitate şi gen, se naşte o nouă identitate, categoria femeii minoritare.  

Luni, 10 decembrie 2018, a avut loc lansare volumului "Relaţiile de înrudire. Căsătoria - atitudini, practici şi
dinamici" autor Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN). Evenimentul a fost organizat de Editura Mega în
perteneriat cu Casa Tranzit. Au luat cuvântul prof. univ. dr. Ion Cuceu (Institutul Arhiva de Folclor a Academiei
Române), László Fosztó (cercetător ISPMN), Cristian Sencovici (director Editura Mega) și autoarea
volumului.Cartea are la bază lucrarea de doctorat a autoarei susținută în anul 2010, la Universitatea
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, sub conducerea prof. univ. dr. Ion Cuceu. Apariția volumului este finanțată de
Editura MEGA, ca urmare a unui concurs deschis în anul 2017. Volumul abordează un subiect puțin discutat în
literatura de specialitate din România, respectiv relațiile de înrudire cu accent pe căsătorie.Puteți vizualiza mai
multe detalii aici și aici. 
Prefața semnată de Ion Cuceu poate fi lecturată aici, iar un fragment din volum, aici.
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În perioada 10-12 decembrie 2018, Attila Gidó (cercetător ISPMN), a participat la workshopul internaţional cu
titlul "Searching for Each Other: Survivors Attempts in the Post-War Period to Locate Missing Relatives and
Friends" (Căutând unul pe altul: Eforturile supravieţuitorilor în perioada postbelică pentru a regăsi rudele şi
prietenii dispăruţi). În prezentarea lui cu titlul „Counting the Remnants: Northern Transylvanian Jewish
Homecomers in 1945/1946" (Numărând pe cei rămaşi în viaţă. Evreii reîntorşi în Transilvania de Nord în
1945/1946), Attila Gidó, a vorbit despre ancheta Congresului Mondial Evreiesc şi despre lista supravieţuitorilor
evrei deţinută în Arhivele ITS, Bad Arolsen, Germania. Autorul s-a concentrat asupra următoarelor teme: contextul
istoric al iniţiativelor româneşti de documentare a pierderilor umane şi materiale în timpul Holocaustului; profilul
demografic al supravieţuitorilor (componenţa de vârstă şi sex); reintegrarea supravieţuitorilor în cadrul societăţilor
locale; rolul WJC şi ITS în căutarea membrilor familiei dispăruţi; liste de supravieţuitori ca documente istorice. 

Miercuri, 19 decembrie 2018, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea Observator
Transilvănean (Erdélyi Figyelő) a redacției de limba maghiară a studioului regional TVR Cluj. Tema discuțiilor a
fost sărbătorirea Zilei minorităţilor naţionale din România. László Fosztó a vorbit despre diferitele nivele ale
reprezentării relațiilor cu minoritățile, de la declarații politice, acordarea de drepturi și instituții dedicate, până la
interacțiunile cotidiene. Distanțele dintre diferitele nivele pot fi considerabile și scopul este acela de a promova un
sistem cât mai coerent de protecție a minorităților.

Link emisiune aici.

În luna decembrie 2018, a apărut în colecția Minorități volumul „Cehii din Banat", Editura ISPMN,
Cluj-Napoca, 2018, 328 p., editat de cercetătorii ISPMN Albert Zsolt Jakab și Lehel Peti. Au contribuit cu studii și
capitole autorii: Alena Gecse, Desideriu Gecse, Albert Zsolt Jakab, Ioan Kukucska, Lehel Peti și Sînziana Preda.

Volumul și-a propus elaborarea unei descrieri în stil monografic a situației minorității cehe din Banat (România).
Acesta cuprinde următoare capitole tematice: contextul istoric al colonizării, dinamica demografică, organizarea
vieții politice și economice, sistemul educațional, organizarea vieții ecleziastice și religioase, organizarea, locurile
și ritualurile memoriei, elementele patrimoniului cultural și formele de prezervare a tradițiilor populare ale
minorității cehe, perioada postdecembristă, cu accent deosebit pe sistemul instituțional și pe relațiile cu statul ceh.
Lucrarea conține și o amplă prezentare a cronologiei minorității cehe post 1989. 

În luna decembrie 2018, a apărut în colecția Minorități volumul „Slovacii din România", Editura ISPMN,
Cluj-Napoca, 2018, 448 p., editat de cercetătorii ISPMN Albert Zsolt Jakab și Lehel Peti. Au contribuit cu studii și
capitole autorii: Elena Rodica Colta, Adriana Iozefina Furicova, Ianko Gubani, Ioan Kukucska și Milan Midler.

Volumul și-a propus elaborarea unei descrieri în stil monografic a situației minorității slovace din România. Acesta
cuprinde următoare capitole tematice: contextul istoric al colonizării, dinamica demografică, elementele
patrimoniului cultural și formele de păstrare a tradițiilor populare ale minorității slovace, organizațiile lor, relațiile cu
statul slovac, folosirea limbii materne, locuri și ritualuri ale memoriei, sistemul educațional al minorității slovace,
precum și un studiu de caz care prezintă diferite aspecte ale vieții comunității slovace din județul Arad, cu un
accent deosebit pe etnicitate și pe cronologia minorității slovace. 

În luna decembrie 2018, a apărut numărul 3/2018 al Revistei de Istorie a Evreilor din România, editată de
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România și publicată la Editura Hasefer. Acest număr tematic dedicat
evreilor în perioada interbelică conține și studiul în limba engleză, publicat de Anca Filipovici (cercetător ISPMN),
cu titlul „Adolescent Political Turmoil: A Review of Anti-Semitism in Interwar Romanian High Schools"
(Turbulenţe politice ale adolescenţei: o evaluare a antisemitismului în liceele din România interbelică). În România
interbelică, disciplina a fost utilizată de autorităţile şcolare pentru a obţine cetăţeni români loiali şi utili. În acelaşi
timp, statul român creat după unirea din 1918 avea un grad înalt de multietnicitate. Elevii evrei constituiau un
procent important în liceele româneşti, fiind al doilea grup etnic al populaţiei şcolare, după români. Limitele
controlului social asupra tineretului s-a manifestat, printre altele, prin tensiunile interetnice din licee, într-o
societate marcată de antisemitism. Pornind de la surse de arhivă, acest studiu propune o sinteză statistică a
populaţiei şcolare evreieşti din liceele interbelice, urmată de o analiză sintetică a actelor de indisciplină şi a
implicării tineretului în mişcări politice radicale. 
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În luna decembrie 2018, a apărut numărul 8/2018 al revistei Brukenthalia. Supliment al Brukenthal. Acta Musei,
publicație de istorie culturală, editată de Muzeul Brukenthal din Sibiu. Acest număr conține și studiul în limba
engleză, semnat de Anca Filipovici (cercetător ISPMN), cu titlul „Images of National and Ethnic Identity in Iosif
Berman's Photography" (Imagini ale identităţii naţionale şi etnice în fotografia lui Iosif Berman). Textul analizează,
din perspectiva istoriei culturale, transpunerea vizuală a identităţii naţionale în creaţia fotografică a lui Iosif
Berman. Au fost incluse în studiu fotografiile tipărite în revistele interbelice Realitatea ilustrată (1929-1940),
România ilustrată (1926-1928), Săptămâna ilustrată (1923-1924), National Geographic Magazine (1934), şi în
două albume (1998, 2013) ce redau colecţii de arhivă aflate la Muzeul Ţăranului Român şi Biblioteca Naţională a
României. În acelaşi timp, cercetarea explorează rolul şi expresia etnicităţii în fotografia lui Berman, acesta fiind
unul dintre puţinii foto-jurnalişti profesionişti care au surprins elemente vizuale ale identităţii evreieşti, într-o
perioadă în care reprezentarea evreităţii era eludată din orice referiri la imaginea naţională. Ipoteza de lucru a fost
astfel aceea că fotografia lui Iosif Berman constituie o sursă vizuală pentru crearea şi reproducerea identităţii
naţionale şi etnice, bazate mai degrabă pe autenticitate, decât pe specific. Iar aceasta, cu atât mai mult cu cât
fotografiile dezvăluie mai multe despre societatea şi perioada când au fost produse, decât despre subiectul aflat
sub reflector. 

A apărut la Editura Tritonic volumul „Reinventând Germanitatea. Etnicizare, Mobilitate și Împrumut Cultural
la Marginea Europei" editat de către Ovidiu Oltean, Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) și Christian
Schuster.

Rezumat

Noțiunea de reinventare a germanității pleacă de la o realitate paradoxală a sudului Transilvaniei și a Banatului.
Deși au trecut mai bine de douăzeci de ani de la emigrarea în masă a sașilor transilvăneni și a șvabilor bănățeni,
care literalmente a dus la golirea orașelor și satelor transilvănene și bănățene de populația germană autohtonă,
germanitatea locală nu a dispărut, ci pur și simplu a fost adoptată și reinventată de populația locală negermană.
Acest volum analizează cum germanitatea, atunci când nu mai există, este reinventată, reinterpretată și asumată
social și cultural, un exemplu al rezilienței structurilor sociale și al normelor și valorilor culturale locale în fața
transformărilor majore din ultimele decenii. Acest proces de recompunere socială este susținut și potențat de
intense legături instituționale transnaționale dintre România și spațiul german, de mobilități transnaționale ale
etnicilor români și germani care migrează și încearcă să refacă legăturile cu țara de origine, de politicile
multiculturale ale statului român. Reziliența și reinventarea germanității în vechile localități săsești și șvăbești din
România devin parte a schimbărilor sociale locale și a proceselor contemporane de mobilitate și transnaționalism,
de căutare identitară și culturală a locuitorilor acestor zone.

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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