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Vineri, 31 august 2012, Horváth István (preşedinte ISPMN) a participat la conferinţa de presă organizată de
Fundaţia Tranzit (Cluj-Napoca), cu ocazia demarării proiectului cultural intitulat „Formarea profesională a
animatorilor interculturali în scopul derulării Programului educaţional de comunicare culturală şi concurs
de creaţie artistică”. Acest proiect este derulat în parteneriat cu ISPMN şi este finanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional, iar activităţile din cadrul său au demarat în data de 28 august 2012. Proiectul are următoarele
obiective generale: formarea profesională a specialiştilor, animatorilor sociali şi artiştilor pe baza unei metodologii
speciale; conştientizarea necesităţii unei educaţii interculturale cu scopul de a promova dialogul intercultural,
sensibilizarea participanţilor faţă de alteritate, diversitate lingvistică şi promovarea diversităţii etnice; crearea şi
susţinerea unui cadru extracurricular pentru promovarea educaţiei interetnice şi artistice precum şi crearea unui
spaţiu cultural, social, lingvistic eterogen care poate oferi un potenţial pozitiv creaţiei artistice.

Miercuri, 5 septembrie 2012, în cadrul festivităţilor legate de împlinirea a 125 de ani de la inaugurarea sinagogii
de rit occidental din Cluj-Napoca şi a 65 de ani de la reconstrucţia acestui lăcaş de cult în anul 1947, i-a fost
decernată lui Gidó Attila (cercetător ISPMN) Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”.
Distincţia i-a fost acordată de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România pentru studiile şi volumele
publicate în domeniul istoriei evreilor din Transilvania şi din Cluj, respectiv pentru studiile de genealogie şi
interviurile realizate cu supravieţuitorii Holocaustului. Mai multe detalii despre  eveniment puteţi afla aici.

În perioada 14–15 septembrie 2012 a avut loc în Flensburg, Germania, conferinţa intitulată Autonomy
Arrangements in the World [Forme de autonomie în lume], organizată de European Centre for Minority Issues
(ECMI) Flensburg, Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) şi Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale din (Cluj-Napoca). Conferinţa a avut drept scop reunirea cercetătorilor care studiază cazuri
mai puţin cunoscute sau mediatizate de autonomie şi autoguvernare minoritară. Astfel, au fost prezentate, printre
altele, studii despre Gagauzia, Jammu şi Kashmir, Oblastul Tomsk din Federaţia Rusă, Tracia de Vest, acadienii
din New Brunswick, Gaeltacht-ul din Irlanda sau Primele Naţiuni din SUA. Din partea Institutului a participat
Székely István-Gergő (cercetător), care a vorbit despre concepţia generală a proiectului Autonomy Arrangements
in the World, a prezentat şi motivat structura propusă participanţilor pentru redactarea prezentărilor şi a studiilor
care urmează a fi finalizate în viitorul apropiat şi publicate într-un volum. Conferinţa a avut loc în clădirea
Flensborghus, centru cultural şi sediu al principalelor organizaţii ale minorităţii daneze din Schleswig-Holstein,
Germania. Programul conferinţei poate fi accesat aici.

În perioada 18–23 septembrie 2012 s-a desfăşurat la Beyoğlu (Istanbul – Turcia) conferința internațională şi
întâlnirea anuală a Gypsy Lore Society. Gypsy Lore Society este o organizație internațională fondată în Marea
Britanie în anul 1888 cu scopul de a promova cercetările referitoare la minoritatea romă precum şi alte minorități şi
culturi peripatetice. Conferințele internaționale şi întâlnirile anuale sunt organizate în vederea asigurării unui
context în care cercetători care-şi desfăşoară activitatea în diferitele domenii ale ştiințelor sociale, cu focus pe
minoritatea romă, să îşi poată prezenta rezultatele recente ale cercetărilor. Totodată, întâlnirea anuală face
posibilă adunarea la un loc a tuturor membrilor Gypsy Lore Society. În data de 20 septembrie Toma Stefánia
(cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare cu titlul Institutional Context and Everyday Practices of Romani
Language Teaching in Romania [Contextul instituţional şi practici cotidiene în predarea limbii romani în
România] în care a analizat câteva dintre rezultatele unei cercetări recente în care i-a avut ca subiecţi pe
profesorii de limbă romani din România. În data de 22 septembrie Fosztó László (cercetător ISPMN) a prezentat
prelegerea cu titlul The Social Effects of Migration on Two Hungarian-Roma Mixed Villages in Transylvania
[Efectele sociale ale migraţiei în două comunităţi mixte din Transilvania]. Informaţii suplimentare despre conferinţă
se găsesc aici.

Luni, 24 septembrie 2012, studenții Universității Sapientia (Cluj-Napoca), secţia Studii europene, au efectuat o
vizită de documentare la sediul ISPMN. Scopul acestei vizite a fost acela de familiarizare cu activitatea
institutului. Pe parcursul vizitei le-au fost descrise domeniile de cercetare ale institutului, proiectele desfăşurate în
cadrul acestuia respectiv, acele resurse care pot fi accesate de către studenți (bibliotecă, baze de date, burse,
clubul de film, stagii de practică, stagii de voluntariat etc.).

http://www.ziarulfaclia.ro/arc-peste-timp-1887-%E2%80%93-1947-%E2%80%93-2012-ani-cu-semnificatie-aniversara-pentru-comunitatea-evreilor-din-cluj-napoca/
http://www.ecmi.de/home/autonomy-arrangements-in-the-world/
http://www.gypsyloresociety.org/
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Luni, 24 septembrie 2012, a avut loc la Clubul Țăranului Român, din Bucureşti, lansarea volumului Rom sau
Ţigan. Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc, apărut la Editura Institutului pentru Studierea problemelor
Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, în anul 2012, şi cu aportul financiar al Fundaţiei Soros. Cartea îi are ca
editori pe Lucian Nastasă și Horváth István (preşedinte ISPMN). Cartea urmăreşte evoluția celor doi termeni în
două epoci: în prima jumătate a secolului al XX-lea, în special intervalul 1919–1949 şi în perioada de după 1989,
când termenul „rom” a început să înlocuiască etnonimul „ţigan”. Lansarea a fost urmată de o dezbatere moderată
de către Mircea Vasilescu (președintele Fundației Soros şi redactor-șef la Dilema Veche) pe parcursul căreia s-a
înaintat ideea că acest volum este, în primul rând, o invitaţie la dialog.
Volumul poate fi descărcat, gratuit, în format electronic de pe site-ul Fundației Soros România.

În perioada 27–29 septembrie 2012 a avut lor la Oradea conferinţa internaţională intitulată Sociologia
europeană: noi provocări şi oportunităţi. Conferinţa a fost organizată de către Asociaţia Română de
Sociologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
al Academiei Române, propunându-şi să deschidă un spaţiu de investigare a noii situaţii cu care societăţile
noastre se confruntă. Ea a reunit contribuţii teoretice şi empirice din sociologie dar şi din domenii apropiate
precum demografia, antropologia şi asistenţa socială. Teoreticienii şi practicienii din domeniile mai
sus-menţionate şi-au expus prezentările în cadrul celor 29 de secţiuni ale conferinţei. Din partea ISPMN a
participat Hossu Iulia (cercetător ISPMN), cu o prezentare în prima secţiune a conferinţei. Secţiunile conferinţei au
acoperit o arie largă de subiecte: familie şi noi provocări în studiul familiei, economie socială, politici sociale,
calitatea vieţii şi inegalităţi sociale, identitate şi interculturalitate în spaţiul social european, problemele sociale în
mediul rural etc. Puteţi afla mai multe informaţii despre această conferinţă aici.

În perioada 28–30 septembrie 2012 a avut loc la Bucureşti Conferinţa Anuală a Societăţii de Antropologie
Socială şi Culturală din România, pe tematica Transformations of the State [Transformări ale statului]. SASC
este societatea profesională de antropologie socială şi culturală din România, iar anul acesta a organizat a noua
ediţie a acestei conferinţe, la sediul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA), din Bucureşti.
Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat la programul conferinței în calitate de moderator al
sesiunilor pe tematica migrației. Prezentările pe tematica migrației s-au axat pe diverse teme, printre care
amintim: efectele migraţiei, migraţia romilor, migraţia vlahilor din Timocul sârbesc etc.
Puteţi afla mai multe detalii despre programul conferinţei aici.

În luna septembrie 2012, au fost publicate pe site-ul ISPMN 123 de articole în cadrul proiectului de monitorizare
a presei, pe tematica Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011. Pentru a consulta aceste articole
accesaţi: http://adatbank.transindex.ro/regio/ispmn/sajto/.

În luna septembrie 2012, colecţia Bibliotecii ISPMN s-a îmbogăţit cu peste 250 de titluri. Biblioteca ISPMN
oferă acces la literatura curentă de specialitate, cca. 4000 de cărţi şi mai multe reviste de ştiinţe sociale, care
tratează diferitele aspecte ale etnicităţii. Catalogul bibliotecii poate fi consultat pe pagina web ISPMN. Biblioteca
este deschisă zilnic publicului larg, utilizatorii având la dispoziţie o sală de lectură, precum şi acces la colecţia
online JSTOR.
Aici puteţi accesa Catalogul online al bibliotecii.

În luna septembrie 2012, la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a apărut
primul volum din seria Cronologia minorităţilor naţionale din România. Albanezi, armeni, bulgari, croaţi,
eleni, evrei şi german, editor Gidó Attila.
Volumul reuneşte cronologiile a 7 minorităţi naţionale, fiecare dintre acestea fiind scrisă din perspectiva minorităţii
respective, de către un reprezentant al ei. Aceste materiale servesc ca instrument pentru cercetători şi pentru
publicul larg în monografierea minorităţilor naţionale din România postcomunistă. Deopotrivă, cei interesaţi,
ISPMN şi guvernul român au şansa de a obţine informaţii precise despre istoricul minorităţilor, având o
perspectivă de ansamblu asupra evenimentelor pe parcursul celor 20 de ani.
Puteţi afla detalii în ceea ce priveşte oferta Editurii ISPMN şi posibilităţile de achiziţionare a volumelor aici.

http://www.soros.ro/ro/publicatii.php
http://www.conference.arsociologie.ro/
http://www.antropo.ro/programSASC2012.pdf
http://adatbank.transindex.ro/regio/ispmn/sajto/
http://ispmn.gov.ro/page/biblioteca-online-ispmn
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti
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În luna septembrie 2012, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a iniţiat un program de
burse pentru tineri cercetători şi a scos la concurs un număr de 5 burse de cercetare în domeniul relaţiilor
interetnice. Prin acest program institutul îşi propune: să sprijine şi să încurajeze cercetătorii cu preocupări în
domeniul relaţiilor interetnice, să ofere cercetătorilor cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice posibilitatea de
a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă, să contribuie la valorificarea bazelor de date şi a
materialelor existente în institute şi să promoveze valorile interculturalităţii. Tinerii cu experienţă în domeniul
relaţiilor interetnice au candidat pe 5 burse tematice: cercetare în domeniul comportamentului electoral minoritar,
cercetare în domeniul învăţământului în limba maghiară, cercetare în domeniul filmului documentar, cercetare în
domeniul istoriei minorităţilor naţionale şi cercetare în domeniul construcției identitare la turcii și tătarii din
România. Aceste burse au o durată de 3 luni şi se acordă cercetătorilor tineri cu preocupări în domeniul
problematicii minorităţilor naţionale.

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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