
Marţi, 3 aprilie 2012, Fosztó László (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare cu titlul Asociaţia 
cercetătorilor interesaţi de romi: Reţeaua Europeană Ştiinţifică de Romani Studies [Cigánykutatók 
„Tudós Társasága” avagy az Európai Tudományos Romakutatói Hálózat] în cadrul Cercului de Istorie a 
Culturii „Almásy László”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Széfeddin Sefket şi Cafeneaua 
Bulgakov. Prezentarea s-a axat pe iniţiativa Comisiei Europene şi a Consiliului Europei de a construi o 
reţea de cercetători specialişti în diferite discipline ale ştiinţelor sociale, cu scopul de a îmbunătăţi 
vizibilitatea rezultatelor ştiinţifice în domeniul studiilor asupra romilor (Romani Studies) precum şi a 
procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice din Europa.

Marţi, 3 aprilie 2012, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a organizat Săptămâna culturii rome la 
bibliotecă în cadrul programului mai amplu intitulat Şcoala altfel derulat în perioada 2–6 aprilie. 
Scopul acestui program organizat anual de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului este implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi ce se desfăşoară în 
contexte nonformale, altele decât cele prezente în curriculumul naţional. Editura Institutului pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, reprezentată prin Bokor Zsuzsa, Hossu Iulia şi Vitos 
Katalin (cercetători ISPMN), a fost prezentă la eveniment cu un stand de carte în care au fost expuse 
principalele volume pe problematica romilor publicate până în prezent de editura noastră. În 
programul zilei a mai fost inclusă vizionarea filmului documentar Dureri ascunse [regizor Michelle 
Kelso, 2005].
Detalii  despre eveniment puteţi afla accesând:
http://www.flickr.com/photos/biblioteca_judeteana_cluj/6895651922/.

În perioada 10–15 aprilie 2012, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat la conferința 
ECPR Joint Sessions of Workshops, organizată la Univestitatea din Antwerpen, Belgia. Cercetătorul a 
prezentat o lucrare intitulată Intra-ethnic Competition and Cooperation among the Hungarian 
Minority Parties of Romania, Serbia and Slovakia [Competiţie și cooperare intraetnică între partidele 
politice ale minorităţii maghiare din România, Serbia și Slovacia], în cadrul workshop-ului intitulat 
Ethnicity, Territory, and Party Competition. Toward a Unified Approach [Etnicitate, teritoriu și 
competiţie interpartinică. Spre o abordare unificată]. Descrierea workshop-ului este accesibilă la:
http://new.ecprnet.eu/Joint%20Sessions/2012_Antwerp/WorkshopDetails.aspx?WorkshopID=9. 

În perioada 11–12 aprilie 2012, Toma Stefánia şi Fosztó László (cercetători ISPMN) au participat la 
conferinţa intitulată A cui preocupare este? Romii – Bisericile – Transilvania – România organizată la 
Târgu-Mureş de către Fundaţia Csibész (Miercurea Ciuc), Fundaţia Lazarenum (Târgu-Mureş) şi 
Ministerul Administraţiei (Ungaria). Scopul conferinţei a fost acela de a oferi reprezentanţilor 
diferitelor instituţii, asociaţii, fundaţii şi biserici din România şi din Ungaria un spaţiu de discuţii despre 
rolul pe care biserica l-ar putea juca în incluziunea romilor. Evenimentul a reprezentat şi o ocazie de a 
discuta pe marginea strategiilor naţionale de incluziune a romilor din România şi Ungaria, respectiv 
despre greutăţile implementării unor proiecte de dezvoltare. 
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În domeniul politicilor sociale şi cultural-educaţionale, unele servicii oferite de către biserici şi 
fundaţiile lor ar putea fi complementare politicilor implementate de către stat. Titlul prezentării 
cercetătorilor ISPMN a fost Situaţia şi structura populaţiei rome din România, Transilvania. În 
prezentare a fost conturată  pe scurt situaţia romilor din România, în baza datelor statistice ale 
recensămintelor din anii 2002 şi 2011. În a doua parte a prezentării situaţia a fost detaliată prin 
prisma unor experienţe de teren.
Mai multe detalii despre conferinţă puteţi afla accesând: http://romagov.kormany.hu/beszamolo-
erdelyi-konferencian-vett-reszt-a-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag-kuldottsege.

Miercuri, 18 aprilie 2012, Toma Stefánia a participat la Budapesta (Ungaria) la Forumul 
doctoranzilor din Ungaria, organizat de către Şcoala doctorală a Universităţii Corvinus. Forumul, 
organizat în fiecare an, reprezintă o ocazie în care doctoranzii şi tinerii cercetători din Ungaria îşi 
prezintă cele mai recente lucrări. Titlul prezentării cercetătoarei a fost Relaţii informale şi conflicte 
în comunităţi multietnice. Forumul a fost urmat de o conferinţă internaţională cu titlul Legături 
negative şi reţele sociale. Scopul conferinţei a fost acela de a aşeza într-un cadru diferit abordările 
reţelelor sociale, care de obicei sunt definite ca având un rol pozitiv – reduc potenţialul de conflict şi 
contribuie la mărirea nivelului de integrare într-o societate. În cadrul conferinţei s-a discutat pe larg 
efectul pe care legăturile negative îl au asupra unor comunităţi, modul în care acestea acţionează şi 
definesc relaţiile intra- şi intergrup (de ex. agresiunea, ura, bârfele, invidia etc.).

În perioada 18–20 aprilie 2012, Fundaţia Soros din România a organizat a treia conferinţă 
internaţională din seria EU-INCLUISVE. Transfer de date şi experienţe privind integrarea pe piaţa 
muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia şi Spania. În cadrul conferinţei au fost prezentate 
rezultatele anchetei sociologice şi ale cercetărilor de teren realizate în cadrul proiectului. Au fost 
prezentate de asemenea şi studiile grupului de experţi pe politici publice referitoare la locuire, 
ocupare, educaţie, servicii sociale şi migraţie. Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a prezentat  
lucrarea intitulată Uniunea Europeană versus Fortress Europe – Unele consideraţii asupra 
migraţiei romilor din România. Au fost prezentate câteva aspecte ale cadrului legislativ european 
şi naţional care au condus la disonanţe între abordarea incluzionistă şi cea „Fortress” a Uniunii 
Europene. Pe baza cercetărilor realizate în România şi în ţările de destinaţie, au fost prezentate 
câteva aspecte pe care politicile publice – în general – ar trebui să le ia în considerare (de exemplu, 
influenţa mass-mediei asupra modului în care migraţia cetăţenilor români este abordată în ţările de 
destinaţie).

Sâmbătă, 21 aprilie 2012, a avut loc atelierul ştiinţific intitulat Schimbare de regim în România. 
Participarea minorităţilor naţionale din România la evenimentele din 1989 şi primele forme de 
autoorganizare. Evenimentul a avut scopul de a sintetiza rezultatele cercetării privind 
evenimentele din 1989 şi primele forme de autoorganizare minoritare în principalele centre urbane 
din Transilvania [cercetare coordonată de către Gidó Attila (cercetător ISPMN) şi Novák Csaba 
Zoltán (istoric Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”]. În perioada 2010–2012 au 
fost elaborate în cadrul proiectului 11 studii de caz, 17 cronologii locale şi peste 70 de interviuri cu 
elitele locale minoritare. Aceste materiale, pregătite pe baza unei metodologii bine definite şi 
uniformizate, aduc o narativă nouă în cercetarea evenimentelor revoluţiei din 1989. 



Cu ajutorul lor se va cunoaşte rolul minorităţii maghiare la evenimentele din decembrie 1989, 
participarea ei în reorganizarea sistemului local instituţional şi gradul de implicare în formarea 
primelor organizaţii locale ale Frontului Salvării Naţionale. Studiile de caz vor fi publicate într-un volum 
colectiv, în limba maghiară, la sfârşitul anului 2012, iar cronologiile sunt postate pe site-ul ISPMN. 
Traducerile în limba română ale studiilor şi cronologiilor vor fi publicate în anul 2013.

În luna aprilie 2012, cartea Antisemitismul universitar în România (1919–1939). Mărturii 
documentare, publicată în anul 2011 la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale, a câştigat Premiul Rudich oferit de Centrul pentru Studiul Evreilor din 
România al Universităţii Ebraice din Ierusalim. Nastasă Lucian (autorul volumului) a fost ales ca fiind 
unul din cei doi câştigători ai Premiului Rudich. Acest premiu se acordă pentru realizări deosebite în 
domeniul cercetării privind istoria şi cultura evreilor din România. 

În luna aprilie 2012, a apărut numărul 43 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul Népszámlálás 
2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében. Demográfiai és statisztikai elemzés 
[Recensământ 2011. Evoluţia demografică recentă a populaţiei maghiare din Transilvania]. Autorii 
studiului sunt Kiss Tamás şi Barna Gergő (cercetători ISPMN). Studiul este structurat în două părţi. 
Prima parte prezintă rezultatele recensământului din anul 2011, respectiv schimbările survenite între 
2002 şi 2011 în rândul minorităţilor. Obiectivul principal al acestei părţi este de a prezenta evoluţia 
numerică şi procentuală a maghiarilor în funcţie de regiune, tip de localitate şi structura spaţiului 
etnic. Analiza a urmărit identificarea factorilor de context care determină evoluţia numerică şi 
procentuală fără a recurge la analiza proceselor demografice. Analiza demografică propriu-zisă este 
prezentată în partea a doua. Studiile efectuate după recensământul din anul 2002 au condus la 
cristalizarea unui model prin care se pot descrie procesele demografice în cazul minorităţilor etnice. 
Pe lângă mişcarea naturală a populaţiei și migraţie, modelul ia în considerare şi procesele de asimilare, 
adică supune observaţiei (în măsura în care există datele necesare) schimbările în practicile de 
identificare de la un recensământ la altul.
Puteţi accesa textul studiului la adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier.

În luna aprilie 2012, la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a apărut 
volumul Bogdán Andrea – Mohácsek Magdolna (ed.): Nyelvi jogok útmutató [Drepturi lingvistice]. 
Această publicaţie prezintă cele mai importante drepturi lingvistice ale minorităţilor naţionale din 
România. Autoarele au conceput volumul într-un mod uşor de înţeles şi într-o formă simplificată, fără 
interpretări juridice complicate. 

Fiecare răspuns este însoţit de textul legii respective, atât în limba română cât şi în limba maghiară.
Textul volumului poate fi accesat online integral la adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti.
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/locale:rom.

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.

Publicaţia prezintă cele mai importante drepturi lingvistice ale 
minorităţilor naţionale din România prin intermediul unor posibile întrebări ivite în situaţiile cotidiene. 
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