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În perioada 21 octombrie-12 noiembrie 2012, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a efectuat cercetări arhivistice şi
documentare bibliografică în Israel. Pe parcursul stagiului a cercetat în Arhivele Sioniste Centrale din Ierusalim, la
Arhivele Institutului „Strochlitz" din Haifa, la Arhivele Institutului pentru Studierea Israelului şi a Sionismului „Ben
Gurion" (Sde Boker) şi la Muzeul Evreilor Originari din Ariile Lingvistice Maghiare (Safed), respectiv la Biblioteca
Naţională a Israelului (Ierusalim). Pe parcursul cercetărilor Gidó Attila a urmărit să identifice documente
referitoare la mişcarea sionistă şi la istoria evreilor în general, din Transilvania între 1918-1948.

Joi, 6 noiembrie 2012, la Casa Tranzit a avut loc lansarea volumului From Field to Text & Dance and Space.
Proceedings of the 24th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology [Teren, text, dans şi
spaţiu. Prezentările celui de-al 24-lea Simpozion al Grupului de Studiu ICTM], volum îngrijit de către trei
personalităţi ale etnocoreologiei: Elsie Ivancich Dunin, Anca Giurchescu şi Csilla Könczei, volum apărut la Editura
ISPMN. În acest volum sunt reunite un număr important de articole şi studii ale unor autori recunoscuţi la nivel
internaţional, prezentate în cadrul unei conferinţe ce a avut loc la Cluj-Napoca, sub egida Fundaţiei Tranzit.
Volumul a fost publicat în cadrul unui proiect finanţat de către AFCN. Cartea a fost prezentată de către doi dintre
editorii săi: Anca Giurchescu şi Könczei Csilla. La lansare au mai luat cuvântul membri ai Comitetului de
organizare al simpozionului: Corina Iosif, Hajnalka Harbula, Csongor Könczei, Silvestru Petac.

Joi, 8 noiembrie 2012, a avut loc la Sfântu Gheorghe o conferinţă de presă cu privire la proiectul SEEMIG
- Creşterea capacităţii autorităţilor locale în evaluarea datelor demografice. În cadrul conferinţei a fost
prezentat proiectul SEEMIG, principalele obiective ale acestuia cât şi rezultatele preconizate ale colaborării dintre
diferiţii parteneri implicaţi în proiect. SEEMIG este un proiect strategic finanţat de Programul Europa de Sud-Est al
Uniunii Europene. Prin intermediul său se doreşte să se abordeze şi să se înţeleagă mai bine procesele de
migraţie, demografie şi capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum şi efectele acestora asupra
pieţei forţei de muncă şi a economiei naţionale şi regionale. Scopul principal al proiectului este întărirea capacităţii
administraţiei publice în vederea elaborării şi implementării politicilor şi strategiilor, pornind de la seturi de date
empirice calitativ superioare. Proiectul se desfăşoară în perioada 1 iunie 2012 - 30 noiembrie 2014 şi are ca
parteneri din România: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Primăria Municipiului Sfântu
Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita.

Sâmbătă, 24 noiembrie 2012, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa organizată cu
ocazia Zilelor Ştiinţei Maghiare. La evenimentul desfăşurat la Cluj-Napoca, Gidó Attila a susţinut o prezentare
în limba maghiară cu titlul Piaţa educaţională şi sistemul şcolar în Transilvania între 1918-1948. La conferinţă
au participat cercetători şi cadre universitare din Cluj-Napoca şi din alte oraşe din Transilvania. Prezentările s-au
axat pe istoria medievală, modernă şi contemporană a acestei regiuni, cu accent pe istoria comunităţii maghiare.

Marţi, 27 noiembrie 2012, 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 What Magdalena Said (1994), regizor
Michael Stewart. „Vreau să mă fac procuror şi să curăţ oraşul acesta de toţi locuitorii săi cu pielea tuciurie", au
fost cuvintele unei candidate la titlul Miss Cehoslovacia 1993. Filmul explorează lumea al cărei produs este
Magdalena în juxtapunere cu cea a romilor cehi, aflaţi în pericol de a-şi pierde căminul şi cetăţenia. Vizionarea
filmului a fost urmată de discuţii moderate de către Fosztó László şi Plainer Zsuzsa (cercetători ISPMN).

http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn
http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn
http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn


NOIEMBRIE

Miercuri, 28 noiembrie 2012, a avut loc evenimentul intitulat Minorităţi tradiţionale - ceangăii din Moldova II
care a constat în lansarea a două volume editate de către ISPMN, vernisajul unei expoziţii de fotografie şi o primă
vizionare a filmului documentar despre ucrainenii din Maramureş. Evenimentul a fost organizat de către ISPMN în
colaborare cu Asociaţia Etnografică „Kriza János". Cele două volume lansate în cadrul evenimentului au fost:
Lehel Peti-Vilmos Tánczos (eds.): Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethnicity in
the Moldavian Csángó Villages (Editura ISPMN, 2012) prezentat de către Kinda István şi Vilmos Tánczos:
Language Shift among the Moldavian Csángós (Editura ISPMN, 2012) prezentat de către Katona Hajnal.
Expoziţia de fotografie despre ceangăii din Moldova a fost deschisă de către Pozsony Ferenc. Prezentarea
filmului documentar, Minorităţi în tranziţie - Ucrainenii din Maramureş realizat de ISPMN în colaborare cu
Asociaţia Filmtett (regizor Zágoni Bálint, experţi: Iulia Hossu, Peti Lehel cercetători ISPMN) a fost urmată de o
discuţie despre problemele actuale cu care minoritatea ucraineană din Maramureş se confruntă, despre şansele
de prezervare a identităţii şi a culturii tradiţionale, precum şi despre rolul bisericii în prezervarea statutului limbii
autohtone.

În luna noiembrie 2012, la Editura ISPMN a apărut volumul lui Tánczos Vilmos, intitulat: Language Shift among
the Moldavian Csángós [Schimare de limbă la ceangăii din Moldova]. Volumul conţine studii şi descrieri
lingvistico-etnografice, eseuri despre fenomenul de schimbare de limbă la ceangăii din Moldova. Aceste studii şi
eseuri au apărut în anii precedenţi în reviste şi volume de specialitate ale etnografului Vilmos Tánczos. Pe lângă
faptul că abordând diferite aspecte legate de limba ceangăilor, cercetările acoperă o arie largă (de la istoria
cercetărilor şi ideologiilor lingvistice până la analiza empirică a asimilării lingvistice şi identitatea lingvistică a
ceangăilor din Moldova), valoarea adăugată a acestui volum constă în traducerea sa în limba engleză, limbă
accesibilă pentru un public mai larg decât cel al cunoscătorilor de limba maghiară, respectiv română.

În luna noiembrie 2012, a apărut raportul pe ţară publicat de Comisia Europeană cu privire la migraţia din centrul
şi estul Europei, intitulat Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe.
Autorii raportului sunt: Iris Alexe, István Horváth (preşedinte ISPMN), Ruxandra Noica şi Marieta Radu. Ce
interesaţi pot accesa aici conţinutul raportului.

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedSubmit&policyArea=0&subCategory=0&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=EmigrationMigrationCentralEasternEurope&orderBy=docOrder
http://ispmn.gov.ro/
http://www.tcpdf.org

