1) Bursă de cercetare în domeniul întocmirii regestului dosarului de Securitate al episcopului
Márton Áron – Etapa 2017
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (5 luni)

Descriere
Bursa de cercetare se acordă pentru întocmirea regestului dosarului de Securitate al episcopului romanocatolic Márton Áron.
Această bursă este continuarea bursei cu aceeași denumire din 2016 și se adresează cercetătorilor în
domeniul științelor sociale cu experienţă în cercetarea istoriei secolului al XX-lea, în prelucrarea și
analiza surselor istorice păstrate în arhive. În acest caz, este vorba de dosarul de Securitate al
episcopului Márton Áron (236 volume, peste 80.000 de pagini).
La sfârşitul stagiului de 5 luni, bursierul va preda la ISPMN o bază de date (un regest) al 20 de volume
din dosar.
Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către Attila Gidó, va fi monitorizată şi
evaluată lunar, prin întâlniri de lucru şi rapoarte de activitate.
Cerinţe
Absolvent de studii de lungă durată cu diplomă de licenţă şi master în științe sociale
Activitate în cercetare ştiinţifică sau în domenii relevante pentru cercetarea istoriei socialismului de stat
Cunoaşterea limbii române
Cunoştinţe avansate de utilizare Microsoft Office, în crearea bazelor de date în diferite programe de
specialitate şi analiza datelor, Internet
Experienţă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor
Criterii de selecţie
Experiență de cercetare științifică în domenii relevante
Posibilitatea de a sta perioade îndelungate la București (Dosarul nu poate fi nici împrumutat, nici copiat.
Cercetarea lui se poate efectua numai la sediul CNSAS din București.)
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Competenţe în utilizarea programelor software specifice
Dosarul de concurs va conţine
Formular de înscriere
CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)
Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe)
Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte din care reies abilităţile menţionate la Criteriile de
evaluare)
Plan de cercetare
Mostră de text, lucrare

2) Bursă de cercetare în domeniul intelectuali maghiari în vizorul Securităţii în epoca Ceauşescu –
Etapa 2017
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor
naţionale (5 luni)

Descriere
Scurta perioadă de liberalizare din anii ′60, după tezele din iunie 1971 a fost urmată de mărirea
controlului ideologic respectiv de intensificarea activităţii Securităţii în urmărirea intelectualilor. Acest
fenomen se poate depista şi în cazul directorului Editurii Kriterion, Géza Domokos, căruia i s-a deschis
dosar de urmărire la începutul anilor ′70.
Proiectul de faţă îşi doreşte a fi un prim pas în prelucrarea şi analiza ştiinţifică a dosarului de urmărire a
lui Géza Domokos prin contextul politicii P.C.R. față de minorităţile naţionale, respectiv comparaţia
cazului Domokos cu alte dosare de urmărire a intelectualilor maghiari (de exemplu, András Sütő).
Bursa de cercetare se acordă pentru cercetarea dosarului de urmărire a lui Géza Domokos, respectiv
pentru pregătirea unei sinteze despre urmărirea intelectualilor maghiari de către Securitate în anii '70/80.
Această bursă este continuarea bursei cu aceeași denumire din 2016, însă, așteptăm noi abordări și noi
propuneri de cercetare a temei din partea aplicanților.
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Această bursă se adresează cercetătorilor cu experienţă în domeniul naționalismului, politicii P.C.R. faţă
de minorităţi, activitatea Securităţii, precum şi viaţa culturală şi politică maghiară din România în
secolul 20.
La sfârşitul stagiului de 5 luni, bursierul va preda la ISPMN un studiu tip working paper, de minimum
25 de pagini.
Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către Attila Gidó, va fi monitorizată şi
evaluată lunar prin întâlniri de lucru.
Cerinţe
Studii de specialitate în domeniul ştiinţelor socio-umane
Studii, publicaţii ştiinţifice în perioada comunistă a României, respectiv în problema minorităţilor
naţionale
Experienţă şi activitate în cercetare ştiinţifică
Cunoaşterea limbii române
Criterii de selecţie
Cunoştinţe prealabile referitoare la regimul Ceauşescu, activitatea Editurii Kriterion şi la personalitatea
directorului acesteia
Experienţă în munca cu documente de arhivă
Cunoaşterea limbii maghiare reprezintă avantaj
Dosarul de concurs va conţine
Formular de înscriere
CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)
Lista de publicaţii
Copii xerox după 3 publicaţii reprezentative (în cazul volumelor individuale se cere doar coperta,
cuprinsul şi primele 3 pagini din text)
Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe)
Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte din care reies abilităţile menţionate la Criteriile de
evaluare)
Plan de cercetare (maxim 3 pagini)
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