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În perioada ianuarie - februarie 2013, Asociaţia The Gypsy Lore Society (GLS) a organizat alegeri pentru
Consiliul Director. Fosztó László (cercetător ISPMN) a fost ales ca membru al Consiliului GLS. The Gypsy Lore
Society (înfiinţată în anul 1888 în Marea Britanie) este o asociaţie cu tradiţie în domeniul studiilor asupra romilor
din Europa şi America. Societate editează revista Romani Studies (Journal of the Gypsy Lore Society) care apare
de două ori pe an şi organizează întâlniri şi conferinţe pentru a promova înţelegerea culturii şi societăţii rome.
Componenţa Consiliului Director actual al GLS este: Thomas A. Acton (UK), Margaret Beissinger (USA), Colin
Clark (UK), Cara De Silva (USA), László Fosztó (RO), Victor Friedman (USA), Margaret Greenfields (UK), Fabian
Jacobs (DE), Elena Marushiakova (BG), Yaron Matras (UK), Matt Salo (USA), Sheila Salo (USA), Carol
Silverman (USA), Anne Sutherland (USA) şi Sofiya Zahova (BG). Mai multe detalii despre această asociaţie aflaţi
aici.
În perioada 11-13 februarie 2013, a avut loc la Viena (Austria) a doua întâlnire transnaţională de lucru a
partenerilor proiectului SEEMIG (Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni
transnaţionale pentru strategii fundamentate). Partenerii s-au întâlnit, printre altele, cu scopul de a trece în
revistă rezultatele cercetărilor în derulare. Din partea ISPMN, partener din România, au susţinut comunicări
Horváth István (preşedinte ISPMN) - Data Requirement Paper for Measuring Longer Term Migratory, Labour
Market and Human Capital Processes [Surse de date pentru evaluarea pe termen lung a proceselor migratorii,
dinamica forţei de muncă şi a capitalului uman] şi Kiss Tamás (cercetător ISPMN) - Romania: Inconsistencies of
the Main Internal Data Sources on Population Stock and Migration [Discrepanţe între sursele de date referitoare la
populaţie şi migraţie - România]. Mai multe detalii despre proiect (în limba engleză) găşiti pe pagina web SEEMIG
, iar în limbile română şi maghiară pe pagina web ISPMN.
Miercuri, 13 februarie 2013, la sediul ISPMN a avut loc 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: Minorităţi în tranziţie - Ucrainenii din Maramureş (2012), 25 min., regizor
Zágoni Bálint. Filmul este realizat de ISPMN în colaborare cu Asociaţia Filmtett şi prezintă viaţa de zi cu zi a
ucrainenilor din Maramureş, concentrându-se asupra următoarelor dimensiuni: religiozitate, istorie, ocazii de
afirmare a identităţii. Vizionarea filmului a fost urmată de discuţii cu regizorul filmului, Peti Lehel şi Iulia Hossu
(cercetători ISPMN).Mai multe detalii despre Filmoteca ISPMN puteţi afla aici.
Vineri, 15 februarie 2013, s-a desfăşurat la Cluj-Napoca un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat volumul
ROM SAU ŢIGAN. Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc şi au fost dezbătute temele pe care acest
volum le propune. Volumul a fost editat de către Horváth István (preşedinte ISPMN) şi Lucian Nastasă (istoric,
Institutul de Istorie „George Bariţiu") şi publicat la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale (ISPMN), Cluj-Napoca în anul 2012. Cartea a fost elaborată la iniţiativa şi cu finanţarea Fundaţiei Soros
România (coordonatorul proiectului fiind sociologul Daniela Tarnovschi), cu aportul ISPMN care a realizat editarea
lucrării. Scopul dezbaterii organizate la Cluj a fost acela de a mări numărul contribuţiilor pe acestă tematică şi de
a oferi un cadru pentru reflexie critică, mai ales că problematica complexă a minorităţii rome este actuală în
contextul românesc, dar şi în cel european. Evenimentul de la Cluj se înscrie în seria atelierelor ştiinţifice pe tema
minorităţilor din România organizate de către ISPMN. Raportul şi sinteza unei dezbateri similare organizate la
data de 18 ianuarie 2011 sunt accesibile aici. Un raport similar cu conţinutul întâlnirii din luna februarie urmează a
fi publicat pe site-ul ISPMN.
Sâmbătă, 16 februarie 2013, Remus Anghel (cercetător
ISPMN) a participat în calitate de invitat
la emisiunea Poveştile Transilvaniei, emisiune moderată de către Sabin Gherman. În emisiunea a mai fost invitat
dl. Tudor Sălăgean (directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca). Pe parcursul emisiunii s-a
dezbătut problematica emigrării româneşti, în special problema migraţiei româneşti din ultimii ani. Emigrarea
saşilor de după anul 1990 a constituit o altă temă de discuţie, accentuându-se importanţa acestei migraţii pentru
spaţiul transilvănean. Invitaţii au răspuns de-a lungul emisiunii întrebărilor venite din partea telespectatorilor din
România precum şi a acelora din diasporă. Puteţi viziona înregistrarea emisiunii aici.
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În perioada 16-17 februarie 2013, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a participat în calitate de cercetător la cel de-al
doilea seminar de lucru al proiectului internaţional cu titlul: Faces and Causes of Roma Marginalization in
Local Communities. Contextual Research [Aspecte şi cauze ale marginalizării romilor în comunităţile locale.
Cercetare contextuală]. Proiectul este coordonat de către Research Centre for Economic and Regional Studies
[Centrul de studii regionale şi cercetare economică] al Academiei Maghiare de Ştiinţe şi sprijinit de United Nations
Development Program, Bratislava. Fundaţia Desire este partenerul din România al acestui proiect, coordonând
cercetările desfăşurate în 5 judeţe şi 25 de localităţi. Perioada de implementare a acestui proiect este decembrie
2012-iunie 2013. Aflaţi mai multe detalii despre acest proiect aici.
În perioada 21-22 februarie, Kiss Tamás, cercetător ISPMN, sociolog-demograf, doctor în ştiinţele culturii, expert
în analiză politică şi sondaj de opinie a participat la conferinţa internaţională bilingvă (în engleză şi germană)
organizată de Universitatea în Limba Germană Andrassy din Budapesta şi Donau Institut.
Conferinţa avea titulul Mindeheitenfragen in Ungarn und in de Nachbarländer im 20. und 21. Jahrhundert /
Minority issues in Hungary and the neighbouring countries in the 20th and 21st centuries însemnând în română
Problemele minorităţlior în Ungaria şi în ţările învecinate.
În cadrul conferinţei au avut loc prezentări care au abordat problemele minorităţilor din diferite perspective:
istorică, ligvistică, demografică etc. Participanţii erau mai ales din Germania, Austria şi Ungaria.
Cercetătorul ISPMN sus menţionat, sociolog-demograf, doctor în ştiinţele culturii, expert în analiză politică şi
sondaj de opinie a participat la conferinţă cu prezentarea: The 2011 Census. Results and consequences to the
Hungarian community from Transylvania însemnând în română Recensământul din 2011. Rezultate şi consecinţe
asupra comunităţii maghiare din Transilvania. Titlul prezentării descrie şi conţinultul acestuia.
Pe baza prezentărilor va fi editată un volum de studii la o editură de renume din Germania, în care contribuţia
sociologului-demograf, doctor în ştiinţe ale culturii, expert în analiză politică şi sondaje de opinie va avea titlu
identic cu cel al prezentării.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina web a Universităţii Andrássy, aici.
În luna februarie a apărut la Editura ISPMN volumul intitulat Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a
Kárpát Panel vizsgálatai alapján [Analiza maghiarilor din Transilvania pe baza cercetării Kárpát Panel] editori
Veres Valér - Papp Z. Attila (eds.), Geambaşu Réka - Kiss Dénes - Márton János - Kiss Zita (autori). În studiile
din acest volum sunt utilizate două tipuri de abordări. În cazul primei abordări se ţine cont de faptul că maghiarii
din Transilvania reprezintă o minoritate. În cazul celei de-a doua abordări, maghiarii din Transilvania sunt priviţi ca
şi o societate aparte, iar în acest sens au fost analizate domeniile importante ale acestei societăţi: religia,
atitudinile politice, utilizarea mass-mediei, statutul indivizilor pe piaţa forţei de muncă, relaţiile de gen şi condiţiile
de locuire ale acestora. Mai multe detalii despre volum, oferta Editurii ISPMN precum şi posibilităţile de
achiziţionare a volumelor aflaţi aici.
În luna februarie a apărut la Editura Balassi Institute, Budapesta, cartea intitulată Between Minority and
Majority. Hungarian and Jewish/Israeli Ethnical and Cultural Experiences in Recent Centuries [Între
minoritate şi majoritate. Experienţe etnice şi culturale evreo-maghiare în secolele recente]. Redactorii cărţii sunt
directorul Institutului Balassi din Budapesta, Pál Hatos, şi cercetătorul Attila Novák. Printre autorii volumului se
numără şi Gidó Attila (cercetător ISPMN), autor al studiului cu titlul From Hungarian to Jew: Debates Concerning
the Future of the Jewry of Transylvania in the 1920s [Din maghiar evreu: Dezbateri privind viitorul evreilor
transilvăneni în anii 1920]. Alţi autori şi alte tematici din volum: Victor Karády (educaţia evreiască în Europa
Centrală), Raphael Vago (relaţiile Israel - diaspora), Guy Miron (evrei din Europa sub dominaţie nazistă) ş.a.
În luna februarie a apărut în revista Korunk (2013/2) o recenzie a cărţilor cercetătorului ISPMN Jakab Albert
Zsolt. Volumele asupra cărora se concentrează recenzia sunt: Ez a kő tétetett... Az emlékezet helyei Kolozsváron
(1440-2012) [Piatra aceasta a fost amplasată... Locuri ale memoriei în Cluj-Napoca (1440-2012)], respectiv
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron [Constituirea memoriei şi
practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj-Napoca]. Autoarea recenziei este Both Noémi
Zsuzsanna (istoric, UBB masterandă).
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În luna februarie a demarat proiectul internaţional WE: Wor(l)ds which Exclude [NOI: Cuvinte/Lumi care
exclud], proiect în care ISPMN este partener. Obiectivul principal al proiectului este studierea politicilor publice
destinate locuirii precare. Romii din mai multe ţări europene se confruntă cu aceleaşi probleme de locuire (condiţii
de locuire inacceptabile în spaţii marginale, discriminare, evacuări forţate etc.) iar această experienţa comună ne
îndeamnă să privim spre practicile sistematice şi condiţiile structurale. Mai precis, prin acest proiect se doreşte
înţelegerea rolului pe care instituţiile publice îl au în generarea sau menţinerea acestei stări. Partea de cercetare
se axează pe analiza documentelor de politici publice şi a măsurilor de gestionare a spaţiului public. Ipoteza de la
care porneşte cercetarea este că politicile publice şi măsurile luate de administraţiile locale adresate problemelor
de locuire au un substrat ideologic specific bazat pe stereotipii şi prejudecăţi la adresa romilor. În acest context
proiectul îşi propune să identifice, să descrie şi să analizeze acest substrat ideologic. Cercetarea se va finaliza cu
un raport de ţară şi un ghid de bune practici pentru instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea politicilor şi
a măsurilor aferente.
Începând cu luna februarie, cei interesaţi de filmul documentar pot să vizioneze online pe site-ul ISPMN filmul
Minorităţi în tranziţie - Ucrainenii din Maramureş (2012), 25 min., regizor Zágoni Bálint, film realizat de către
institutul nostru în colaborare cu Asociaţia Filmtett.
În luna februarie în cadrul proiectului Hărţi etnice au fost publicate pe site-ul ISPMN date şi hărţi cu privire la
distribuţia etnică (conform recensământului din anul 2011) şi gradul de suprapunere etnică 2002-2011. Datele
recensământului din anul 2011 despre apartenenţa etnică sunt rezultate preliminare ale Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor 2011. S-au obţinut prin prelucrarea principalilor indicatori statistici incluşi în tabelele
centralizatoare, întocmite de către recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 105,5 mii sectoare
de recensământ.
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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