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În perioada 1-3 octombrie 2015, în cadrul proiectului SocioRoMap (Cartografierea socio-grafică a comunităţilor
roma din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor) a avut loc
întâlnirea de lucru cu experţii din Birourile Judeţene pentru Romi, structuri constituite în instituţiile prefectului,
la nivel naţional. La întâlnire a participat şi un reprezentant de la Ministerul Fondurilor Europene, din partea
Punctului Naţional de Contact pentru Romi. Lista participanţilor o puteţi vedea aici.

Întâlnirea s-a desfăşurat la Braşov, la Hotel Capitol, conform programului întâlnirii pe care îl puteţi vedea aici.
Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta rezultatele preliminare ale anchetei sociale desfăşurate prin
colaborarea cu asistenţii sociali/lucrătorii sociali angajaţi în autorităţile publice locale din întreaga ţară, cât şi
consultarea experţilor din Birourile Judeţene pentru Romi (BJR) în vederea validării rezultatelor. Datorită
experienţei profesionale şi cunoaşterii mai apropiate a comunităţilor locale, experţii din BJR pot contribui la
identificarea eventualelor erori produse din varii motive în cadrul anchetei sociologice.De asemenea, a avut loc
prezentarea componentei de cercetare cu privire la rolul ONG-urilor şi impactul proiectelor/intervenţiilor din ultimii
3-5 ani privind incluziunea socială a comunităţilor de romi din România. În perioada următoare va începe
colectarea datelor cantitative pe componenta ONG, cu sprijinul şi implicarea experţilor din BJR.Considerăm că
reţeaua judeţeană de experţi, antrenată şi coordonată, poate contribui esenţial la procesul de culegere de date de
la nivel local şi judeţean privind incluziunea socio-economică a romilor, conform mecanismului de monitorizare şi
evaluare a progreselor prevăzut în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome.

În perioada 5-11 octombrie 2015, s-a desfăşurat la Sibiu Astra Film Festival 2015, festivalul de film
documentar internaţional cu cea mai îndelungată istorie din România. Festivalul este renumit pentru atmosfera
multiculturală ce reunește profesioniștii de cinema și publicul entuziast, şi unde se dezbat problematici actuale ale
transpunerii realității pe ecran prin intermediul filmului documentar. Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a fost prezentă
pe întreaga perioadă a festivalului în scopul documentării. În urma colaborării cu LiterNet, portal cultural, Iulia
Hossu este autorul a 4 cronici de film publicate pe portalul LiterNet. Aceste pot fi accesate aici: Tessék/Poftiţi
sau de ce vreau să învăţ maghiara - Double-Bind; La pshihiatru sau la preot? Descending with Angels; Şi au trăit
fericiţi până la adânci bătrâneţi? Happily Ever After; Locul meu este aici unde nu sunt - The Alphabet of Fear. 

Joi, 8 octombrie 2015, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere ştiinţifică cu titlul
Zsákutcában? Gondolatok a városi táncházak jelenéről [În fundătură? Câteva gânduri despre prezentul
mişcării de tip revival Táncház, adică a Caselor dansului popular din oraşe] la Casa Memorială „Györkös Mányi
Albert" din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de către revista Művelődés şi EMKE (Societatea Maghiară
de Cultură din Transilvania). Detalii despre eveniment vedeţi aici: articol 1, articol 2 şi articol 3. 

În perioada 9-16 octombrie 2015, s-a desfăşurat la Bucureşti cea de-a doua ediţie a Bucharest Art Week, unul
dintre puținele evenimente de anvergură internațională din România dedicat artei vizuale contemporane,accesibil
și destinat publicului larg. În cadrul acestui eveniment, în data de 15 octombrie a avut loc proiecţia filmului
documentar Valea plângerii (regizori Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan, ISPMN&TribaFilm 2013).
Mai multe detalii despre eveniment puteţi vedea aici.  

Joi, 15 octombrie 2015, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat la simpozionul internaţional Ottoman
and Turkish Perception in the Balkans, organizat de Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității
Marmara, din Istanbul. Prezentarea sa cu titlul Ipostaze ale identităţii pe parcursul secolului aş XX-lea: de la
comunitatea religioasă la comunitatea etnică a pornit de la afirmația Mariei Todorova, că în regiunea Balcanilor
cea mai importantă moştenire este cea din sfera demografică, explicând că de fapt diversitatea etnică şi
religioasă a Balcanilor a rămas printre puţinele elemente ale unei moşteniri otomane continue. Astfel, în cadrul
studiului comunitățile turcă și tătară din Dobrogea (România) au fost abordate ca parte a acestei specificități a
regiunii. Pe baza anchetelor de teren, analizei de text și cercetării documentare, în cadrul prezentării au fost
identificați factorii politici, economici, sociali și simbolici care au determinat evoluția mentalului colectiv al turcilor și
tătarilor musulmani din Dobrogea, din 1878 și până în prezent, de la autoidenificarea ca și comunitate religioasă
la autopercepția ca și comunitate etnică. De asemenea, au fost identificate care sunt suprapunerile prezente
dintre cele două ipostaze, în imaginarul identitar actual al turcilor și tătarilor musulmani din Dobrogea. 
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În perioada 16-18 octombrie 2015, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a participat la conferință internațională cu
titlu Credință și îndoială. Conferință de antropologia religiei organizată de Universitatea din Pécs, Departamentul
de Etnologie și Antropologie Culturală și Centrul de Cercetare a Etnologiei Religiei „Vest-Est", conferinţă
desfăşurată în Pécs. Lehel Peti (cercetător ISPMN) a susţinut prelegerea cu titlu Autentikus és hamis ajándékok
egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben [Daruri autentice și false în comunități penticostale din Moldova].
Prelegerea s-a centrat pe practicile rituale ale unor comunități penticostale care aparțin unei singure rețele.
Comunitățile cercetate diferă din punct de vedere etnic și cultural, dar funcționează în sate situate apropiate. Un
element important a viziunii asupra lumii a acestor comunități îl constituie conceptul „darurile Duhului Sfânt".
Prezentarea a analizat rolul acestor concepte în lupta pentru pozițiile de putere ale elitelor religioase, care
reprezintă diferite interese de grup. 

În perioada 17-24 octombrie 2015, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a desfășurat o cercetare de teren în
comunitatea turcă din Medgidia (jud. Constanța), în cadrul proiectului Etnie, religie și cultură la musulmanii din
Dobrogea în perioada postcomunistă. Obiectivul a fost o radiografie aprofundată a structurii și a vieții comunității.
În această etapă a cercetării au fost acumulate date referitoare la modul în care se articulează în cadrul
comunității vizate identitatea etnică în diferite contexte ale vieții sociale, în viața religioasă, în situaţii lingvistice, în
relații de familie și rudenie, în viaţa economică, în cadrul instituţiilor administrative locale. 

Luni, 19 octombrie 2015, ISPMN a primit vizita unei delegații din partea organizației De la inimă la inimă (Hjärta
till Hjärta) din Linköping, Suedia. Asociația este o organizație filantropică care desfășoară multe proiecte
umanitare în lume și desfăşoară în România și în Bulgaria proiecte în domeniul incluziunii sociale a romilor.
Delegația a fost compusă din dr. Jörgen Ljung, profesor la Universitatea din Linköping și președintele board-ului
Asociației De la inimă la inimă, și Luiza Mara Timoc, coordonator proiect și membră a grupului Team Roma. La
întâlnire au participat: Alina Silian, Dénes Kiss (membrii echipei de cercetare SociRoMap), Stefánia Toma şi
László Fosztó (cercetători ISPMN). Aceştia au prezentat proiectul SocioRoMap, care are o componentă de
cercetare a organizațiilor neguvernamentale prezente în domeniul incluziunii romilor din România. Participanții au
discutat despre posibilitățile de colaborare în cartografierea rețelelor de organizații cât și despre o utilizare cât mai
eficientă a informațiilor adunate pentru o mai bună coordonare și monitorizare a proiectelor desfășurate de diferiți
actori neguvernamentali. 

În perioada 21-22 octombrie 2015, s-a desfăşurat simpozionul intitulat File din istoria evreimii clujene. Ediţia a
IV-a: Organizaţiile de tineret în viaţa evreiască. Manifestarea s-a încadrat în evenimentele legate de anul în care
Cluj-Napoca este Capitală culturală europeană a tineretului. Simpozionul organizat de către Comunitatea Evreilor
din Cluj, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Muzeul de Artă din Cluj şi
Institutul Cultural Francez din Cluj, a fost găzduit de către Muzeul de Artă. Au susţinut prezentări istorici din
România şi din străinătate. Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat cu o prelegere intitulată Mişcarea naţională
evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii (1918-1940). În prezentarea sa, Attila Gidó a
oferit o trecere în revistă a activității organizaţiilor evreieşti din Transilvania privind construirea noii patrii pe
teritoriul Palestinei. Totodată, a vorbit despre modul în care organizațiile evreieşti au reuşit să implementeze
aşa-zisul „sionism clasic" şi despre semnificaţia ideii Palestinei pentru evreii sionişti şi pentru simpatizanţii
mişcării. 

În perioada 21-23 octombrie 2015, László Fosztó şi Stefánia Toma (cercetători ISPMN) au participat la
congresul internaţional Drepturi şi politici sociale în Europa: provocări curente şi posibile soluţii de a ieşi
din criză organizat la Valencia, Spania. Congresul a fost convocat de prof. dr. Antonio Bar Cendón, şeful de
Catedră Jean Monet ad personam de Drept şi Politici ale Uniunii Europene la Universitatea din Valencia,
împreună cu prof. dr. Carmen Salcedo Beltrán, profesor de Dreptul Muncii şi membră a Reţelei Academice a
Cartei Sociale Europene (Consiliul Europei), şi prof. dr. Tamar Shuali Trachtenberg, profesor de Educație
Interculturală la Universitatea Catolică San Vicente Mártir din Valencia. László Fosztó (cercetător ISPMN) a
susţinut o prezentare plenară cu titlul Politica Uniunii Europene cu privire la romi şi nomazi. Stefánia Toma
(cercetător ISPMN) a participat la sesiunea de comunicări şi dezbateri.  

Vineri, 23 octombrie 2015, Zsuzsa Plainer (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa
internaţională Perspective noi asupra cenzurii comuniste organizată la Oxford de University College. La acest
eveniment au participat cercetători din universităţile Oxford şi Cambridge, cu temele de cercetare pe ţările din
Europa de Est, respectiv membrii instituţiilor academice din România, Ungaria şi Statele Unite. Prezentarea
Zsuzsei Plainer (cercetător ISPMN) se bazează pe studiile ei despre cenzura instituţiilor culturale din România,
apărute la editura ISPMN. 
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Joi, 29 octombrie 2015, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere urmată de o masă rotundă la
SNSPA, Bucureşti. Moderatorii discuţiei au fost Alfred Bulai şi Cătălin Partenie, cadre didactice la SNSPA. În
prima parte a mesei rotunde au fost prezentate şi discutate rezultate ale cercetărilor întreprinse de către Remus
Anghel (cercetător ISPMN) în diverse contexte din România. În a doua parte s-au discutat date şi discursuri
dominante despre actualul context de migraţie european. La masa rotundă au fost prezente aproximativ 60 de
persoane. 

Sâmbătă, 31 octombrie 2015, în cadrul proiectului ISPMN SocioRoMap, s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu
experți de la nivel național care vor realiza descrierile sociologice ale oraşelor mari, având peste 30.000 de
locuitori. Întâlnirea a avut loc la Braşov, Hotel Aro Palce.După o expunere generală a proiectului, întâlnirea a
continuat cu sesiunea pentru prezentarea metodologiei de cercetare componenta cantitativă privind completarea
şi validarea chestionarelor, de tip A şi de Tip B, aplicate la nivel de Unitate Administrativă Locală (UAL). De
asemenea, au fost prezentate structura chestionarelor, modalitatea de aplicare corectă a acestora, modul de
alegere a respondenţilor şi instrucţiunile generale pentru completarea şi validarea chestionarelor. În cadrul celei
de-a doua sesiuni de lucru, au fost prezentate metodologia și instrumentele de cercetare de tip calitativ pentru
descrierile orașelor, descrierile la nivel de oraș şi descrierile la nivelul comunităţii compacte de romi.Sesiunea de
întrebări şi răspunsuri, aspectele privind terminologia cercetării precum şi elementele de etică şi deontologie
profesională în domeniul cercetării au încheiat întâlnirea de lucru.

În luna octombrie 2015, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a efectuat o cercetare de teren în oraşul Sebeş,
judeţul Alba. Cercetarea s-a concentrat asupra transformărilor economice şi sociale postdecembriste, inclusiv
asupra modului în care acestea au afectat populaţia locală romă. În acest context, analiza a relevat modalitatea în
care migraţia a devenit un factor de egalizare a statusului socio-economic al persoanelor rome şi ne-rome, dar şi
continuarea inegalităţilor structurale dintre romi şi ne-romi, mai ales în cazul romilor care nu au emigrat.  

A apărut studiul semnat de Adriana Cupcea (cercetător ISPMN), Reafirmarea identităţii etnice şi religioase la
comunitatea tătară din Dobrogea în perioada postcomunistă, în volumul Populații și patrimoniul imaterial
euroregional. De la stratul cultural profund la tradiții vii, coordonat de cercetător dr. Elena Rodica Colta, Editura
Etnologica, București, 2015, p.88-118 ISBN 978-973-8920-80-4. 

Studiul analizează modul în care identitatea etnică și religioasă a comunității tătare, de religie musulmană sunnită
din Dobrogea, a fost redescoperită și reconfigurată după 1990, în contextul sărbătorilor și tradițiilor laice și
religioase. Cercetarea surprinde reorganizarea reprezentativă pe baze etnice, care a avut loc după căderea
comunismului, subliniind modalitățile de acțiune și interacțiune în comunitate, a organizației tătarilor, prin care
sărbătorile și tradițiile, etnice și religioase au devenit elemente importante în procesul de reconstrucție identitară a
tătarilor dobrogeni, în această perioadă. Metodologic, cercetarea se bazează pe anchetele de teren (interviuri,
observație participativă) realizate în comunitățile urbane (Constanța, Medgidia, Ovidiu) și rurale (Valu lui Traian,
Mihail Kogălniceanu, Cobadin) de tătari din județul Constanța.

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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