
 

 
3. Bursă de cercetare în domeniul documentării Editurii Kriterion 
Tipul bursei de cercetare: bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor 
Perioada bursei: 8 luni 
 
Descriere 
Între 1970-1990, Editura Kriterion a fost cea mai importantă instituŃie culturală minoritară. Pe 
lângă promovarea culturii minorităŃilor (literatură, artă, filozofie, ştiinŃe, cunoştinŃe tehnice etc.) 
în limba lor maternă, a avut un rol important în prezentarea acestor culturi prin traduceri (din 
limba minorităŃilor în limba altor minorităŃi sau în română, respectiv din română în limbile 
minorităŃilor). Proiectul îşi propune să reconstruiască atât concepŃia care a stat la baza acestei 
edituri unice în Europa de Est, cât şi practica de zi cu zi în centrul de la Bucureşti şi în filiala de 
la Cluj. 
Proiectul îşi doreşte a fi un prim pas în cercetarea amănunŃită a Editurii Kriterion. A doua etapă 
va fi prelucrarea fondului editurii (păstrat la Cluj). 
Bursa de cercetare se acordă pentru cercetarea activităŃii Editurii Kriterion în perioada 1970-
1990, prin interviuri cu foştii angajaŃi, redactori ai editurii. 
Această bursă se adresează cercetătorilor în domeniul istoriei culturii maghiare cu experienŃă în 
cunoaşterea culturii maghiare din Transilvania în a doua parte a secolului al 20-lea. 
La sfârşitul stagiului de 8 luni, bursierul va preda la ISPMN o serie de interviuri audio, 
transcrierea lor, precum şi un working paper de minimum 20 de pagini. 
Activitatea bursierului va fi coordonată de către un cercetător din partea ISPMN, va fi 
monitorizată şi evaluată lunar, prin întâlniri de lucru şi rapoarte de activitate. 
 
CerinŃe 

− Titlul de doctor, obŃinut cu cel mult cinci ani în urmă; 
− ExperienŃă şi activitate între 3 - 5 ani în cercetare ştiinŃifică sau în domenii relevante 

pentru cercetarea minorităŃilor naŃionale (învăŃământ, administraŃie publică,  arhivistică, 
sector neguvernamental); 

− Cunoaşterea limbii maghiare la nivel superior. 
 

Criterii de selecŃie 
1. CunoştinŃe prealabile referitoare la istoria, activitatea Editurii Kriterion şi la 

personalitatea directorului acesteia; 
2. ExperienŃă în munca de teren, realizarea de interviuri şi transcrierea lor; 
3. Capacitatea de a elabora în mod independent o lucrare bazată pe cercetarea unui domeniu 

(demonstrat de doctorat). 
 

Metode de selecŃie 
1. Analiza dosarului 
- CV actualizat; 
- Diplomă de doctorat; 
- Scrisoare de motivaŃie (între 300- 600 cuvinte) 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi a portofoliului profesional 
 


