
În perioada 1-16 iulie 2021, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a continuat stagiul de 
documentare început în luna iunie, alla Institutul de Cercetări Sociale TÁRKI (Budapesta,
Ungaria). Acesta se derulează în cadrul proiectului internațional COST Action 16111 
EthMigSurveyData - International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network și 
MIGROMDEVPOL - Migration of Roma and indicators for local development policies [Migraţia
romilor şi indicatori pentru politici de dezvoltare locală] (proiect ISPMN). Reţeaua CA16111
reunește membri din 35 de ţări, iar scopul ei este acela de a funcţiona ca un centru (hub) de
cercetări despre integrarea economică, socială şi politică a minorităţilor etnice şi a migranţilor.
Scopul proiectului este de a integra, armoniza şi optimiza instrumente şi metode de cercetare
pentru o mai bună înţelegere a incluziunii grupurilor vulnerabile din Europa. Astfel, această
colaborare internațională contribuie la îmbunătățirea culegerii și analiza datelor, respectiv la
dezvoltarea unor indicatori comuni la nivel european, dar, mai ales, la realizarea unor schimburi
de experiență cu experți din domeniu. Stagiul a fost parte a acestor schimburi de experiență.

Joi, 1 iulie 2021, Adriana Cupcea și Iulia-Elena Hossu (cercetători ISPMN) au participat la prima 
întâlnire de lucru organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, ce are în
vedere constituirea unui Muzeu Online 3D al Diasporei. Întâlnirea a reunit specialiști din mai
multe instituții de cercetare și cultură din țară, precum și cercetători independenți.

Joi, 1 iulie 2021, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat la trainingul organizat de
Institutului Român pentru Pace (PATRIR), cu tema Combaterea extremismului islamist, care a
avut ca principal scop informarea și conștientizarea cu privire la fenomenul radicalizării și al
extremismului islamic.

Vineri, 9 iulie 2021, a avut loc la Oradea lansarea volumului Despre vigilența ideologică. 
File din cenzura instituțiilor culturale (maghaire) orădene: presă, filarmonică, teatru – autor 
Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN).  Lansarea l-a avut ca invitat pe Nagy Mihály Zoltán (istoric),
care a purtat un dialog cu autoarea pe margineavolumului. Evenimentul a fost coorganizat de
Asociația Szigligeti din Oradea.

În perioada 13-14 iulie 2021, a avut loc conferința de deschidere din cadrul proiectului 
internațional Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian 
Transnational Families in the EU [CASTLE - Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă: 
sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE - ICMPD/2021/MPF-357-004]
finanţat de Comisia Europeană, prin ICMPD (International Centre for Migration Policy
Developement). Coordonatorul proiectului este Universitatea „Babeș-Bolyai”, director de proiect
Viorela Telegdi-Csetri, director cercetare Áron Telegdi-Csetri. Co-beneficiarii proiectului: Terre
des hommes Elveția, Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Ukrainian
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Moldova. Durata de implementare a proiectului este 15 iunie 2021-15 decembrie 2023.
Principalul obiectiv al proiectului constă în sprijinirea Republicii Moldova și a Ucrainei în vederea
îmbunătățirii politicilor de protecție și a cunoașterii cu privire la familiile transnaționale. O
componentă importantă a proiectului constă în înființarea în premieră a unui Centru de
Cercetare pentru Studiul Familiilor Transnaționale și a Copiilor Rămași Acasă care va funcționa
în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din România (CCSFTCRA). Proiectul își propune să
contribuie la consolidarea durabilă a cercetării privind relația dintre migrația forței de muncă,
protecția familiei și a copilului, ce constituie adevărate provocări pentru peisajul social global și
pentru România. Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN) a participat la această conferință în
calitatea sa de membru al echipei de proiect și membru cofondator al centrului de cercetare.

În perioada 16-17 iulie 2021, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferința
intitulată „Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális” [Mediul care dă viață
culturii și literaturii: cadrul regional și cadrul local], organizată de Universitatea Creștină Partium
din Oradea. În cadrul conferinței, Plainer Zsuzsa a susținut o prelegere în limba maghiară cu
titlul: Relația „centru”-„periferie” în cazul instituțiilor culturale din Oradea în anii 1980.

Miercuri, 21 iulie 2021, a apărut în revista internațională Jewish Culture and History 
articolul Transylvanian Jewish loyalties in interwar Romania [Loialități evreiești în Transilvania
interbelică] semnat de Attila Gidó (cercetător ISPMN). Studiul prezintă modul în care conceptul
de loialitate poate fi aplicat pentru a descrie relația evreilor transilvăneni, pe de o parte, cu
statul român și, pe de altă parte, cu minoritatea maghiară în perioada 1918-1940. Prima parte a
textului trasează cadrul conceptual și descrie semnificația conceptului de loialitate între cele
două războaie mondiale. Studiul prezintă apoi politica statului român față de evrei. Ultimul
capitol examinează declarațiile de loialitate făcute de evreii transilvăneni în perioada
interbelică. Articolul poate fi accesat aici.

În luna iulie 2021, a apărut recenzia semnată de Kiss Ágnes (cercetător ISPMN) în revista 
REGIO (2021/1, pp. 163–170). Recenzia abordează volumul editat de către Bartha Katalin Ágnes
intitulat Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra éveiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion 
munkatársaival [O editură a minorităților în anii dictaturii (1969–1989). Interviuri cu angajații
editurii Kriterion]. Volumul care cuprinde 17 interviuri realizate de către Bartha K. Á. și un studiu
introductiv amplu semnat de aceeași autoare a apărut anul trecut la Editura Polis și Editura
ISPMN. Lucrarea reprezintă o sursă extraordinar de valoroasă pentru studiul atelierelor editoriale
minoritare și al publicațiilor minoritare în perioada socialismului de stat. În cea mai mare parte,
volumul oferă informații referitoare la viața editorială maghiară, apoi, despre cea germană,
sârbă, turcă și tătară, și punctual despre publicațiile în idiș, ucraineană, ruso-lipoveană și
slovacă. Recenzia (în limba maghiară) poate fi lecturată aici.

Miercuri, 4 august 2021, a fost difuzat un reportaj realizat de TVR Cluj pentru emisiunea
 Transilvania Policromă, TVR3. Reportajul reprezintă o vizită prin muzeul virtual, ghidată de dr. 
Adriana Cupcea
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(cercetător ISPMN), iniţiatoarea proiectului MIRAS, realizat de ISPMN în colaborare cu
Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI). Emisiunea poate fi urmărită aici.

În perioada 26-28 august 2021, Kiss Ágnes (cercetător ISPMN) a participat la conferința 
internațională interdiciplinară organizată în Székesfehérvár (Ungaria), de către Asociația
Academică a Istoricilor ce lucrează în domeniul istoriei sociale (Hajnal István Kör –
Társadalomtörténeti Egyesület). Conferința s-a axat pe tema surselor și metodelor adecvate
pentru studiul rețelelor formale și informale. Kiss Ágnes a participat cu prezentarea intitulată 
Informális kapcsolatok és cenzúragyakorlatok (Relații informale și practici de cenzură), abordând
relațiile informale care s-au format între creatori, edituri și instanțele cenzurii în România în
perioada socialismului de stat, respectiv practicile cenzoriale bazate pe aceste relații.

În luna august 2021, a apărut o recenzie a volumului „Krisztus ajándéka van bennünk".
Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben” [„Darul lui Hristos e în noi”.
Cultul penticostal în comunități de români, roma și ceangăi din Moldova] Budapesta-Cluj-Napoca
(189 pagini, Editura Balassi-Editura Societatea Muzeului Ardelean [Balassi Kiadó-Erdélyi Múzeum-
Egyesület]) semnat de Peti Lehel (cercetător ISPMN). Máté István semnează recenzia cu titlul 
Gyülekezetépítés és hatalomgyakorlás a moldvai pünkösdista közösségekben (Formarea
congregației și exercitarea puterii în comunitățile penticostale din Moldova). Datele bibliografice
ale recenziei : Erdélyi Múzeum, vol. LXXXIII, nr. 2, 178–180.

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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