SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2021

În perioada 31 august–3 septembrie 2021, Remus Gabriel Anghel și Stefánia Toma
(cercetători ISPMN) au participat la cea de-a 15-a Conferință a Societății Europene de
Sociologie (ESA) intitulată Cunoașterea sociologică pentru un viitor alternativ organizată la
Barcelona, Spania, și online.
Remus Anghel a prezentat un articol intitulat Prestigiu social în contexte de emigrare.
Poziționarea migranților întorși în contexte multietnice din România (Social Prestige in
Emigration Contexts. Returnees’ Positions in a Romanian Multi-Ethnic Context). Studiul său arată
cum noțiunea de prestigiu social, ca principiu de diferențiere socială, poate fi utilizată pentru
înțelegerea restructurărilor produse de migrație în contexte de emigrare.
Stefánia Toma (cercetător ISPMN) în colaborare cu Maria Manuela Mendes (CIES-ISCTE și
Institutul Universitar Lisabona, Portugalia) și Pedro Jorge Caetano (Universitatea Nova din
Lisabona, Portugalia) au organizat o secțiune intitulată „After Weber: Making Alternative Ethical
Rationalities Knowable”, cu trei paneluri distincte centrate pe diferite aspecte teoretice și
empirice, care s-au bazat pe abordarea teoretică (neo)weberiană a raționalităților etice
alternative și importanța lor în contextul social actual. Stefánia Toma a vorbit despre “The
Multidimensionality

of

Deservingness

and

Social

Closure

–

the

(un)Making

of

Ethnic

Communities”.
Mai multe informații despre eveniment puteți citi pe pagina conferinței.

Sâmbătă, 4 septembrie 2021, Ilka Veress (cerecatător ISPMN) a participat la Conferința
Anuală a Doctoranzilor Lingviști organizată de Școala Doctorală de Hungarologie a
Universității Babeș-Bolyai. În prezentarea sa cu titlul „Vitalitatea lingvistică în cazul unei
comunități grecești din România” a creionat factorii cei mai importanți în procesul de disimilare
etnică și revitalizare lingvistică din ultimele decenii. Prezentarea a avut la bază materialele
empirice colectate de ISPMN în cadrul proiectului „Afirmarea etnicității în comunitățile
minoritare din România.”
În

perioada

8-10

septembrie

2021,

s-a

desfășurat

în

regim

hybrid

Conferința

Internațională și Întâlnirea Anuală a Gypsy Lore Society, la Praga (Cehia), organizată anul
acesta de Universitatea Charles. Stefánia Toma (cercetător ISPMN) în colaborare cu Maria
Manuela Mendes (CIES-ISCTE și Institutul Universitar Lisabona, Portugalia) au organizat o serie
de sesiuni intitulate „Critical Perspectives on the Impacts of Covid-19 Pandemic on Roma”
[Perspective critice asupra impactului pandemiei Covid-19 asupra populației rome]. Prezentările
au oferit analize din diferite regiuni ale Europei și au discutat efectele pandemiei asupra
comunităților locale și inițiativele grass-root ale diferitelor organizații de a întări reziliența
familiilor și a comunităților în fața dificultăților pe care pandemia Covid-19 le-a creat. Stefánia
Toma
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a prezentat lucrarea cu titlul „Stay home! Stay safe!” – Effects of the Covid-19 Pandemic on the
Roma Communities in Romania.
Mai multe informații puteți citi pe pagina evenimentului.

Joi, 9 septembrie 2021, László Fosztó (cercetător ISPMN) a acordat un interviu redactorului
Krisztina Babos, portalul Transindex, despre necesitatea cercetării din perspectivă istoriografică
și socială a istoriei sclaviei romilor din Principatele Române. Interviul a fost prilejuit de discuțiile
publice cu privire la rolul istoric pe care Biserica Ortodoxă Română l-a jucat în menținerea robiei.
László Fosztó a susținut că cercetarea istorică este foarte importantă pentru a înțelege mai
exact cum a funcționat instituția robiei în contextul principatelor și pentru clarificarea
responsabilității istorice și morale pentru injustițiile istorice care stau la baza inegalităților socioeconomice din prezent. Puteți accesa interviul (în limba maghiară) aici.
Joi, 9 septembrie 2021, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat ca membru referent în
cadrul Comisiei de doctorat la susținerea tezei semnate de Kicsi Noémi. Susținerea a fost
organizată de Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Litere, Școala Doctorală Studii de
Hungarologie, Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară. Titlul tezei de doctorat
este Erdélyi kántorok 1948‒1990 között. Római katolikus, református, unitárius kántorok
élettörténete (Cantori transilvăneni între 1948‒1990. Biografii de cantori romano-catolici,
reformați și unitarieni.) În analiza sa, autoarea cercetează deopotrivă imaginea despre lume a
cantorilor, integrarea și rolul lor în comunitate, relațiile lor, poziționarea particulară în câmpul
religios etc. Referentul rezumă faptul că teza semnată de Kicsi Noémi este o analiză cu pretenții
monografice, originală, care valorifică puncte de vedere religioase, social-etnografice, precum și
istorice în studierea rolului și statutului cantorilor care își îndeplinesc serviciul în cadrul
bisericilor istorice maghiare din Transilvania, ce au o importanță majoră în organizarea și
ritualurile vieții comunitare congregaționale.
În perioada 9–10 septembrie, 2021, a avut loc conferința internațională finală
InGRID-2 – „Integrating Research Infrastructure for European Expertise on Inclusive Growth from
Data to Policy”. Proiectul a avut scopul de a construi o rețea instituțională europeană care să
faciliteze accesul cercetătorilor la resurse (date și infrastructură) în domeniul lor de cercetare.
Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la acest eveniment în calitate de fostă bursieră în
cadrul InGRID-2 prin proiectul MIGROMDEVPOL – Migration of Roma and Indicators for Local
Development Policies [Migrația romilor și indicatori pentru politici de dezvoltare locală]. În cadrul
acestui proiect, Stefánia Toma a efectuat un stagiu de documentare la institutul de cercetare
TÁRKI-POLC (Budapesta).
În perioada 14–16 septembrie 2021, s-a desfășurat colocviul internațional intitulat
Transnational families in focus în cadrul proiectului internațional Children Left Behind by
Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU
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[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” iar cobeneficiari: Terre des hommes Elveția, Terre des
hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Ukrainian Institute for Social Research after
Oleksandr Yaremenko, Academy of Economic Studies of 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 unui Centru de Cercetare pentru Studiul Familiilor Transnaționale care va funcționa
în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (CCSFTCRA), primul de asemenea tip din România.
Proiectul își propune să contribuie la consolidarea durabilă a cercetării privind relația dintre
migrația forței de muncă și protecția familiei și a copilului, adevărate provocări pentru peisajul
social global și pentru România. Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN) a participat la acest
eveniment în calitatea sa de membru al echipei de proiect, membru cofondator al centrului de
cercetare.
Joi, 16 septembrie 2021, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat cu o prezentare la
cea de-a 14-a Conferință Internațională de Limba Romani (ICRL 14). Conferința este
forumul

principal

al

cercetărilor

lingvistice

asupra

istoricului,

analizelor

structurale

și

sociolingvistice ale limbii romani. László Fosztó a vorbit despre Folosirea limbii romani în
contextul convertirii religioase: menținerea granițelor și repertoriu lingvistic (Using Romani in
the context of religious conversion: boundary maintenance and language repertoire). Puteți
accesa mai multe informații aici.
Joi, 16 septembrie 2021, Kormos Katalin (cercetător ISPMN) a participat la webinarul cu
tema SEO & User Experience – Cum construim site-uri orientate spre utilizator, în contextul
digitalizării administraţiei publice?, din cadrul „Școlii de vară“, secțiunea Inovare prin formare.
Webinarul a fost susținut de Horia Neagu. În cadrul evenimentului au fost discutate următoarele
subiecte: Cum putem construi site-uri mai bune pentru a depăşi situația conform căreia
România este ţara cu cel mai scăzut procent de cetăţeni din UE care obţin informaţii de pe siteurile autorităţilor publice?; Cum caută cetăţenii informaţii pe Google şi de ce Google ignoră
deseori site-urile?; Cum caută cetăţenii informaţii pe Google şi de ce Google ignoră deseori siteurile administrației publice?; Cum trecem de la design standard la design orientat spre
cetăţeni?; Care sunt practicile bune de SEO (optimizarea pentru motoarele de căutare) şi UX
(îmbunătăţirea experienţei utilizatorului) care ajută cetăţenii să găsească informaţiile necesare
şi să rămână cu o impresie pozitivă după utilizarea site-urilor?
Joi, 16 septembrie 2021, a avut loc online conferința internațională Modern Marriages.
European Perspectives on Policies, Discourses, Economies and Emotions in the long 20th
century - Conference in memoriam of Dr. Lisa Dittrich [Căsătoriile moderne. Perspective
europene asupra politicilor, discursurilor, economiilor și emoțiilor pe parcursul secolului al XX-
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lea. Conferință în memoria dr. Lisa Dittrich] organizată de prof. dr. Maren Röger, Universitatea
din Augsburg. În cadrul panelului intitulat „Law and Politics in Post-45 Europe: Socialist and
Capitalist Societies”, Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN) a susținut prezentarea cu titlul
Looking back for the Future. Marriage in Romania [Privind în urmă spre viitor. Căsătoria în
România]. Plecând de la premisa că pentru a înțelege cât mai bine prezentul este necesar a
privi în trecut, studiul reflectă asupra celor mai importante prevederi legale cu privire la
căsătorie în România perioadei 1965-2000. Lucrarea tratează aspecte ce țin de sfera căsătoriei
și acordă un spaţiu aparte modului în care aceste legiferări au influențat și formulat modul în
care căsătoria a fost experimentată și reformulată de către actorii sociali în perioada comunistă
și postcomunistă. Studiul are la bază cercetarea bibliografică pe tematică completată cu
interviuri antropologice de tip calitativ.
În perioada 17-18 septembrie 2021, Adriana Cupcea și Plainer Zsuzsa (cercetători ISPMN) au
participat la conferința Regimuri dictatoriale, lege și drepturi cetățenești în secolul XX,
organizată de Asociația Evanghelică Transilvania și Fundația Hanns Seidel, la Sibiu. Adriana
Cupcea a prezentat lucrarea cu titlul: Dreptul minorităților naționale la învățământul în limba
maternă, post 1990. Cazul limbii tătare din Dobrogea. În cadrul prezentării, Adriana Cupcea a
analizat traiectoria procesului de planificare lingvistică a limbii tătare după 1990, a felului în
care statutul limbii tătare a evoluat în această perioadă din perspectiva legislației naționale, a
sprijinului instituțional, a politicilor etnice și a orientărilor ideologice ale elitei tătare.
Programul conferinței poate fi accest aici.
Miercuri, 22 septembrie 2021, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la conferința
intitulată Korszakok, állomások, fordulópontok a csángómagyarok kutatásában. Domokos Pál
Péter 120 (Perioade, stații, puncte de cotitură în cercetarea ceangăilor din Moldova. Domokos
Pál Péter 120) organizată de Institutul de Etnologie al Academiei Maghiare de Științe în
Budapesta.

În

prelegerea sa

intitulată

Nyelv

és

érvényesülés:

moldvai

csángó

vendégmunkások dilemmái (Folosirea limbii și adaptare: dilemele familiilor de migranți ceangăi
din Moldova) Peti Lehel a analizat modul în care etnicitatea ceangăilor moldoveni este afectată
de experiența migrației forței de muncă în străinătate și de nevoia de adaptare. Autorul a
prezentat faptul că familiile de religie catolică implicate în migrația forței de muncă pe termen
scurt, practică migrația cu intermitențe. În decizia de a migra capătă importanță apariția unei
circumstanțe care necesită o cheltuială financiară mai mare, scenariul obișnuit de muncă.
Cercetătorul a argumentat că creșterea nivelului de educație și mărirea cuantumului
cheltuielilor financiare pentru aceasta contribuie la reactivarea practicii migratorii în familiile de
ceangăi.
Joi, 23 septembrie 2021, jurnalul online Balkan Insight a publicat un material despre
procesele demografice din Europa Centrală, cu focus pe Ungaria, dar și despre procesele sociale
și demografice ale maghiarilor din România. Realizatorul materialului este Tim Judah,
corespondent al jurnalului The Economist, materialul făcând parte dintr-o serie despre viitorul
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Europei Centrale și de Sud-Est. Printre cercetătorii intervievați și citați de autor este László
Fosztó (cercetător ISPMN). Mai multe detalii vedeți aici.
Joi, 23 septembrie 2021, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la conferința intitulată
Imák a népi és a populáris kultúrában Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója
alkalmából szervezett konferenciájára (Rugăciuni în cultura populară și vernaculară) organizată
de Magyar Néprajzi Társaság Folklór és Nemzetiségi Szakosztálya (Departamentul de Folclor și
Etnie

al

Asociației

Etnografice

Maghiare),

Bölcsészettudományi

Kutatóközpont

Néprajztudományi Intézetének Folklór Osztálya (Centrul de Cercetare în Științe Umaniste,
Institutul de Etnologie, Departamentul de Folclor) la Budapesta. Peti Lehel a participat la
această conferință cu o prelegere cu titlul A nyelveken szólás (glosszolália) rituális gyakorlata
moldvai román és roma közösségekben (Practica rituală a vorbirii în limbi [glosolalie] în
comunitățile de români și de romi din Moldova). Peti Lehel a analizat rolul religiei penticostale în
comunitățile situate într-o microregiune din Moldova și practicile rituale ale acestora.
În perioada 23–24 septembrie 2021, Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat
la conferința RoMig (Rețeaua românească de cercetare a migrației) intitulată „Trecând
frontierele. Dezvoltări recente în cercetarea și politicile de migrație” (Crossing borders: Recent
developments in migration research and policy) care a avut loc la Iași. Remus Anghel a
prezentat proiectul ReturnITA, migrația de întoarcere din IT și agricultură. Proiectul analizează
modurile în care migranții întorși se readaptează contextelor de origine și modul în care pot să
utilizeze experiența de migrație după întoarcere.
Vineri, 24 septembrie 2021, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea
Profil (Arcél) Radio Cluj, secția în limba maghiară. Realizatorul emisiunii este István RostásPéter. Interviul a urmărit parcursul profesional al cercetătorului și temele majore de cercetare
ale acestuia, realizând un portret audio pentru ascultători. Interviul poate fi ascultat aici.
În luna septembrie 2021, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a realizat o recenzie de specialitate
pentru revista Ethnographia. Recenzia a vizat articolul semnat de Judit Balatonyi (Universitatea
din Pécs, Catedra de Etnologie și Antropologie Culturală), intitulat Megházasodni a lakodalom
előtt? A megerősítő szertartások és a házasság(kötések) 21. századi jelentései (A te căsători
înainte de nuntă? Semnificațiile secolului al XXI-lea și ceremoniile de angajament ale căsătoriei).
Articolul semnat de Judit Balatonyi a realizat o analiză complexă a ceremoniilor de angajament
(’commitment ceremonies’) în Ungaria, un fenomen prezent în industria căsătoriei în societățile
occidentale. Lucrarea analizează fenomenul care a dus la o transformare radicală a ordinii
rituale a căsătoriilor din Ungaria, bazându-se pe un bogat corpus de cercetări relevante din
literatura internațională.

În luna septembrie 2021, a apărut un studiu semnat de Attila Gidó (cercetător ISPMN) în
volumul
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editat de Anna Szalai, Guy Miron, and Shlomo Spitzer, Always Hungarian. Hungarian Jewry
through the Vicissitudes of the Modern Era [Maghiari pentru totdeauna. Evreii maghiari prin
vicisitudinile epocii moderne] (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2021). Articolul cu titlul
„Hungarians Again? The Northern Transylvanian Jews after the Second Vienna Award” [Din nou
maghiari? Evreii din nordul Transilvaniei după cel de-al Doilea Arbitraj de la Viena] prezintă cele
mai importante schimbări intervenite în relația populației evreiești cu maghiarii în primele luni
ale administrației maghiare din Transilvania de Nord (septembrie 1940—martie 1941). Detalii
despre volum vedeți aici.
Sâmbăta, 2 octombrie 2021, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere cu
titlul Néptánc az erdélyi színpadokon. Az erdélyi magyar színpadi néptánc rövid történeti
áttekintése (Dans popular pe scenele transilvene. O scurtă prezentare istorică a dansului
tradițional de scenă maghiară din Transilvania) la conferinţa Néptáncművészet és kulturális
identitás (Arta dansului popular și identitatea culturală) organizată la Casa Tradițiilor (Hungarian
Heritage House) din Budapesta de către Universitatea Maghiară de Dans (Hungarian Dans
Academy), Asociația Artiștilor de Dans Maghiari, Casa Tradițiilor și Ansamblul Folcloric de Stat
Maghiar (The Hungarian State Folk Ensemble).
În cadrul acestei prelegeri, Csongor Könczei a rezumat reprezentările scenice transilvănene ale
culturii dansului popular tradițional de la începutul secolului al XX-lea până în prezent, analizând
schimbările sale din prisma diferitelor politici culturale, a mișcărilor de conservare a tradiției
rurale, a mișcării de tip revival a caselor dansului popular (táncház) din orașe și a ansamblurilor
de dansuri populare maghiare amatoare și profesionale din România.
Mai multe detalii vedeți aici și aici.

Joi, 7 octombrie 2021, portalul de știri transindex.ro a publicat un material bazat pe interviuri
cu politologi, printre care se numără și Székely István Gergő (cercetător ISPMN). Materialul
vizează posibilele scenarii privind criza guvernamentală din toamna anului 2021. Materialul
poate fi accesat aici.
În perioada 15-17 octombrie 2021, a avut loc la München evenimentul „2021 Holocaust
Lessons & Legacies Regional Interim Meeting Munich”, organizat de către Das Zentrum für
Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München, Ludwig-Maximilians Universität
München și Holocaust Educational Foundation of Northwestern University. Workshop-ul a
dezbătut noi metodologii și cercetări în domeniul istoriei Holocaustului, integrate în proiectele
unor tineri istorici din Europa. În cadrul unui panel pe tema strategiilor de supraviețuire a
evreilor, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a prezentat premisele și metodologia unui proiect
de cercetare de debut, cu titlul „An agency of resistance: The Jewish youth during the
Holocaust in Romania” [O agenție a rezistenței: tineretul evreiesc în timpul Holocaustului din
România]. Cercetarea analizează coagularea și activitățile subversive ale organizațiilor de
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tineret sioniste din anii 1940, cu accent pe mișcarea sionistă de stânga Hashomer Hatzair.
Miercuri, 20 octombrie 2021, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa
internaţională cu titlul „Elválasztva a társadalomtól – A zsidó gettók Európában és
Magyarországon” [Despărţiţi de cealaltă parte a societăţii. Ghetourile evreieşti în Europa şi în
Ungaria].
Evenimentul a fost organizat de către Centrul Memorial al Holocaustului (Budapesta) şi a avut
invitaţi din Israel, Canada, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Olanda, Belgia, Austria, România şi
Serbia. Printre invitaţi s-a aflat şi profesorul Dan Michman, şeful Institutului Internaţional pentru
Studiul Holocaustului în cadrul Yad Vashem.
Attila Gidó a susţinut o prezentare cu titlul „Gettók Észak-Erdélyben” [Ghetouri în Transilvania
de Nord]. El a vorbit despre antecedentele procesului de ghetoizare (pregătirea concentrării
evreilor de către autorităţile maghiare în aprilie 1944) şi despre procesul de ghetoizare din
perioada aprilie-mai 1944. Detaliile închiderii evreilor din Transilvania de Nord au fost fixate la
trei reuniuni secrete (Muncaci, Satu Mare şi Târgu-Mureş) între 12-28 aprilie. Potrivit planurilor,
operaţiunile de adunare a evreilor în ghetouri, conduse de primari şi vicecomiţi, trebuiau
începute pe 16 aprilie în Maramureş şi pe 3 mai în localităţile aparţinând districtelor de
jandarmerie IX (Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Solnoc-Dăbâca şi Bistriţa-Năsăud) şi X (MureşTurda, Ciuc, Odorhei, Trei Scaune). Executarea a fost încredinţată însă organelor de poliţie şi
jandarmerie. La ordinul secretarului de stat al Ministerului de Interne László Endre, au fost
înfiinţate ghetouri principale (centrale) în 11 localităţi pentru evreii din Transilvania de Nord: în
Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Şimleu Silvaniei, Gherla, Dej, Cluj, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş
şi Sfântu Gheorghe.
Deportările din Transilvania de Nord au început la Sighetu Marmaţiei în data de 16 mai şi s-au
încheiat în 7 iunie în Cluj. Conform datelor înregistrate de comandantul gării Košice, putem
presupune că numărul evreilor deportaţi din Transilvania de Nord şi transportaţi în lagărul
Auschwitz-Birkenau a fost de 131.639. Aproximativ 35.000-40.000 de persoane au supravieţuit
Holocaustului din Transilvania de Nord. O mare parte a supravieţuitorilor, în jur de 25.00030.000 de persoane, provin din grupul evreilor deportaţi, dintre care numai circa 20.000 s-au
întors acasă.
Cei interesaţi de prezentările conferinţei pot accesa următoarele linkuri unde pot viziona
prelegerile (în limba maghiară): Attila Gidó (23:41—48:06), cu traducere în limba engleză Attila
Gidó (3:43-4:06).

Joi, 21 octombrie 2021, Gyula Kozák (cercetător ISPMN) a participat la atelierul organizat în
cadrul proiectului „Un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea
riscului de sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și alimente din comunitățile rome din
Transilvania rurală”. La întâlnirea de lucru au participat reprezentanți ai institutelor din
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consorțiul de proiect: UBB Cluj, Universitatea de Științe ale Vieții din Norvegia, ISPMN Cluj, INSP
Cluj, UMF Cluj. Scopul întâlnirii a constat în evaluarea activităților derulate până în prezent și
planificarea activităților din perioada următoare. Directorul de proiect, dr. Beldean Simion, a
prezentat un raport sintetic despre etapele de proiect precum și rezultatele preliminare privind
analiza mostrelor de apă și alimente colectate în satele țintă. Gyula Kozák a prezentat
rezultatele preliminare ale anchetei sociologice care s-a desfășurat în primăvara anului curent în
douăzeci și șase de comunități rurale de romi din Transilvania.
Vineri, 22 octombrie 2021, a avut loc la The Wiener Library din Londra un workshop
organizat de către BASEES Study Group for Minority History, care a dezbătut articolele unor
tineri istorici, membri ai grupului de studiu, acceptate spre publicare în cadrul unui volum
dedicat problematicii minorităților în perioade de dezastru. Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a
participat la eveniment în calitate de recenzor (discussant) și autor al unui studiu ce evaluează
sănătatea publică și bolile sociale ale minorităților în România, înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial.
În perioada 27-28 octombrie 2021, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la
conferința „Migrație, Dezvoltare și Diaspora în Balcanii de Vest” (Migration, Development and
Diaspora in Western Balkans), care a avut loc în Tirana, Albania. Remus Anghel a prezentat
împreună cu Ovidiu Oltean articolul intitulat „Etnicitate și frontiere etnice în întoarcerea
transnațională. Prestigiu, aspirații și luptă în România multietnică” (Ethnicity and boundary
making in transnational return. Prestige, claims making and struggle in multi-ethnic Romania).
Articolul demonstrează cum relațiile dintre diferite grupuri etnice se modifică într-o localitate din
sudul Transilvaniei în contextul mobilității internaționale generalizate și a proceselor de
întoarcere.
Joi, 28 octombrie 2021, a avut loc seminarul de cercetare în cadrul căruia Peti Lehel
(cercetător ISPMN) a ținut o prelegere cu titlul Migrație și convertire la religia penticostală întro comunitate de romi din Moldova. În prima parte a prelegerii, autorul a prezentat proiectul mai
amplu, în cadrul căruia cercetarea a fost realizată. În perioada 2013–2017, precum și în anul
2021, Peti Lehel a realizat o cercetare de teren de tip antropologic în comunități penticostale
într-o microregiune din estul României. Comunitățile cercetate formează o rețea (slab) coerentă
din punctul de vedere al formării lor, al relațiilor și al structurii de conducere. Cercetătorul a
vizat trei locații de cercetare principale: având comunități de penticostali în sate de altfel cu
componență etnică și religioasă diferită (ceangăi romano-catolici, ortodocși români, comunitate
mixtă - aproape jumătate romi și jumătate români). După descrierea proiectului, Peti Lehel a
prezentat practicile de migrație ale unei comunități de romi penticostali dintr-un sat cu
populație mixtă română și romă precum și rolul religiei penticostale în această comunitate. O
parte a discuțiilor ce au urmat prelegerii s-au referit la dilemele legate de conceptualizarea
fenomenului „modernizator” al religiei penticostale și schimbările sociale cauzate de acesta în
rândul comunităților rome.
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Duminică, 31 octombrie 2021, a fost lansat pe platforma ziarului online de limba maghiară
Transindex.ro un documentar cu titlul: „Nagysármási zsidók – egy közösség kiirtása” [Evreii din
Şărmaşu – exterminarea unei comunităţi]. În 16 și 17 septembrie 1944, 126 de evrei din
Şărmaşu au fost executați de către armata maghiară la hotarul satului vecin, Cămăraşu. Dintre
victime, cea mai tânără a fost un copil de un an, iar cea mai în vârstă avea 83 de ani. Filmul
prelucrează acest eveniment tragic în colaborare cu istoricii Szabolcs Kovács (autorul
monografiei în limba maghiară cu titlul „Uciderea evreilor din Şărmaşu, 16-17 septembrie 1944”
) şi Attila Gidó (cercetător ISPMN).
Documentarul poate fi vizionat aici.

În luna octombrie 2021, s-a încheiat perioada de practică profesională ce s-a desfășurat
începând cu luna august a anului curent în cadrul ISPMN. Activitățile de practică profesională sau desfășurat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul
Universității Babeș-Bolyai. Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a coordonat practica profesională a
studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială în cadrul proiectului Migrație,
mobilitate și efectele acestora în comunități locale. În cadrul acestui proiect, a fost dezvoltată o
activitate de cercetare mai restrânsă, iar metodologia și metodele de culegere de date au fost
adaptate la contextul actual al pandemiei. Astfel, în cadrul practicii profesionale intitulată
Migrația de revenire în rural, mobilitate și schimbări sociale, studenții au avut ocazia de a
dobândi diferite aptitudini și cunoștințe care constituie baza unei cercetări calitative locale.
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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