
În perioada 1-3 septembrie 2022, Kiss Ágnes (cercetător ISPMN) a luat parte la „Országos
jelenkor-történeti konferencia: Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar
modell?" [Conferința națională de istorie contemporană: epoca Kádár, kádárism, spațiu de
manevră limitat: un model maghiar?], la Miskolc (Ungaria), unde a prezentat lucrarea intitulată
„Romániai magyar szamizdat folyóirat a nyolcvanas években. Feltételek,
megvalósítások,fogadtatás" [Revistă maghiară samizdat în România în anii '80. Condiții,
realizări, recepție]. Pe baza unor colecții de interviuri, memorii și dosare din arhiva Securitătii,
respectiv literatura de specialitate, lucrarea prezintă geneza și recepția samizdatului Ellenpontok
(Contrapuncte, 1982). Recepția este analizată pe mai multe planuri: recepția în străinătate
(Hungarian Human Rights Fundation și SUA, Radio Europa Liberă, grupările de opoziție și sfera
oficială din Ungaria, OSCE) și recepția revistei în România (autoritățile românești, Securitatea,
intelectualii români și intelectualii maghiari).

În perioada 9-10 septembrie 2022, Centrul de Cercetare a Etnologiei Religiei „Vest-Est” și
Centrul de Cercetare al Științelor Umaniste (MTA, Néprajztudományi Intézet,
Bölcsészettudományi Kutatóközpont) au organizat un workshop în cadrul căruia au fost
prezentate și discutate rezultatele cele mai noi ale cercetătorilor membri ai proiectului NKFI și
ERC 2013–2019. Peti Lehel (cercetător ISPMN) a prezentat articolul cu titlu Pünkösdizmus és 
szociális integráció: egy csángó asszony vallásváltása (Penticostalismul și incluziunea socială:
convertirea religioasă a unei femei din comunitatea de ceangăi). Co-referentul articolului a fost
Eszter Győrfy (Centrul de Cercetare a Științelor Umaniste [MTA, Néprajztudományi Intézet,
Bölcsészettudományi Kutatóközpont]).

În perioada 13-18 septembrie 2022, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la al XVIII-
lea Congres al Asociației Sociologilor din Polonia, intitulat Society of the Future: Recompositions
(Societatea viitorului: Recompoziții). Conferința a fost organizată de Societatea Sociologică
Poloneză, în colaborare cu Universitatea din Varșovia și Universitatea Științelor Naturii din
Varșovia. Congresul a fost deschis de prezentările plenare a Manuelei Boatcă (Universitatea din
Freiburg, Germania) și Hartmut Rosa (Universitatea Friedrich Schiller, Jena). Stefánia Toma a
prezentat lucrarea intitulată „Re-writing Rurality – How Returnee International Migrants Reshape
Rural Areas in Romania” (Redefinind ruralitatea – cum schimbă ruralul românesc migrația de
întoarcere) în cadrul secțiunii „Development as Movement: Towards a Sustainable Society?”
(Dezvoltare ca mișcare: către o societate sustenabilă). Prezentarea s-a centrat pe modul în care
diferitele tipuri de mobilități (de lungă durată sau circulară) schimbă structurile sociale locale în
comunități multietnice. Secțiunea a fost organizată de Krzusztof Gorlach (Universitatea
Jagiellonă, Cracovia), Jan Douwe van der Ploeg (Universitatea Wageningen), Grzegorz Forys
(Universitatea Jagiellonă, Cracovia) și Patrick H. Mooney (Universitatea Kentucky, SUA) cu scopul
de a discuta despre noile cercetări empirice în lumina abordărilor teoretice care discută
diferitele tipuri de dezvoltare locală (neo-endogenic sau participatoriu etc.) și modul în care
aceste procese sociale contribuie la menținerea diversității (culturale, etnice, economice și
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biologice). Detalii în presă vedeți aici.

În perioada 15-18 septembrie 2022, s-a desfășurat la Graz (Austria) cel de-al 10-lea Congres
InASEA [10th InASEA Congress]. Evenimentul s-a desfășurat sub titlul Visual Cultures in 
Southeast Europe: globalization, gender, power and resistance și a fost organizat de University
of Graz (Centrul pentru Studii Sud-Est Europene al Universității Graz). Plecând de la premisa
conform căreia cultura vizuală a avut un rol important în științele sociale și umaniste, reflectând
viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, organizatorii au selectat lucrări care s-au centrat asupra
diferitelor aspecte ale vizualului – film documentar, fotografie, noile media etc. Din partea ISPMN
au participat la eveniment Anca Filipovici, Iulia Elena Hossu și Plainer Zsuzsa (cercetători
ISPMN). În cadrul unui panel care a dezbătut relația dintre vizual și istorie, Anca Filipovici a
susținut prezentarea cu titlul „Visual Representations of Youth in Interwar Romania: Symbols
and Significances of Ethnicity” [Reprezentări vizuale ale tineretului în România interbelică:
simboluri și semnificații ale etnicității], în care a analizat reprezentarea vizuală a tineretului din
România anilor '30, pe baza fotografiilor oficiale ale propagandei de stat promovate de
organizația de tineret Straja Țării, precum și a unor colecții fotografice private. Iulia Elena Hossu
a prezentat prezentarea cu titlul „Becoming a Visual Anthropologist”: A Few Thoughts [Câteva
gânduri vizavi de a deveni antropolog vizual]. În textul prezentat, pornind de la propria
experiența de formare în domeniu, autoarea discută particularitățile antropologiei vizuale, așa
cum este aceasta practicată, de la sistemul de educație până la practicile formale/informale ale
domeniului, un domeniu încă în proces de instituționalizare în România. Plainer Zsuzsa a
susținut o prezentare cu titlul Layers of the Documentary „Judgment in Hungary” – Blind Spots 
of Far-Right Political Populism and Anti-Gypsism [Straturile filmului documentar „Verdict în
Ungaria” – Punctele oarbe ale populismului de dreapta și antițiganismului în Europa de Est].
Lucrarea prezentată se bazează pe analiza documentarului proiectat în cadrul Filmotecii ISPMN,
ca urmare a colaborării dintre ISPMN și Miradouro Media.

Miercuri, 21 septembrie 2022, a apărut volumul 7 al Raportului European despre Islamofobie
(European Islamophobia Report-EIR), pentru anul 2021, editat de Enes Bayraklı și Farid Hafez. În
această ediție, 35 de specialiști din lumea academică și din societatea civilă au contribuit la
realizarea rapoartelor pentru 27 de țări europene. Raportul evidențiază evoluțiile islamofobiei în
domenii cheie ca: ocuparea forței de muncă, educația, mass-media, mediul online, sistemul
juridic și politic. Autorii rapoartelor de țară din acest an au oferit propriile recomandări specifice
țării lor, pentru a contracara acest fenomen, alături de o cronologie detaliată a evenimentelor.
EIR oferă factorilor de decizie, cercetătorilor, liderilor comunităților și cititorilor obișnuiți, o
colecție unică de analize la nivel european despre rasismul anti-musulman. Proiectul s-a
materializat cu sprijinul: Islamophobia Studies and Research Association (IISRA) cu sediul în
Berkeley, California; Institutul Othering & Belonging de la Universitatea California, Berkeley;
Centrul pentru Securitate, Rasă și Drepturi, de la Universitatea Rutgers; Centrul de Studii a
Islamofobiei, Berkeley; Proiectul pentru Cercetarea și Documentarea Islamofobiei (IRDP) al
Centrului pentru Rasă și Gen (CRG), de la Universitatea California, Berkeley; Programul de studii
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privind etniile și diasporele arabe și musulmane (AMED), de la Universitatea de Stat din San
Francisco; Institutul Leopold Weiss din Viena și Centrul pentru Studii Multidisciplinarea a
Rasismului (CEMFOR), de la Universitatea Uppsala (Suedia).

Raportul pentru România a fost realizat de către Adriana Cupcea (cercetător ISPMN).

Raportul complet poate fi accesat aici.

În perioada 22-23 septembrie 2022, s-a desfășurat la Budapesta conferința internațională
„A magyar kisebbségek 100 éve” [Minorităţile maghiare în ultimii 100 de ani]. Evenimentul a
fost organizat de către Academia Maghiară și a avut ca temă istoria minorităților maghiare din
Slovacia, Ucraina, România și Serbia. Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferință cu
o prezentare intitulată „Az erdélyi zsidók 20. századi történetének kutatása” [Cercetările
referitoare la evreii din Transilvania în secolul 20].

În perioada 22-23 septembrie 2022, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la 
conferința internațională organizată de Facultatea de Științe Sociale a Universității Tehnice
din Kaiserslautern, Germania, intitulată „Environmental Inequality in Europe and Beyond:
Current Data and Results” (Inegalități de mediu în Europa și în lume: date noi și rezultate).
Prezentarea plenară a fost susținută de Paul Mohai (Universitatea din Michigan). Stefánia Toma
a susținut prezentarea intitulată „Do you see where we live? Patterns of Inequalities in Access
to Services and facilities in Romania” în care a prezentat rezultatele unor anchete instituționale
(SocioRoMap, MigRom, RomaHealthRisk) pentru a contextualiza rezultatele unor cercetări
calitative în diferite comunități de romi.

În perioada 23-24 septembrie 2022 Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la 
conferința internațională Önállóság és közvetítés (?) – A néprajzi tudományosság egy 
évszázada 1920-tól máig a magyar és más közép-európai kisebbségek körében (Independență 
și mediere - Un secol de cercetări etnografice din 1920 până în prezent în rândul minorității 
maghiare și a altor minorități din Europa Centrală) organizată de Centrul de Etnologie din
Komárno al Institutului pentru Cercetarea Minorităților „Forum”, Slovacia. Cercetătorul a
susținut o prelegere intitulată „A bánsági csehek. Letelepedés, társadalmi szerveződés és 
identitás” (Cehii din Banat. Colonizare, organizație socială și identitate). Studiul s-a concentrat
asupra cauzelor emigrării cehilor din România în patria-mamă, după schimbarea de regim din
1989, precum și asupra discursurilor despre etnicitate asociate cu acest proces. În prezentarea
sa autorul a comparat discursurile etnicizante, legate de localitate ale populației indigene,
îmbătrânite, cu cele ale cehilor emigrați în patria-mamă, dar și cu discursurile turiștilor cehi care
„descoperă” aceste sate după schimbarea regimului.

Sâmbătă, 24 septembrie 2022, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a praticipat la 
workshopul intitulat Colocviul internațional de Etnografie János Jankó organizat de Societatea
Etnografică Maghiară în Szeged, Ungaria. Etnologul a susținut o prelegere intitulată 
Kisebbségi identitáskonstrukciók Erdélyben
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(Construcții social-identitare la minoritățile din Ardeal). În cele mai multe cazuri, cercetările
privind cultura și procesele sociale caracteristice minorităților naționale din România au fost
inițiate de oamenii de știință din patria-mamă ce aparțin minorităților respective. Cercetătorul a
prezentat starea cercetărilor pe tematica minorităților naționale, rezultatele proiectului
monografiilor minorităților pe arii tematice (istoria diferitelor minorităților, situație economică,
învățământul, elitele comunităților minoritare, tradiția și folclorul, sistemul instituțional și
formelor de sprijin din partea statului, respectiv aspirațiile contemporane ale minorităților).

Vineri, 30 septembrie 2022, Lăcătuș Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) a participat la invitația
Universității Lucian Blaga din Sibiu la „Noaptea Cercetătorilor” în cadrul „Atelierului despre 
Cultura și Limba Romilor”. Evenimentul a avut loc în foaierul Bibliotecii ASTRA, între orele
16:00 și 22:00. Cercetătorul ISPMN Lăcătuș Crăciun-Ioan a contribuit la atelier cu materiale și
publicații relevante pentru tematica acestuia. Pentru pregătirea evenientului în perioada 14
septembrie - 29 septembrie 2022 Lăcătuș Crăciun-Ioan a oferit consultanță științifică în
cadrul a trei sesiuni de întâlniri de lucru (via zoom) cu organizatorii atelierului. Anual,
cercetători, exploratori şi inventatori își dau întâlnire la manifestări de știință pentru publicul
larg: experimente, conferinţe și concursuri cu premii. Celor mici, le sunt destinate zone cu jocuri
pentru stimularea creativității și gândirii critice, cât și pentru binedispunere. Pentru cei mai
mari, sunt organizate dezbateri și conferințe pe temele actuale de interes în cercetare.

În luna septembrie 2022, au apărut două interviuri în legătură cu cartea intitulată 
Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák 
(1949–1989) [Coordonare și control în sistemele de cenzură de tip sovietic. Exemple din
România, 1949-1989] semnată de Kiss Ágnes (cercetător ISPMN). Interviul apărut pe Transtelex
poate fi vizualizat aici, iar interviul realizat de către redacția maghiară a Radio România Cluj
poate fi ascultat aici. Cartea a fost prezentată de către autor și la întâlnirea anuală a Asociației
Ziariștilor Maghiari din România, organizată anul acesta la Lăzarea (județul Harghita) în perioada
7-9 octombrie, respectiv în cadrul Maratonul Cărții organizat de către Asociația Culturală
HOLNAP în Oradea în perioada 20–22 octombrie. Volumul are și o recenzie semnată de către
Kékesdi-Boldog Dalma și a apărut în revista de specialitate Médiakutató din Ungaria. Textul ei
poate fi vizualizat aici.

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, Lăcătuș Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) a participat la 
Adunarea Generală a proiectului de Traducere a Bibliei în Limba Romani Standard 
desfășurată la Brașov. La eveniment au paricipat atât partenerii internaționali ai proiectului
(specialiști și conducerea Wickliffe din Marea Britanie, directorul Wickliffe pe Europa),
reprezentanți ai Wickliffe România (care asigură cadrul legal pentru proiect), Comitetul Național
de Coordonare al proiectului de Traducere a Bibliei în Limba Romani Standard, traducătorii,
consultanții, coordonatorii procesului de verificare a traducerii, pastori romi ai diferitelor culte
din România, reprezentanți ai unor organizații de romi. În cadrul întâlnirii reprezentanții Wickliffe
din Marea Britanie au realizat interviuri cu participanți la proiect din toate structurile implicate
(traducători, membrii Comitetului Național etc.) Cercetătorul ISPMN Lăcătuș Crăciun-Ioan face
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parte din Comitetului Național de Traducere a Bibliei în Limba Romani Standard de la începutul
anului 2022, sprijinid și echipa de traducători.

Marți, 4 octombrie 2022, revista Intersections. East European Journal of Society and Politics
(IEEJSP) a lansat apelul de contribuții pentru un volum special cu titlul Beyond Weber – Social 
Change between Disenchantment and Rationalisation Processes in Plural Communities. Acest
volum este editat de Stefánia Toma (cercetător ISPMN), Maria Manuela Mendes (Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universitatea din Lisabona) Pedro Jorge Caetano
(CICS.NOVA) și Thomas Kemple (University of British Columbia). Editorii invită contribuții
empirice și teoretice din mai multe perspective teoretice și metodologice care să reflecte modul
în care raționalități etice alternative apar în contemporanitatea noastră, dar și despre modul în
care înțelesurile culturale pot fi abordate prin lentilele lui Max Weber. Data-limită pentru a
trimite abstractele a fost 10 noiembrie 2022. Mai multe informații despre acest apel vedeți aici.

Duminică, 9 octombrie 2022, a avut loc vernisajul expoziției „Între lagăr și artă” în Palatul
Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Au fost expuse creațiile a doi
supraviețuitori ai lagărului de la Moghilev, Transnistria, Ernő Klein și Rózsa Gottlieb. La
deschidere, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a ținut o prelegere despre Holocaustul din România,
cu accent pe deportarea evreilor în Transnistria.

În perioada 15-16 octombrie 2022, Virginás Péter (cercetător ISPMN) a participat la 
conferința internațională The View From The Anthropocene: Exploring The Human Epoch 
From Post-Anthropocentric Perspectives, eveniment organizat de Institutul de Studii Engleze și
Americane din cadrul Universității din Debrecen, Ungaria. În cadrul conferinței interdisciplinare
cercetătorul a ținut o prezentare cu titlul The narrative trap and ‘deep adaptation’ in 
contemporary fictional films [Capcana narativă și adaptarea profundă în filme de ficțiune 
contemporane].

Luni, 17 octombrie 2022, a apărut volumul Confronting multiple crises: local and 
international perspectives on policy-making in Kosovo, sub egida Kosovo Foundation for Open
Society (KFOS). Scris de un grup interdisciplinar de autori și editat de specialiști din Europa de
Sud-Est și nu numai, volumul conține cercetări originale și intervenții critice care abordează
elaborarea politicilor în contextul COVID-19 și într-un mediu internațional volatil.

Volumul reunește diverse puncte de vedere pe teme diverse ca: identitatea și dinamica
comunității, educație, schimbări climatice și tranziție energetică, geopolitică, ordinea
internațională în continuă schimbare.
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Cartea este o contribuție importantă atât la analiza academică, cât și la abordările politice
despre Kosovo, deoarece prezintă cercetări originale în domeniul schimbărilor climatice și
tranziției energetice, precum și în domeniul relațiilor externe.

Editori: Ioannis Armakolas, Stefan Bouzarovski, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Gëzim Krasniqi
and Stephanie Schwandner-Sievers.

Autori: Ardit Orana, Jeta Abazi Gashi, Rodoljub Jovanović, Adelina Hasani, Nora Nimani Musa,
Hana Bacaj, Blin Bërdoniqi, Marta Szpala, Petr Čermák, Alejandro Esteso Pérez, Ana Krstinovska, 
Adriana Cupcea.

Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a publicat în acest volum studiul cu titlul: Religious Soft 
power in Turkey’s Kin State policy in the Balkans: The Role of the Diyanet and TIKA in the 
Muslim Communities in Kosovo and Dobruja Region in Romania, elaborat în cadrul programului
Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF), susținut de KFOS.

Volumul poate fi accesat aici.

În perioada 17-18 octombrie 2022, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la 
conferința internațională Social Dynamics in the Post-Covid Age. Inequalities, Integration, 
Migration in Regional, Urban and Rural Context [Dinamici Sociale în era Post-Covid. Inegalități,
Integrare și Migrație în context regional, urban și rural]. Conferința a fost organizată de Centrul
de Științe Sociale al Academiei de Științe din Ungaria, la Budapesta. Conferința a avut o serie de
secțiuni pe teme diverse: Inegalități sociale și integrare, impactul pandemiei pe migrația
europeană, dificultăți metodologice și sociale în cercetare, economie umană, locuri și spații în
era post-Covid și inovații de regenerare în rural. Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a susținut 
prezentarea cu titlul Rural revival? International returnees’ aspirations and well-being in 
Romania [Revitalizarea ruralului? Aspirațiile și bunăstarea migranților de revenire în România] în
cadrul secțiunii From de-peasantisation to pathways of rural innovation and regeneration [De la
de-țărănizare la moduri de inovare și regenerare în zone rurale]. Mai multe informații puteți citi 
aici.

În perioada 17-20 octombrie 2022, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a realizat un 
stagiu de cercetare la Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, cu tema
relațiile româno-turce (1950-1989). În această etapă au fost consultate documente de arhivă
referitoare la relațiile româno-turce, în perioada 1960-1965, obiectivul fiind acela de identificare
a rolului pe care îl aveau minoritățile turcă și tătară, în relațiile dintre cele două state, în
perioada vizată. Stagiul este parte din proiectul mai larg al ISPMN, Musulmanii din România în 
perioada comunistă.

În perioada 17-30 octombrie 2022, a avut loc online Festivalul de Film Documentar 
ASTRA. AFF 2022 Sibiu, ajuns la cea de-a 29-a ediție, este cel mai mare festival de film 
documentar
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din România și unul dintre cele mai importante din Europa. Anul acesta programul festivalului a
cuprins o selecție de documentare proiectate la ediția desfășurată în sălile de cinema, în
perioada 7-16 octombrie, cât și o selecție de documentare incluse în ediția online a
festivalului. Pe parcursul ediţiei online, Iulia Elena Hossu (cercetător ISPMN) a publicat 2 
cronici de film documentar pe portalul cultural LiterNet: cronica 1, cronica 2. Mai multe
detalii despre întregul eveniment puteți accesa pe pagina AFF 2022.

Sâmbătă, 22 octombrie 2022, Lăcătuș Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) a participat la 
ceremonia cu titlul „30 de ani de predare a limbii rromani în sistemul universitar românesc”
organizată de echipa Catedrei/ Programului de studiu Limba și Literatura Rromani al Facultății
de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. La eveniment au participat (atât în
format fizic cât și on-line) reprezentanți ai Ministerului Educației (secretari de stat romi),
reprezentanți ai Conducerii Universității București și ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine
(Universitatea București), reprezentanți ai Centrului Național de Cultură a Romilor (structură
guvernamentală pentru romi care spijină publicațiile în limba romani), reprezentanți de la Roma
Education Fund România, foști studenți, inspector școlari pentru romi de la Inspectorate Școlare
Județene, profesori de limba romani din mediul preuniversitar, mediatori școlari, traducători,
lingviști și promotori ai limbii romani din România și de la nivel interațional. Cercetătorul ISPMN
Lăcătuș Crăciun-Ioan colaborează cu Programul/ Catedra de Limba și Literatura Rromani de la
Universitatea București din anul 2016 cercetătorul ISPMN fiind inițiatorul și organizatorul
Cursului Facultativ (practic) de limba romani în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la
Facultatea de Litere, cu sprijinul Departamentului de Limbi Clasice de la Facultatea de Litere-
UBB Cluj, cu sprijinul „părintelui” limbii rromani în sistemul universitar românesc, prof.univ.dr.
Gheorghe Sarău de la Catedra de Limba Romani a Universității București. Cursul are trei credite
și poate fi trecut în concractul de studii/ foaia matricolă pentru studenții UBB; este gratuit și se
adresează tuturor categoriilor de studenți UBB (studenți nivel licență, master și doctorat), dar și
studenților din alte universități, absolvențiolor, lucrătorilor sociali etc. Din anul 2016 la Cursul
facultative de limba romani de la Facultatea de Litere-UBB Cluj au participat cadre didactice de
limba romani din preuniversitar din cinci județe ale Transilvaniei și un grup de cadre didactice
de la o școală cu elevi romi din județul Bacău, studenți, masteranzi și doctoranzi UBB, studenți
sau cadre dicatice din SUA, Danemarca, prin programe de internaționale de studiu la UBB,
avocați, lucrători sociali, reprezenanți din ong-uri care lucrează cu comunități de romi,
reprezentanți ai cultelor care desfășoară activități cu comunități de romi.

Miercuri, 26 octombrie 2022, a avut loc la Cluj-Napoca, în incinta Muzeului de Artă, 
workshopul științific intitulat „Armenians within the Romanian Ethnic Landscape”, organizat
de Institutul pentru Studierea Minorităților Naționale și Universitatea Catolică Pázmány Péter
(Budapesta). Programul s-a desfășurat în cadrul excursiei de studiu „Armenian Culture in the 
Diaspora: in Transylvania and Bukovina” a Departamentului de Studii Armene. Din partea ISPMN
au contribuit cu prezentări István Horváth (președinte ISPMN) și Ilka Veress (cercetător ISPMN).
Cercetătorii au discutat în prezentările lor despre contextul istoric și politic al minorităților din
România cât și despre problemele metodologice legate de surprinderea identității etnice a
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armenilor din Transilvania.

În perioada 26-29 octombrie 2022, Lăcătuș Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) a participat cu 
prezentarea „Incluziunea romilor din România între dinamica actorilor sociali din instituții
religioase versus instituții de stat nonreligioase” la conferința internațională desfășurată la
Sibiu, în cadrul proiectului de cercetare „Rolul religiei și al actorilor religioși în incluziunea
socială a romilor: spre o abordare participativă” - acronim PARI - proiect al Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu și al Universității VID din Norvegia, finanțat din programul Norway Grants 2014-
2021 și administrat de UEFISCDI,(www.participatory.ro). Proiectul inițiază, stimulează și susține
cercetarea românească și norvegiană cu privire la incluziunea populației de etnie romă,
concentrându-se pe rolul (potențial) al religiei și al actorilor religioși în relație cu
includerea/excluderea romilor. Proiectul îmbină cercetarea sociologică, teologică și istorică.
Conferința a fost precedată de vernisajul expoziției cu tema „Robia romilor. Mărturii
documentare din secolele XVIII-XIX,” o expoziție de documente istorice la Biblioteca Județeană
ASTRA Sibiu, care este deschisă în perioada 26.10.2022 – 06.11.2022, realizată de echipa de
cercetare formată din istoricii proiectului în parteneriat cu Serviciul Județean Iași al Arhivelor
Naționale ale României și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu. Au fost invitați speciali la eveniment
Mirel Bănică, sociolog al religiei și publicist român, care a susținut prezentarea „Romii: cultură,
religie și spiritualitate” și Carl Emil Vogt, istoric la Centrul Norvegian pentru Holocaust și Studiul
Minorităților din Oslo, care a susținut prezentarea „ Răspunsul Statului și al Bisericii la
atrocitățile istorice spre romii norvegieni”. Dorin Cioabă, regele internațional al romilor din Sibiu
a participat la dezbaterile din cadrul vernisajului. Acesta a fost invitat la vernisaj de către
cercetătorul ISPMN Lăcătuș Crăciun-Ioan.

Sâmbătă, 29 octombrie 2022, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susținut o prelegere cu
titlul Az erdélyi magyar néptáncmozgalom intézményesülési folyamatainak áttekintése (Privire
generală asupra proceselor de instituționalizare a mișcării dansului popular maghiar din
Transilvania) la conferinţa A táncművészeti képzés helyzete a romániai magyar közoktatásban
(Situația educației în domeniul artei dansului în învățământul maghiar din România) organizată
de către Departamentul de Coregrafie din cadrul Facultății de Științe și Artă al Universității
Sapientia din Cluj-Napoca. Detalii mai multe vedeți aici: 1, 2, 3.

Luni, 31 octombrie 2022, Lăcătuș Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) a participat la un atelier 
de lucru (via zoom) cu membrii Comitetului Național de Traducere a Bibliei în Limba 
Romani Standard. În cadrul întâlnirii au fost analizate diferite expresii/ cuvinte în limba
romani, atât variațiuni dialectale cât și formele din romani standard care au un grad de
dificulate în contextualizarea traducerii textelor Bibliei în romani în relație cu sensuri culturale
ale unor expresii/ cuvinte din limba romani, sau aplicarea principiului inculturării evangheliei
pentru a fi găsite variante lingvistice explicite și acceptate pentru comunitățile de romi.

În luna octombrie 2022, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a devenit bursier al Institutului
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Wiesenthal pentru Studierea Holocaustului din Viena (VWI), prin bursa acordată pe o perioadă
de 9 luni, în urma competiției pentru anul 2022-2023. Proiectul de cercetare intitulat „Personal
Accounts of Resistance. Jewish Youngsters in Underground Organizations during the Holocaust
in Romania” analizează mișcările de tineret sioniste din România în timpul regimurilor de
extremă dreaptă (1940-1944). Pe baza documentelor de arhivă, a memorialisticii și a arhivei
video Fortunoff din cadrul VWI, sunt investigate acțiunile de rezistență ale tineretului evreiesc,
precum și opțiunile politice ale acestora în anii premergători și în timpul Holocaustului.

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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