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În perioada 27 aprilie - 6 mai 2020, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a fost numit membru în Comisia de
evaluare și de jurizare în cadrul concursului de eseuri antropologice și sociologice dedicat liceeniilor „Venczel
József esszéverseny". Concursul este organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență socială - linia maghiară
și face parte din programul Zilelor Sociologilor Maghiari organizat în colaborare cu Fundația „Max Weber". Anul
acesta a fost marcată cea de-a 10-a ediție, organizată inedit în spațiul virtual, ceea ce a permis atingerea unei
audiențe și mai mari. Concursul de eseuri pentru liceeni a avut ca temă de reflecție memoria perioadei comuniste
și a tranziției în rândul tinerilor prin lentilele părinților și ale bunicilor. Șapte lucrări au ajuns în finală, iar autorii au
avut ocazia să prezinte în direct în fața juriului lucrările și să răspundă la întrebări. Programul detaliat, inclusiv
înregistrările din cadrul evenimentului (în limba maghiară) pot fi accesate la aici.  

Luni, 4 mai 2020, a apărut un articol în ziarul Süddeutsche Zeitung ce are ca subiect migranții sezonieri români
din agricultură în Germania, intitulat Schwierige Ernte (Recoltă dificilă). Remus Anghel (cercetător ISPMN) a
acordat un interviu în care a susținut necesitatea adoptării unor măsuri speciale de protecție pentru aceștia și a
subliniat vulnerabilitatea lor marcată de pandemia Covid-19. 

Marți, 5 mai 2020, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea Terasa pe acoperiș (Tetőterasz)
Radio Cluj, realizată de István Rostás-Péter. Tema dialogului purtat în cadrul emisiunii a fost dată de problemele
generate în relațiile interetnice din România de pandemia COVID-19. În rândul grupurilor vulnerabile și
marginalizate cu acces limitat la infrastructură, situație în care se află o parte a romilor din România, există
pericolul mai ridicat legat de asigurarea resurselor penru supraviețuire, de a satisface nevoile de igienă și de a
accesa serviciile sociale și de sănătate publică. Adițional putem observa creșterea sentimentelor de xenofobie și
rasisim în discursul public legat de minorități, precum și unele cazuri de abuz din partea forțelor de ordine. László
Fosztó a vorbit despre pericolul proceselor de stigmatizare și crearea țapului ispășitor și responsabilitatea
autorităților și a presei în a combate discursul urii, stigmatizarea minorităților și discriminarea.Mia multe detalii
vedeți aici.  

Joi, 7 mai 2020, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la evenimentul de lansare a Inițiativei Virtuale
ASN (Association for the Study of Nationalities). Prima sesiune intitulată „Naționalism și pandemie". La acest
eveniment de lansare au fost invitați Florian Bieber (Universitatea din Graz), Kanchan Chandra (Universitatea
New York), John Hall (Universitatea McGill) și Gwendolyn Sasse (Universitatea Oxford). Discuția a fost moderată
de președintele ASN, Zsuzsa Csergő. Mai multe informații găsiți aici.

Vineri, 8 mai 2020, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere în cadrul Zilelor deschise virtuale
organizate de către Facultatea de Științe și Artă a Universității Sapientia din Cluj-Napoca. Prelegerea cu titlul
Amikor a nép táncol, akkor néptáncol? Gondolatok a hagyományos tánckultúra jelenkori változásairól [Câteva
gânduri asupra schimbărilor contemporane din cultura dansului tradițional] a ridicat întrebări esențiale asupra
etnocoreologiei contemporane: ce considerăm a fi o cultură tradițională de dans? Cum se dezintegrează această
cultură și ce putem considera dans popular în secolul al XXI-lea? Este de menționat faptul că Csongor Könczei, în
calitate de specialist etnocoreolog, a fost și coordonatorul grupului de lucru între anii 2017-2019 care a reușit
acreditarea Departamentului de Coregrafie al Facultății de Științe și Artă a Universității Sapientia începând cu anul
universitar 2020-2021, unde va activa în calitate de cadru didactic universitar asociat.Mai multe detalii vedeți aici.

Luni, 11 mai 2020, s-a semnat colaborarea dintre ISPMN și Institutul de Istorie „George Barițiu", Academia
Română. Colaborarea a fost o etapă în realizarea, în intervalul 2020-2021, a proiectului editorial al Academiei
Române, Enciclopedia Istoriografiei românești (EIR), în mai multe volume. ISPMN a participat prin realizarea a 20
de fișe profesionale, aparținând istoricilor care au colaborat în perioada 2009-2020, în proiectele încadrate
direcției de cercetare a ISPMN: Istoria minorităților naționale. Fișele au fost realizate prin colaborarea dintre
responsabilii de proiect din partea ISPMN, Adriana Cupcea și Attila Gidó,  și istoricii-titulari ai fișelor profesionale. 

Vineri, 15 mai 2020, Veress Ilka (cercetător ISPMN) a participat la Conferința Anuală a Doctoranzilor din cadrul
Școlii Doctorale de Studii de Hungarologie a Universității Babeș-Bolyai. Lucrarea cu titlul Ideologii lingvistice în
presa minoritară armeană a urmărit metodologia analizei de conținut și s-a centrat asupra acestor ideologii
lingvistice explicite, care pot avea impact asupra atitudinii personale a vorbitorilor nativi de limba armeană,
precum și asupra practicilor și strategiilor lingvistice la nivelul comunității de vorbitori.  
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Miercuri, 20 mai 2020, a fost publicată lucrarea de atelier The Microcosm of Migration and Return: Identity,
Space and Home in Romania. A selected literature review on housing and remittance houses of Roma and
Romanian migrants [Microcosmosul migrației și al revenirii: identitate, spațiu și casă în România. O selecție a
literaturii asupra locuirii și caselor migranților romi și români]. Studiul de atelier prezintă în primul rând principalele
direcții de cercetare din România referitoare la migrația cetățenilor români și a modului în care remiterile se
materializează în casele construite în comunitățile de origine. Cercetarea pe care se bazează această lucrare
face parte din proiectul european internațional Homing: The Home-Migration Nexus, iar autoarea Stefánia Toma
(cercetător ISPMN) este bursieră în cadrul acestui proiect. Lucrarea poate fi lecturată aici.

Luni, 25 mai 2020, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea Transilvania policromă la TVR
Cluj, Departamentul pentru minorități, moderatorul și realizatorul emisiunii: Lavinia Dandoci, reporter: Andrea
Ghiţă. Tema emisiunii a fost dată de modul în care a afectat pandemia COVID-19 comuntăţile de romi
defavorizate din România. În cadrul emisiunii a fost prezentat și un reportaj despre evenimentul comemorativ 18
mai 1944 - Ziua Revoltei Romilor de la Auschwitz. Invitații emisunii au fost: Gelu Duminică, sociolog, Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială, prof. univ. dr. Enikő Vincze - Asociaţia „Căşi Sociale Acum", profesor,
Facultatea de Studii Europene, UBB, László Fosztó, cercetător ISPMN, Alexandrina Kiss, preşedinte executiv
Fundaţia pentru Drepturile Popoarelor, Norbert Iuonas, președinte Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România și
Ciprian Bogdan, activist. Vedeți mai multe aici.

Miercuri, 27 mai 2020, Gyula Kozák (cercetător ISPMN) a avut o scurtă intervenție telefonică în cadrul emisiunii
Conviețuiri de la TVR1 cu tema impactului epidemiei COVID-19 asupra minorităților naționale. Dialogul telefonic a
scos în evidență efectul diferențiat al epidemiei asupra minorităților, mai ales a celor marginalizate în comparație
cu majoritatea. S-a menționat mecanismul „țapului ispășitor" și al etichetării care apare în general în momente de
criză și a fost ilustrată sumar funcția socială și psihologică a acesteia, și anume, iluzia controlului asupra ineditului
necunoscut. 

Joi, 28 mai 2020, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la lansarea proiectului Roma Survey 2020
inițiat de Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA). Această anchetă comparativă va fi
derulată în zece țări, dintre care opt state membre ale Uniunii Europene (Croația, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia,
Portugalia, România, Spania) și două țări în curs de aderare: Macedonia de Nord și Serbia. La întâlnire au
participat reprezentanții FRA, coordonatorii anchetei din partea firmei Kantar, care va derula culegerea și
prelucrarea de date, și experții din țările participante. ISPMN are rol de consultant în cadrul pregătirii și derulării
anchetei. Mai multe detalii vedeți aici.

În cursul lunii mai 2020, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a realizat un material didactic cu titlul „Rom sau
țigan" despre politicile de clasificare ale comunităților rome în România. Materialul în format mp3 a înlocuit o
prezentare dedicată studenților Secției de Jurnalistică din cadrul UBB, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării. Materialul a fost distribuit studenților în format digital.   

În luna mai 2020, a apărut în revista Slavic Review o recenzie semnată de Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a
volumului „Roma Activism: Reimagining Power and Knowledge" [Activism Roma. Reimaginând puterea și
cunoașterea], editat de Sam Beck și Ana Ivasiuc, la Editura Berghahn Books (New York) în anul 2018. Volumul a
fost inspirat de organizarea unei conferințe internaționale la București, în anul 2014, cu ocazia comemorării lui
Nicolae Gheorghe, un cunoscut cercetător și activist de etnie romă, cu scopul de a discuta contribuția lui la
împletirea cercetărilor cu activitățile specifice activismului, respectiv modul în care cunoștințele și experiențele
dintr-un domeniu pot fi convertite într-un mod cât mai optim în altul. Munca și experiența antropologică a editorului
Sam Beck au fost în mare măsură influențate de Nicolae Gheorghe. De aici provine și ideea că antropologia
/sociologia angajată poate contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor. Articolele sunt grupate în 3 mari părți,
fiecare subliniind din perspectiva unei discipline sau poziționări teoretice - și de ce nu, experiențe personale -
luptele și poziționările care definesc acum legătura dintre cercetare, academie și politici publice în studiile despre
romi, respectiv modul în care acestea pot pune sub semnul întrebării relațiile de putere din societatea
contemporană. Unul dintre autorii volumului este László Fosztó (cercetător ISPMN). Recenzia poate fi consultată
aici: Slavic review vol. 79, Nr. 1, Primăvară

DOI: https://doi.org/10.1017/slr.2020.38
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În luna mai 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a publicat împreună cu Ovidiu Oltean, doctorand la UBB,
articolul intitulat „Identități transnaționale și instituții ale minorităților etnice. Perspective din spațiul transnațional
româno-german". Studiul a apărut în volumul intitulat Germanii din România. Migrație și patrimoniu cultural după
1945, editat de către Mathias Beer, Sorin Radu și Florian Kührer-Wielach. Volumul a apărut la Editura Academiei
Române. Studiul analizează dezvoltarea etnicităților afiliative în România și Germania: procesele de „românizare"
a unor etnici germani în Germania, respectiv de „germanizare" a unor etnici români în România și explică aceste
procese ca o cumulare a mai multor factori: apariția și dezvoltarea instituțiilor etnice (rețele de migranți în
Germania respectiv asociații ale minorității germane în România), mobilitatea care permite relaționarea cu
ușurință între România și Germania, respectiv apariția unui habitus transnațional între România și Germania. 

Miercuri, 17 iunie 2020, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a susținut o prezentare în limba engleză la Colegiul
Noua Europă (New Europe College) din București. Subiectul prezentării l-a constituit volumul său publicat la
Editura ISPMN în anul 2019 cu titlul: Despre vigilența ideologică. File din istoria cenzurii instituțiilor (maghiare)
orădene în regimul Ceaușescu: presă, filarmonică, teatru. 

În luna iunie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a publicat împreună cu Inta Mierina, profesor la
Universitatea din Latvia, Letonia, articolul intitulat „From Emigration to Immigration? CEE Countries in Post-Crisis
Context" [De la emigrare la imigrare? Țările din estul și centrul Europei în context post-criză], apărut în cadrul
raportului LSE IDEAS „Europe 30 Years after the Fall of Berlin Wall" [Europa la 30 de ani de la căderea zidului
Berlinului], editat de către Megan Palmer și Mădălina Mocanu, pp. 15-19. Mai multe detalii vedeți aici.

În luna iunie 2020, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la workshop-ul „Causes, Effects, and Policy
Approaches - Addressing Emigration from the Western Balkans" [Cauze, efecte și demersuri de politici publice -
Adresând provocările emigrării din Balcanii de Vest], 23-25 iunie 2020, organizat de către Institutul „Aspen"
Germania și Südosteuropa Gesellschaft [Asociația Europei de Sud-Est]. Anghel Remus a prezentat articolul
intitulat „Lessons from Romania on Highly Qualified Returnees: Processes, Policies, Effects" [Cazuri din România
despre întoarcerea migranților înalt calificați: procese, politici și efecte]. Articolul a fost realizat împreună cu
Monica Roman, profesor în cadrul ASE București. 

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.   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://ispmn.gov.ro/page/anghel-remus-gabriel
http://ispmn.gov.ro/page/plainer-zsuzsa
http://ispmn.gov.ro/page/editura-ispmn
http://ispmn.gov.ro/page/anghel-remus-gabriel
https://lseideas.atavist.com/europe-30-years-after-the-fall-of-the-berlin-wall
http://ispmn.gov.ro/page/anghel-remus-gabriel
http://centru.doc@ispmn.gov.ro
http://www.tcpdf.org

