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Miercuri, 11 ianuarie 2012, a avut loc la Cluj-Napoca, lansarea numărului iarnă/2011 al revistei de
politică minoritară Pro Minoritate. La întâlnire au participat peste 40 de persoane interesate de
subiectele acestui număr, respectiv de: arhitectura minoritară şi tendinţele etnice de structurare a
spaţiului. Acest număr a fost prezentat de către Guttmann Szabolcs (arhitect) şi Horváth István
(sociolog, preşedinte ISPMN).
Pentru mai multe detalii vedeţi: http://www.prominoritate.hu.

Joi, 19 ianuarie 2012, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a organizat o
conferinţă de presă, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele unei anchete sociologice
reprezentative pe comunitatea maghiară din România. Temele conferinţei de presă au fost
următoarele: 1. starea generală de spirit a comunităţii maghiare, problemele populaţiei (prezentare
susţinută de către Barna Gergő, cercetător ISPMN), 2. atitudini faţă de politică şi viaţă publică
(prezentare susţinută de către Kiss Tamás, cercetător ISPMN) şi 3. percepţia asupra discriminării în
cadrul comunităţii maghiare (prezentare susţinută de către Horváth István, preşedinte ISPMN).
Conferinţa a avut loc la sediul ISPMN din Cluj-Napoca şi a fost susţinută atât în limba română cât şi în
limba maghiară.
Luni, 23 ianuarie 2012, în cadrul festivităţii de premiere a Societăţii Muzeului Ardelean, s-a acordat
Premiul de Debut domnului Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN). Premiul a fost iniţiat de Secţia de
Litere, lingvistică, filozofie şi istorie a Socităţii Muzeului Ardelean în anul 2006, având menirea de a
premia tinerii cercetători cu rezultate ştiinţifice semnificative. Acest premiu se acordă anual tinerilor
cercetători, în cadrul unei festivităţi de premiere.

În luna ianuarie 2012, în cadrul proiectului „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de
minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România”, au fost publicate două cronologii ale
minorităţilor naţionale din România pe site-ul ISPMN: Cronologia minorităţii bulgare (1989–2009),
autor Markov Nicolae şi Cronologia minorităţii turce (1989–2009), autor Gârlan Mictat Ahmet.
Proiectul se înscrie în linia proiectelor derulate de către Institut, având drept scop realizarea unei
cronologii istorice despre minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl constituie istoria minorităţilor
naţionale din România în perioada 1989–2009. Cronologiile vor constitui un instrument util pentru
cercetători şi pentru publicul larg în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale din
România cu reprezentare parlamentară. Fiecare cronologie este însoţită de un material documentar
(xerocopii, fotografii, broşuri, pliante etc.) întocmit de către autori. Aceste documente pot fi
consultate la Centrul de documentare al ISPMN.
Pentru a consulta textul celor două cronologii accesaţi: http://www.ispmn.gov.ro/node/cronologiaminoritii-bulgare-1989-2009 şi respectiv, http://www.ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritiiturce-19892009.
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În luna ianuarie a fost lansată sesiunea de Call for Papers în vederea organizării conferinţei
intitulate: Autonomy arrangements in the world [Forme de autonomie în lume]. Această
conferinţă este organizată de către Departamentul de Ştiinţe politice al Universităţii Babeş-Bolyai
(Cluj-Napoca, România) [http://polito.ubbcluj.ro/polito/en/], în colaborare cu European Center for
Minority Issues (Flensburg, Germania) [http://www.ecmi.de/] şi Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale (Cluj-Napoca, România) [http://www.ispmn.gov.ro/]. Sunt
invitaţi să aplice lucrări cercetători din diverse arii disciplinare, de diferite specializări. Scopul
acestei iniţiative este acela de a elabora o colecţie de lucrări asupra variatelor forme de autonomie
care sunt operaţionale la această oră în lume. Organizatorii sunt interesaţi de următoarele tematici:
federalism, autonomie teritorială, autonomie culturală, autonomie personală, forme
nondemocratice de autonomie etc. Data limită pentru aplicaţii este 28 februarie 2012. Pentru mai
multe detalii despre conferinţă scrieţi la adresa: centru.doc@ispmn.gov.ro.
În luna ianuarie a fost publicat raportul de cercetare elaborat de către Kiss Tamás – Barna Gergő
intitulat: Valori de familie în judeţul Harghita.
Ancheta sociologică a urmărit analiza valorilor de familie ale populaţiei din judeţul Harghita.
Chestionarul a fost elaborat astfel încât să surprindă atitudinea şi opinia intervievaţilor faţă de
valori specifice legate de familie (căsătorie, copii, principii de educare a copiilor etc.), cât şi cum
aceste atitudini se raportează la fenomene mai generale (structura generală a sistemului de valori,
climatul social general, situaţia generală şi problemele specifice ale judeţului, activitatea consiliului
judeţean etc.).
Culegerea datelor a fost efectuată în perioada iunie–iulie 2011. Popululaţia investigată a fost
compusă din 876 persoane de peste18 ani, eşantionului fiind unul stratificat şi aleatoriu. Marja de
eroare a eşantionului este de ± 3,4%.
În luna ianuarie 2012 la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale –
Editura Scientia a apărut volumul intitulat: Minority Politics within the Europe of Regions [Politici
minoritare în Europa regiunilor], editori Horváth István – Márton Tonk.
Abstract:
Volumul constituie o colecţie de eseuri şi studii ce au fost prezentate la conferinţa internaţională ce
a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 17–19 iunie 2010. Conferinţa a fost organizată de
Departamentul de relaţii internaţionale şi studii europene al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul
Universităţii Sapientia şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în
colaborare cu Universitatea din Amsterdam şi ECPR – Standing Group on regionalism and
Federalism. Volumul este structurat în 5 capitole şi prefaţat de un Cuvânt introductiv semnat de
către Comitetul de organizare al conferinţei (Horváth István, Márton Tonk şi Marácz László).
Subiectele tratate în studiile din prezentul volum acoperă următoarele tematici: drepturile
lingvistice şi politicile culturale, etnoregionalismul şi autonomia, reprezentarea politică a
minorităţilor din Europa, sistemul de protecţie a minorităţilor în România etc. Editorii doresc ca
acest volum să constituie un instrument util în viitor pentru cercetătorii în domeniu, specialiştii în
politici publice şi politicieni.
Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte oferta Editurii ISPMN şi posibilităţile de achiziţionare a
volumelor accesaţi: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti/locale:rom.
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Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet
http://www.ispmn.gov.ro/. 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.

