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Joi, 16 februarie 2011, a avut loc Seminarul de film ISPMN organizat de Centrul de Documentare
ISPMN. Filmul proiectat la această întâlnire a fost Al Karamah – Human Dignity (1997, regizori Frode
Storaas, Moslih Kanaaneh). Filmul – documentar de tip antropologic – aduce în prim-plan situaţia
arabilor palestinieni care trăiesc în Israel ca cetăţeni ai statului evreu. Povestea lor este spusă de către
Samiyeh, o tânără de 20 de ani, şi de către vărul acesteia, Nidal. Vizionarea filmului a fost urmată de o
discuţie moderată de către Ana-Maria Enache (drd. UBB în Cultură şi Comunicare). Evenimentul a fost
derulat în cadrul Seminariilor de film pe tematica minorităţilor ce sunt menite să creeze un cadru de
discuţii pentru cei interesaţi de filmul documentar, în mod special de modalităţile în care minorităţile
etnice şi problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale.
Detalii despre aceste proiecţii puteţi afla accesând: http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn.
Joi, 23 februarie 2012, Gidó Attila (cercetător ştiinţific, ISPMN) a susţinut o prelegere publică cu tema
Relaţiile evreo-maghiare din Transilvania în secolul al XX-lea. Prelegerea face parte din seria de
prelegeri publice dedicate istoriei Transilvaniei organizată de Asociaţia „Borsos Tamás” din TârguMureş. În prezentarea sa, cercetătorul a vorbit despre contextele istorice ale relaţiei dintre evreii şi
maghiarii din Transilvania. El a arătat că prin emanciparea juridică a evreilor din Monarhia AustroUngară s-a deschis calea spre asimilarea acestora în populaţia maghiară. În perioada interbelică şi în
perioada Holocaustului, relaţia dintre maghiarii şi evreii din Transilvania s-a transformat, observânduse o distanţare între cele două grupuri. În contextul circumstanţelor politice şi sociale (antisemitism,
legile antievreieşti şi deportări, ascensiunea mişcării sioniste etc.) tot mai mulţi evrei se delimitează de
societatea maghiară, asumând o identitate etnică evreiască.

Vineri, 24 februarie 2012, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Fundaţia
Tranzit au organizat la Cluj-Napoca sesiunea ştiinţifică intitulată: Táncalkalom, hagyományőrzés,
közösségi szórakozás, társadalmi jelenség – 35 éves az erdélyi táncház [Reuniune dansantă,
revitalizare a tradiţiilor, distracţie, fenomen social – 35 de ani ai Caselor de Dansuri Populare (Táncház)
din Ardeal]. La eveniment au participat invitaţi din Ungaria şi România: Pávai István (Arhiva de Folclor
„Lajtha László” din Budapesta), Simonffy Katalin (UBB), Zakariás Erzsébet (Arhiva de Folclor din Cluj),
Könczei Csilla (UBB), Pozsony Ferenc (UBB), Fülöp Hajnalka (Muzeul Etnografic din Budapesta).
Intervenţiile participanţilor au fost urmate de o masă rotundă al cărei moderator a fost Könczei
Csongor (cercetător ISPMN).
Miercuri, 29 februarie 2012, Horváth István (preşedinte ISPMN) a participat la evenimentul intitulat
“Blossoming Almond Trees” Science Days [Zilele ştiinţei], organizat de Universitatea din Pécs în
perioada 27 februarie – 2 martie 2012. El a susţinut o prelegere despre participarea romilor la
învăţământul terţiar, în cadrul programului Roma students in higher education. Opportunities and
limits [Studenţii romi şi educaţia universitară. Oportunităţi şi limite] desfăşurat în a doua zi de
conferinţă. Prin acest întreg eveniment, organizatorii şi-au propus să creeze un cadru comun de
discuţii pe diferite teme şi domenii (biologie, sociologie, ştiinţe umaniste, arhitectură etc.) pentru
oameni de ştiinţă, artişti şi figuri publice.
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În luna februarie 2012, ISPMN a postat pe site-ul său Cronologia minorităţii croate (1989–2009),
autor Domaneanţ Iacob Mihai (profesor de sociologie, bibliotecar la Biblioteca Comunală
Caraşova). Aceasta este cea de-a şaptea cronologie din seria dedicată tuturor minorităţilor cu
reprezentare parlamentară, din cadrul proiectului intitulat Schimbare de regim în domeniul
politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România. 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. Cronologia va constitui un instrument util pentru cercetători şi
pentru publicul larg în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale cu reprezentare
parlamentară din România.
Textul cronologiei poate fi accesat la adresa:
http://www.ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritilor-naionale-din-romnia-19892009.
În luna februarie 2012, a apărut numărul 42 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul Kisebbség
– társadalomszerkezet – kétnyelvűség [Minoritate – stuctură socială – bilingvism]. Autoarea
studiului este Sorbán Angella (sociolog, Universitatea Sapientia Cluj-Napoca). Studiul abordează
structura socială a minorităţii maghiare din România din perspectiva bilingvismului minoritar,
respectiv a practicilor uzului de limbă. Sunt prezentate în mod sumar principalele caracteristici ale
structurii sociale minoritare în contextul trecutului apropiat, precum şi a tendinţelor preconizate în
prognoze. Bazându-se pe datele unei cercetări empirice derulate de către Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităţii Naţionale în anul 2008, cercetătoarea analizează competenţele
lingvistice ale diferitelor categorii ocupaţionale, în raport cu limba de studiu, cu diferite interpretări
ale „afirmării”, şi cu limba comunicării la locul de muncă. Având în vedere faptul că situaţia
maghiarilor pe piaţa forţei de muncă este influenţată nu numai de competenţele lingvistice în limba
statului, ci şi de alţi factori (structurali, culturali, simbolici) se poate conchide că structura socială
minoritară poate fi rectificată prin educaţie şi prin acumularea capitalului social şi cultural în
procesul de învăţământ. Nivelul ridicat al cunoaşterii limbii statului reprezintă fără îndoială un gen
specific al capitalului cultural, în împrejurimile minoritare acesta fiind chiar foarte important, dar
reprezintă numai unul dintre aceste genuri. Prin urmare, lucrarea aşează bine cunoscutul clişeu al
maghiarilor – „Copilul să studieze în limba română pentru a se putea afirma mai bine” – într-o
viziune critică, şi totodată mai nuanţată, în raport cu părerile cotidiene.
Textul studiului poate fi accesat la adresa:http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier.

În luna februarie 2012, revista Korunk XXIII/2 (pp. 122–124) a publicat recenzia intitulată Vallási
megújulás és rítusok egy erdélyi roma közösségben [Revitalizare religioasă şi ritualuri într-un sat
transilvănean de romi], semnată de Peti Lehel (cercetător ISPMN). Textul recenziei prezintă
volumul lui Fosztó László (cercetător ISPMN) – Ritual Revitalisation after Socialism: Community,
Personhood, and Conversion among Roma in a Transylvanian Village [Revitalizarea ritualurilor
după socialism: comunitate, persoană morală şi convertire religioasă în rândul romilor dintr-un sat
din Transilvania] – apărut în seria Halle Studies in the Anthropology of Eurasia (volumul 21,
Münster: LIT Verlang, 2009). Peti Lehel accentuează faptul că volumul lui Fosztó László reprezintă o
contribuţie semnificativă pentru două domenii ale cercetărilor antropologice: cel al cercetărilor
despre romi şi cel al antropologiei religiei. El a mai subliniat că lucrarea lui Fosztó se prezintă sub
forma unei analize originale, bazate pe o etnografie detaliată, care în acelaşi timp ridică întrebări
vis-á-vis de discursurile socioantropologiei recente.
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În luna februarie 2012, Horváth István (preşedinte ISPMN) a dat organelor de presă o serie de
interviuri cu privire la rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011
(Krónika – 2 februarie, Transindex – 3 februarie, Krónika – 8 februarie). El a subliniat, printre altele, că
în ciuda trendului demografic negativ înregistrat în ultimii 10 ani, în ceea ce priveşte proporţia
populaţiei rome, tătare şi ucrainene s-a înregistrat o creştere. Totodată, în ansamblu, raportat la
populaţia majoritară, proporţia minorităţilor a crescut. Articolele (în limba maghiară) le puteţi
consulta accesând link-urile:
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60143
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16488
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60282.

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.

