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cărţi

Fazakas, Emese (ed.): Erdélyi magyar szótörténeti tár, (VAS-ZS) XIV. köt. [Dicţionarul-tezaur al
lexicului maghiar din Transilvania, volumul XIV]. Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. 798 p.
Abstract. Dicţionarul, care a ajuns la ultimul volum, are la bază un material lingvistic imens cules de
profesorul Szabó T. Attila. Lexicul inclus în acest Dicţionar ne prezintă limbajul oficial şi popular, atât scris cât
şi vorbit, în perioada cuprinsă între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea. Astfel putem afirma că Dicţionarul
prezintă limba în complexitatea şi tumultul vieţii de fiecare zi, în mişcarea şi schimbarea ei neîntreruptă.
Cititorul poate găsi, alături de cuvintele aparţinând lexicului de bază, atât vechiul, care dispare, cât și noul,
care se naşte şi se va întări sau va cădea repede în desuetudine, cu mai multe sau mai puţine atestări.
Dincolo de sfera de interes a lingvisticii, dicţionarul furnizează un material istoric tuturor ştiinţelor care, în
contextul cercetării proprii, abordează problemele evouţiei lexicului din punct de vedere istoric. Materialul
lingvistic referitor la obiceiuri cuprins în Dicţionar prezintă o deosebită importanţă pentru cercetătorii din
domeniul istoriei şi al etnografiei istorice. În acelaşi timp, Dicţionarul este un instrument de lucru esenţial
pentru cercetătorii din cel puţin două domenii: pentru cercetătorul arhivelor şi pentru scriitorul doritor să-şi
îmbogăţească limba. Este singurul Dicţionar care explică materialul lexical istoric nu numai în limba
maghiară, ci şi în limba română şi germană, fiind astfel un ajutor de nepreţuit atât pentru cercetătorii români
cât și pentru cei germani.

Vajda, András: Az írás és az írott szó hatalma. Az írás a mindennapokban egy Maros menti
településen [Scrisul şi puterea cuvântului scris]. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 300
p. + CD.
Abstract. Obiectul de studiu al acestei lucrări îl constituie analiza culturii populare scrise a unei comunităţi
din localitatea mureşeană Dumbrăvioara. Autorul cercetează cum scrisul, ca tehnică, practică şi fenomen
cultural organizează şi formează lumea, viaţa colectivă şi cea individuală a unei comunităţi locale, devenind o
modalitate de comunicare şi autoexprimare esenţială. Volumul prezintă cum scrisul are un rol important în
structura vieţii cotidiene, în stabilirea relaţiilor dintre oameni şi între instituţii în diverse situaţii şi împrejurări.
Pe lângă clasificarea textelor după tip, delimitarea funcţiilor acestora şi a evoluţiei lor în timp autorul se
concentrează asupra analizei funcţiilor actuale paralele ale scrisului, a descrierii ocaziilor utilizării scrisului şi
a obiceiurilor legate de aceste ocazii. Primul capitol conţine descrierea temei de cercetare, structura lucrării,
precum şi observaţiile generale legate de cultura populară scrisă, care constituie punctul de pornire a tezei.
Al doilea capitol prezintă cadrul temporal al cercetării, sursele şi metodele exploatării şi înregistrării. Al treilea
capitol încearcă să prezinte modul în care intensificarea utilizării scrisului a avut o contribuţie importantă şi la
transformarea structurii economice, la apariţia şi consolidarea instituţiilor publice şi în procesul de alfabetizare
a comunităţii. Capitolul patru descrie folosirea colectivă şi publică a scrisului şi a documentelor scrise.
Capitolul cinci reprezintă partea centrală a publicaţiei, conţinând analiza a trei arhive populare. Capitolul şase
este structurat în mai multe subcapitole, care analizează documentele elaborate cu ocazia unor evenimente
precum şi obiceiurile şi contextele folosirii scrisului. Capitolul şapte trece în revistă funcţiile textelor scrise în
comunitate, prezentând funcţiile magice, rituale, comemorative, economice, literare, estetice şi decorative ale
lor. Totodată, pe baza contextelor de folosire sunt identificate funcţiile primare şi secundare ale scrisului.
Ultimul capitol desemnează concluziile acestui volum. Pe lângă cele mai importante rezultate ştiinţifice din
capitolele prezentate mai sus, sunt formulate concluziile finale generale ale cercetării legate de funcţiile
scrisului şi cele legate de elaborarea şi utilizarea de documente, relaţia dintre oralitate şi scris, dar şi
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problematica tezaurizării textelor scrise. Ca şi o concluzie finală volumul atrage atenţia asupra puterii
scrisului.

Vincze, Enikő - Iulia-Elena Hossu (eds.): Marginalizarea socio-teritorială a comunităţilor de romi din
România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași. Cluj: EFES, 2014. 270 p.
Abstract. Începând din decembrie 2012, Fundația Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială din Cluj,
împreună cu Centrul de Cercetare pentru Studii Economice și Regionale al Academiei Maghiare de Ştiințe,
Facultatea de Filosofie a Universității Belgrad, au fost parteneri instituționali în cercetarea intitulată Faces and
Causes of the Roma Marginalization in Local Settings. Contextual inquiry to the UNDP/World Bank/EC
Regional Roma Survey 2011, focusing on Hungary, Romania, Serbia. Primele două faze ale acestei inițiative
comune a United Nations Development Programme (UNDP), Open Society Foundation's Roma Initiatives
Office (RIO), programul OSI Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion și Central European
University/Center for Policy Studies (CEU CPS) s-au derulat în România, Serbia şi Ungaria în perioada
decembrie 2012 - iunie 2013. Aceste faze au fost finanțate de United Nations Development Programme.
Analiza materialului empiric generat prin această cercetare contextuală efectuată în 25 de localități din
România a fost publicată la Editura EFES în volumul cu titlul Marginalizarea socio-teritorială a comunităţilor
de romi din România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași, editori Enikő Vincze și
Iulia-Elena Hossu. Autorii volumului sunt: Cătălin Dîrțu, Adrian-Nicolae Furtună, Margareta Herțanu,
Iulia-Elena Hossu, Andrei Tudor Mihail, Elena Mihalache, Rafaela Maria Muraru, Florina Pop, Mihaela Preda,
Elena Trifan, Daniel Tudora, Enikő Vincze.
Varianta on-line a volumului este accesibilă pe pagina web a Fundației Desire.

Vincze, Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919) [Şcoala arheologică
clujeană în perioada Béla Pósta (1899-1919)]. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. 812 p.
Abstract. Şcoala arheologică condusă de Pósta Béla ocupă un loc important printre centrele de cercetare
ştiinţifice clujene din secolul XX. Acest cercetător prestigios a fost desemnat în 1899 la conducerea Catedrei
de arheologie fondată în 1872 în cadrul Universităţii „Francisc Iosif" şi, în acelaşi timp, în fruntea Colecţiei de
numismatică şi de antichităţi a Societăţii Muzeului Ardelean. Organizarea institutului universitar de
numismatică şi arheologie, precum şi dezvoltarea colecţiei de numismatică şi antichităţi a societăţii
presupuneau crearea unor condiţii prielnice financiare, de amplasare şi de personal. Ca rezultat al
neobositelor intervenţii la forurile superioare, Pósta a obţinut din partea societăţii mijloace pentru extinderea
colecţiilor, precum şi o alocaţie statală, continuu majorată, pentru ambele instituţii. Meritul peren al său
rămâne făurirea personalului celor două instituţii: formarea unei pleiade de eminenţi specialişti în domeniul
arheologiei şi al ştiinţelor auxiliare ei, precum şi a unui personal tehnic şi auxiliar priceput, devotat profesiunii
şi locului de muncă.
Numit inspector al Inspectoratului Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor, i s-a încredinţat îndrumarea de
specialitate a colecţiilor de antichitate a unui număr de cca. 30 de muzee din partea de est a ţării. Le-a dat
sfaturi privitoare la sistematizarea materialului muzeistic, la folosirea chibzuită a alocaţiei de stat, i-a ajutat în
rezolvarea greutăţilor ivite în urma lipsei personalului specializat.
Activitatea şcolii arheologice din Cluj a fost apreciată de lumea ştiinţifică maghiară şi europeană. Reciprocele
vizite personale, precum şi participarea la congresele internaţionale au oferit posibilitatea încadrării
cercetărilor din Cluj în schimbul internaţional de valori culturale. Cadrul organizat al acestor contacte era
asigurat de revista Dolgozatok - Travaux, primul organ bilingv de specialitate din Ungaria, lansat în 1910.
Munca desfăşurată de instituţiile surori sub conducerea lui Pósta a fost dur întreruptă de Primul Război
Mondial. Sfârșitul nefast pentru Ungaria și ocuparea de către armata română a Clujului au dus la desfiinţarea
şcolii arheologice. Distrugerea a fost continuată, după al Doilea Război Mondial, de dictatura comunistă:
Societatea Muzeului Ardelean a fost dizolvat, colecţiile ei au fost împărţite între diferite instituţii de stat,
predarea în limba maghiară a arheologiei, cu intermitențe restabilită, a fost desfiinţată.
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Von Puttkamer, Joachim - Stefan Sienerth - Ulrich A. Wien (ed.): Die Securitate in
Siebenbürgen [Securitatea în Transilvania]. (Siebenbürgisches Archiv 43) Köln, Weimar, Wien:
Boehlau. 2014. 432 p.
Abstract. Volumul cuprinde lucrări prezentate în cadrul conferinţei organizate de către Arbeitskreis für
Siebenbürgische Landeskunde/Societatea de Studii Transilvane în cooperare cu Institut für deutsche Kultur
und Geschichte Südosteuropas (IKGS) [Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sud-Estul Europei] la
Universitatea Friedrich Schiller din Jena, în septembrie 2010. Denominatorul comun tematic al majorităţii
lucrărilor reprezintă activitatea Securităţii în Transilvania şi minorităţile din România (în special cea germană
şi cea maghiară), studiile de caz axându-se pe tematici precum viaţa bisericească, viaţa culturală,
monitorizarea intelectualilor etc., dar apar şi două studii care prelucrează materiale ale fostei Poliţie Secrete
din RDG.
Volumul este structurat în următoarele patru unităţi tematice: Securitatea în societatea română, minorităţile şi
infiltrarea Securităţii în bisericile protestante, Securitatea şi literatura, respectiv cuvântul de încheiere semnat
de către Anton Sterbling (Das Motiv der Freiheit und die Machenschaften der Securitate). Prima unitate
tematică conţine studii de Dragoş Petrescu (The Resistance that Wasn't: Romanian Intellectuals, the
Securitate, and "Resistance through Culture"), Gerd Stricker (Die Rumänische Orthodoxie und die
Securitate), Georg Herbstritt (Siebenbürgen in den Akten der DDR-Staatssicherheit), Martin Jung (Ein
schwieriges Erbe. Der Umgang mit der Securitate im heutigen Rumänien) şi Katharina Lenski (Der
zerbrochene Spiegel. Methodische Überlegungen zum Umgang mit Stasi-Akten). Chestiuni legate de
minorităţi şi bisericile protestante sunt abordate în lucrări de către Silviu B. Moldovan (Die deutsche
Minderheit in Rumänien. Politisches Problem und historisches Erbe), Hannelore Baier (Objekt und
Instrument. Die deutsche Minderheit im Fokus der Securitate), Virgiliu Ţârǎu (Die deutsche Minderheit und
die Securitate. Schuldzuschreibung durch Gesetz und Ideologie bis 1970), Stefano Bottoni (Integration,
Collaboration, Resistance. The Hungarian Minority in Transylvania and the Romanian State Security), Dezső
Buzogány (Secret Police Surveillance of the Guests of the Reformed Church and of the Dutch Theology
Students in Socialist Romania) şi Corneliu Pintilescu (Umdeutung religiöser Praktiken in politische Schuld
durch das Militärgericht Klausenburg/Cluj 1948-1958). Controlul vieţii literare este analizat de către Gundel
Große şi Wolfgang Dahmen (Die Auseinandersetzung der rumänischen Literatur mit der Securitate), Liviu
Burlacu (Maßnahmenpläne der Securitate gegen deutsche Schriftsteller in Rumänien), Stefan Sienerth
(Zielstrebig, leidenschaftlich, übereifrig. Zur Securitate-Akte des Literaturhistorikers Heinz Stănescu), Cristina
Petrescu (Eine Zeugin gegen die Securitate. Herta Müller versus Akte „Cristina") şi Michael Markel (Im
Fadenkreuz der Verleumdung. Aspekte der Klausenburger Germanistik im Spiegel von Securitate-Akten).

reviste, articole

Katalog. Bücher der Rumäniendeutschen - Rumäniendeutsche Bücher. 1990‒2014. [Cărţi ale
germanilor din România, cărţi germane din România, 1990 - 2014]. Echo der Vortragsreihe,
(Sonerbeilage), nr. 88/aprilie, 2014. 386 p.
Abstract. A devenit o tradiţie ca an de an, în cadrul „Zilelor Literaturii Germane la Reşiţa" (anul acesta, între
11 şi 13 aprilie s-a desfăşurat în capitala Banatului Montan cea de a XXIV-a ediţie) eveniment unic în arealul
românesc, să apară câte o ediţie specială a revistei Echo der Vortragsreihe („Ecoul Asociaţiei"), dedicată
cărţilor de limba germană din România. Ediţia specială nr. 88, cu titlul Cărţi ale germanilor din România, cărţi
germane din România, 1990 - 2014, care în anul acesta a apărut cu nu mai puţin de 386 de pagini,
cuprinzâmd 1.971 de titluri de cărţi, este unica întreprindere de acest gen din România şi pune în evidenţă
cărţile care au ca autori germani sau sunt cu conţinut despre minoritatea germană din România, apărute
după evenimentele din decembrie 1989.
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Cărţile cuprinse în catalog sunt în primul rând de literatură, iar în bună parte sunt şi cărţi de referinţă despre
istoria şi prezentul etniei germane de pe teritoriul actual al României. Totodată se găsesc şi multe titluri cu
caracter ştiinţific care pot face obiectul unor documentări şi cercetări viitoare.
Cărţile evidenţiate în catalog se găsesc spre lecturare sau cercetare la Biblioteca Germană „Alexander Tietz"
din municipiul Reşiţa. În marea lor majoritate, cărţile sunt donaţii ale unor instituţii din ţară şi de peste hotare,
edituri, case de creaţie şi documentare.
Apărut în luna aprilie 2014, acest catalog a fost pus la dispoziţia bibliotecilor şi institutelor de cercetare din
ţară şi de peste hotare, care au ca scop studiul minorităţii germane din România.

Székely, István Gergő - István Horváth: Diversity recognition and minority representation in Central
and Southeast Europe: a comparative analysis. [Recunoaşterea diversităţii şi reprezentarea
minorităţilor în Europa Centrală şi de Sud-Est: o analiză comparată] Nationalities Papers: The Journal
of Nationalism and Ethnicity, 2014, 42:3, pp. 426-448.
Abstract. Articolul oferă o analiză comparată a dimensiunii de reprezentare politică a regimurilor drepturilor
minoritare din 16 ţări central şi sud-est-europene, între care şi România. Statele sunt clasificate de-a lungul
unei serii de variabile care descriu modul în care diversitatea etnoculturală este recunoscută şi înfăţişată
(definiţia statului, a suveranului, modul în care se fac referiri la minorităţi), precum şi reglementările mai
concrete referitoare la reprezentarea politică a minorităţilor la nivel naţional şi identifică tipare specifice în
ceea ce priveşte combinaţiile în care acestea apar. Studiul, bazat pe o analiză formal-legală a celor mai
importante acte normative în vigoare în aceste ţări (constituţii, legi referitoare la statutul minorităţilor, legislaţie
electorală), dezvăluie o legătură clară între atitudinea generală a statelor faţă de diversitate şi incidenţa
autonomiilor, şi o conexiune mai puţin univocă dar totuşi puternică în ceea ce priveşte reglementările ce
vizează reprezentarea minorităţilor în parlament.
Articolul a apărut în cadrul unui număr special al revistei Nationalities Papers, care cuprinde şi alte patru
studii, prezentate iniţial la Conferinţa Generală ECPR, care a avut loc în august 2011 la Rejkjavík, Islanda.
Nationalities Papers este o publicaţie a Asociaţiei pentru Studierea Naţionalităţilor (Association for the Study
of Nationalities).

proiecte, rapoarte de cercetare

Messing, Vera: Patterns of Roma Employment in Europe. NEUJOBS Policy Brief, Nr. D19.4/martie
2014.
Abstract. Raportul sintetizează rezultatele a 18 luni de cercetări asupra ocupării romilor şi politicile forţei de
muncă adresate şomerilor de etnie romă în cinci state membre UE (Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia şi
Spania). Cercetările au fost derulate în cadrul proiectului NEUJOBS finanţat prin FP7 şi intitulat Policy
puzzles with Roma employment [Politici publice legate de angajarea romilor]. Scopul cercetării a fost să
examineze politicile legate de piaţa forţei de muncă - ţintele, impactul, designul şi funcţionarea lor pe plan
local - care sunt destinate să crească oportunităţile populaţiei de romi pe piaţa muncii şi de a analiza aceste
politici faţă de cele mai importante cauze care determină ocuparea redusă în rândul acestui grup.
Originalitatea cercetării constă în faptul că s-a centrat asupra modului în care diferite nivele ale politicilor
publice influenţează şansele de angajare ale romilor slab calificaţi. Astfel, au fost analizate reglementările în
ceea ce priveşte cererea şi oferta pieţei de muncă pentru forţa de muncă slab calificată. În continuare, au fost
examinate politicile publice, componentele acestora şi potenţialul lor de a ajunge la segmentele de populaţie
cele mai vulnerabile, inclusiv romii. În final, a fost abordat modul în care politicile active pentru piaţa muncii
(ALMP) funcţioneză la nivel local, tipurile de programe şi măsura în care acestea au ajuns la grupul ţintă şi
impactul lor potenţial în ceea ce priveşte creşterea şanselor de angajare a romilor aflaţi la vârsta activă.
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Raportul poate fi vizualizat pe pagina web Center for Policy Studies (CEU).

Proiect pilot privind utilizarea optimă a fondurilor europene pentru dezvoltarea unor strategii durabile
de îmbunătăţire a condiţiilor de locuire şi incluziune a romilor dezavantajaţi în Zona Metropolitană
Cluj (2011-2013)
Descriere. Proiectul a fost implementat de către Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) în
colaborare cu Primăria Cluj-Napoca, cu sprijinul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi al Grupului
de Lucru al Organizațiilor Civice (gLOC) şi a fost finanţat de Open Society Foundations, Making Most of EU
Funds for the Roma. Scopul proiectului a fost mobilizarea resurselor existente pe plan local în vederea
folosirii fondurilor europene pentru incluziunea socială a grupurilor dezavantajate. Procesul s-a concentrat pe
zona Pata-Rât şi Cantonului (ca fază pilot), însă viziunea urmăreşte dezvoltarea unei strategii pentru
incluziunea socială a grupurilor dezavantajate la nivelul zonei metropolitate care să acopere orizontul de timp
2012-2020.
Cercetarea sociologică din prima fază a proiectului a fost realizată în octombrie 2012 de către Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a
Universității „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca. Ancheta sociologică a avut un grad de acoperire de peste 90% a
gospodăriilor din aria-țintă și rezultatele au fost prezentate și discutate mai întâi cu membrii comunităților
marginalizate. Rezultatele cercetării au furnizat informații pentru o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții
instituțiilor cu responsabilități în domeniul incluziunii sociale şi situaţiei minorităţii rome în România, pe
sectoarele educație, sănătate, ocuparea forței de muncă, locuire, prestații și servicii sociale. De asemenea,
acestea au avut un rol instrumental pentru redactarea capitolului „Incluziune socială" din „Strategia de
Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020". Raportul de cercetare intitulată Evaluarea participativă a
situaţiei sociale din zona Pata-Rât şi Cantonului, Cluj-Napoca. Decembrie 2012 (în limba română și engleză),
cât și metodologia cercetării sunt disponibile public pe site-ul UNDP.
Mai multe informaţii legate de acest proiect găsiţi în numărul 5 (mai 2014) al buletinul informativ The Place for
Everyone editat de către Centrul Regional Bratislava al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP) şi dedicat intervenţiilor de dezvoltare teritorială integrată pentru asigurarea sustenabilităţii locuirii şi a
incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri

„70 ani de la Deportarea evreilor din Transilvania de Nord"
Descriere. În luna mai 2014 s-au împlinit 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord în
lagărul de la Auschwitz-Birkenau. În memoria evreilor deportaţi, Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel" a organizat o serie de evenimente, printre care și manifestări
ştiinţifice. Astfel, în 7 mai 2014, la București, a fost susținută conferinţa „70 ani de la Deportarea evreilor din
Transilvania de Nord", eveniment organizat sub înaltul patronaj al președintelui Camerei Deputaților. În 26
mai a avut loc o conferință internațională cu același titlu la Cluj-Napoca. Conferinţa internaţională a fost
organizată de Comunitatea Evreilor din Cluj şi de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România în colaborare
cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", Universitatea „Babeş-Bolyai",
Academia Română şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. La eveniment au
participat cercetători din ţară şi străinătate.

anunţuri
5

noutati mai 2014

Conferința internațională Nationhood in the Carpathian Region. Hungarians and their Neighbours Sociological Perspectives, Cluj-Napoca, 26-28 noiembrie 2014
Descriere. Conferința anuală este organizată de către Asociația Maghiară de Sociologie (Ungaria) și
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai și va avea loc la UBB, Cluj-Napoca.
Scopul conferinței este de a discuta rezultatele cercetărilor sociologice din Slovacia, Ucraina, România,
Serbia, Croația, Austria și Ungaria cu privire la poziția, provocările și șansele legate de a fi maghiar în
societatea europeană al secolului XXI. Mai multe informații în legătură cu tematica conferinței găsiți pe
pagina web a AMS (în limba engleză).
Limbile în care pot fi susținute prezentările sunt limba engleză, maghiară și română.
Data limită pentru trimiterea abstractelor: 30 iunie 2014.

despre buletinul informativ Noutăţi

Lucrările ştiinţifice şi evenimentele incluse în acest buletin informativ nu constituie o listă completă. Cei
interesaţi să coopereze la realizarea lui sunt rugaţi să ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro. Cei
care nu doresc să primească acest buletin informativ sunt invitaţi să ne contacteze în acest sens.
Informaţii detaliate în legătură cu proiectul Noutăţi în cercetarea minorităţilor naţionale din România şi
numerele anterioare ale buletinului informativ se găsesc pe pagina web a ISPMN.
Pentru informaţii legate de proiectele derulate în cadrul ISPMN şi publicaţiile apărute la Editura ISPMN vizitaţi
pagina web a Institutului.
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