
SEPTEMBRIE 2014

Marţi, 2 septembrie 2014, a avut loc în Franţa proiecţia filmului documentar Valea plângerii (ISPMN&Triba
Film, regizori Mihai Andrei Leaha, Andrei Crişan, Iulia Hossu, 2013, 57 min.). Poriecţia a avut loc în cadrul
festivalului internaţional de film intitulat Le Festival International du Film Nancy-Lorraine aflat acum la cea
de-a 20-a ediţie. Detalii despre acest festival şi programul detaliat al evenimentului puteţi să le accesaţi aici.
Catalogul festivalului îl puteţi consulta aici.

În perioada 10-13 septembrie 2014, a avut loc la Bratislava, Slovacia, Întâlnirea anuală și Conferinţa
Internaţională a Gypsy Lore Society organizată în colaborare de către Asociaţia Europeană a Antropologilor
Sociali (EASA) în colaborare cu Institutul de Etnologie din cadrul Academiei de Științe a Slocaviei. Conferința a
găzduit numeroase secțiuni, cu invitați renumiți din diferite discipline socio-umane și domenii de cercetare. Toma
Stefánia (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul „The Roma? Beneficiaries of Social Assistance".
Social workers' Attitudes Toward Romanian Roma [Romii? Beneficiari ai sistemului de servicii sociale. Atitudinile
lucrătorilor sociali față de romii din România]. Prezentarea s-a centrat pe modurile în care discriminarea
instituțională se prezintă în România, această temă fiind una de actualitate și în Slovacia. Prezentarea se
bazează pe rezultatele unei anchete realizate de către ISPMN, dar și pe rezultatele unor cercetări de teren
efectuate în diferite localități din Transilvania. Fosztó László (cercetător ISPMN) a fost moderatorul unei alte
secțiuni din cadrul conferinței intitulate Politici de stat. În cadrul secțiunii au fost prezentate studii de caz din Italia,
Ungaria, Franța și Cehia.
Programul detaliat al conferinţei poate fi accesat pe aici.

Vineri, 12 septembrie 2014, o delegaţie a organizaţiei The Norvegian Helsinki Committee [Comisia Helsinki din
Norvegia] a vizitat sediul ISPMN pentru a cunoaşte activităţile institutului legate de cercetarea comunităţilor de
romi. La această întâlnirea au fost prezenţi din partea ISPMN: Kozák Gyula, Lăcătuş Crăciun Ioan, Plainer Zsuzsa
, Székely István Gergő (cercetători ISPMN) şi Estera Hetea (vicepreşedinte ISPMN). Cercetătorii prezenţi la
întâlnire au prezentat invitaţilor proiectele instituţionale ce au ca tematică minoritatea romă şi în care ISPMN a fost
implicat de-a lungul timpului cât şi proiectele aflate în desfăşurare la ora actuală.

Miercuri, 17 septembrie 2014, în cadrul Universităţii de vară 2014 din Transilvania, România,
(Sommerschule 2014 in Siebenbürgen/Rumänien) organizată de Ludwig-Maximilians-Universität München şi
Elitestudiengang Osteuropastudien, 15 doctoranzi în ştiinţe socio-umane au vizitat sediul ISPMN. Doctoranzii au
fost însoţiţi de dr. Enikő Dácz (IKGS) şi dr. Gerald Volkmer (BKGE). Din partea ISPMN Plainer Zsuzsa
(cercetător) le-a prezentat invitaţilor activitatea, principalele proiecte instituţionale ale ISPMN cât şi activitatea
editorială a institutului.
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În perioada 18-21 septembrie 2014, a avut loc la Istanbul, Turcia, cea de-a VII-a ediţie a congresului
internaţional intitulat Cultures of Crisis. Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in
Southeast Europe [Culturi ale crizelor. Experimentând dezastre și mișcări sociale în Europa de Sud-Est]
organizat de către Asociaţia Internaţională pentru Antropologia Sud-Est Europeană (InASEA) în colaborare cu
Universitatea Kadir Has, Istanbul, Turcia. InASEA, International Association of Southeast European Anthropology,
este o asociație profesională ce reunește antropologi din sud-estul Europei, sau interesați de această regiune.
Congresul de anul acesta a reunit aproximativ 130 de participanți. Tema centrală a conferinţei a fost criza și
conflictele în diferite contexte. Conferința a găzduit numeroase secțiuni, cu invitați renumiți din diferite discipline
socio-umane şi domenii de cercetare. Tematicile dezbătute au fost extrem de variate, de la ecologie și resurse
naturale, minorități, memorie, migrație. Din partea ISPMN au participat mai mulţi cercetători: Remus Anghel,
Toma Stefánia, Peti Lehel, Adriana Cupcea, Jakab Albert Zsolt şi Plainer Zsuzsa.
Remus Anghel a susţinut o prezentare cu titlul Migration and social inequality in times of crisis: changing social
relations and patterns of inequality in Romania's Gypsy ghettoes [Inegalităţi sociale şi migraţie în timpuri de criză.
Schimbarea realaţiilor sociale şi ale pattern-urilor de inegalităţi în ghetourile de romi din România]. Prezentarea
s-a centrat asupra migrației și a efectelor pe care aceasta le are în manifestarea inegalităților sociale. Toma
Stefánia (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul „Fusion or fission? The everyday politics of alterity in
multiethnic communities in Romania" [Politica alterităţii în comunităţi multietnice din România]. În acest articol,
autoarea a prezentat, în urma unei munci de teren extensive într-o localitate multietnică din Transivania, modul în
care o serie de procese sociale observabile pe termen lung afectează contactele sociale de zi cu zi între membrii
diferitelor grupuri etnice. De exemplu, criza economică a contribuit la restructurarea pieţei muncii locale,
convertirea romilor la Penticostalism a înlocuit instituţia năşitului între etnii şi grupuri sociale, şi altele. Prezentarea
s-a axat şi pe descrierea diferitelor contexte sociale care pot contribui la participarea romilor în migrația
internațională. Peti Lehel a susţinut prelegerea cu titlul Crisis and conversion. Coping with crisis in new religious
communities in the contact zones of Catholicism and Orthodoxy in Romania [Criză și conversiune. Înfruntarea
crizei în noi comunități religioase în zonele de contact ale ortodoxiei și catolicismului]. Prezentarea s-a centrat pe
analizarea motivelor ce au dus la apariția noilor comunități religioase, conflictele și strategiile de tratare a
membrilor acestora, precum și motivele ce cauzează conversiunile în comunități din zona de contact a ortodoxiei
și catolicismului. Având la bază povestiri de viață și narațiuni de conversiune, autorul a analizat rolul situațiilor de
criză în procesul de conversiune, rolul religiei în articularea crizelor personale și sociale și în procesul de
elaborare a strategiilor de adaptare. Prezentarea Adrianei Cupcea cu titlul Identity Construction at the Turkish
and Tatar Commnunities in Dobrudja, Romania reprezintă rezultatul unei campanii de teren, inițiate la începutul
anului 2013, care a avut ca scop analiza dinamicilor identitare la comunitățile turcă și tătară, din Dobrogea. Din
punct de vedere cronologic, prezentarea s-a axat asupra perioadei comuniste, cu scopul de a identifica felul în
care s-au reflectat schimbările politice, economice și sociale ale epocii asupra structurii identitare etnice și
religioase a turcilor și tătarilor din Dobrogea, pentru a se extinde treptat asupra evoluțiilor identitare, după 1990.
Îmbinând cercetarea arhivistică, cu analiza de text jurnalistic și cercetarea de teren (interviuri, observația
participativă), cercetarea depistează tiparele memoriei perioadei comuniste, tipurile de relații și atitudini create în
raport cu regimul vremii, alături de evoluția autoimaginii și heteroimaginii turc-tătar, generate de principalele
repere identitare: etnie, religie, origini, limba maternă și tradiții, atât în cadrul societății socialiste, dar și după
căderea comunismului. Jakab Albert Zsolt a susţinut prezentarea cu titlul Remembering Crises. The Memory of
Social Conflicts and Political Changes [Comemorarea crizelor. Memoria conflictelor sociale şi schimbările politice].
Studiul a vizat uzul social al memoriei legate de schimbările politice și conflictele sociale, și explorează rolurile
multiple și funcțiile rupturilor sociale și istorice ca şi crize (revolte, revoluții, războaie, schimbări de regim), care au
un rol însemnat în reprezentarea, medierea și manipularea memoriei colective, culturale și politice într-un context
postsocialist și multietnic. Plainer Zsuzsa a avut o prezentare intitulată The crisis of post-1989 educational
policies, the crisis of pre-1989 forced urbanisation and the making of a 'Gypsy school' in a Romanina town [Criza
politicilor educaţionale post-1989, criza urbanizării forţate a comunismului de stat. Crearea unei „şcoli pentru romi"
într-un oraş din România]. Prezentarea cercetătoarei este o versiune mai complexă a studiul său de atelier cu
titlul Audit Culture and the Making of a "Gypsy School" [Cultura auditării şi crearea unei „şcoli de romi"], lucrare
publicată la Editura ISPMN.
Programul detaliat al conferinţei poate fi accesat aici.
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La Editura ISPMN a apărut, în luna septembrie 2014, volumul intitulat Două decenii. Evreii din Cluj în
perioada interbelică autor Gidó Attila [Editura Institutului pentru Studierea problemelor Minorităţilor Naţionale,
Cluj-Napoca, 2014].
Rezumat
Lucrarea de faţă cuprinde o perioadă de 22 de ani, două decenii lungi, începând din 1918 până în 1940. Având în
vedere structura ei, poate fi considerată o monografie de comunitate. Privită însă din perspectiva fixată de intenţia
autorului, lucrarea doreşte să depăşească limitele unei monografii. Prezentarea momentelor esenţiale ale istoriei
evreilor din Cluj din perioada interbelică intenţionează să transcendă limitele impuse de gen şi trece de nivelul
cercetărilor de istorie evenimenţială şi politică, folosind atât instrumentele de analiză ale disciplinei de istorie, cât
şi ale sociologiei şi antropologiei. Cartea abordează tema din punctul de vedere al problemei identităţii etnice şi al
integrării în societate. Istoria evreilor din Transilvania/Clujul de după Primul Război Mondial şi diferitele aspecte al
vieţii comunităţii (stratificarea socială, viaţa culturală, sistemul instituţional, atitudinile politice, rolul lor economic) a
cunoscut o metamorfoză. Astfel, influenţat de schimbările geopolitice şi de evenimentele politice/sociale interne,
procesul de integrare şi de asimilare a evreilor în societatea maghiară a fost încetinit, iar în unele cazuri s-a oprit.
Mai multe detalii despre apariţiile editoriale ISPMN puteţi afla aici.

În toamna acestui an fondul Bibliotecii ISPMN a fost îmbogăţit, prin achiziţii şi donaţii, cu aproape 300 de cărţi şi
reviste noi (respectiv şi cu numere care completează colecţiile de reviste păstrate în bibliotecă). Astfel, biblioteca
deţine în prezent peste 5000 de documente individuale şi rămâne deschisă publicului larg atât în scopul utilizării în
cadrul sălii de lectură cât şi pentru împrumutul acasă.
Mai multe detalii despre Biblioteca ISPMN aflaţi de pe siteul ISPMN.

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/gido-attila
http://www.ispmn.gov.ro/page/editura-ispmn
http://ispmn.gov.ro/page/biblioteca-online-ispmn
http://www.ispmn.gov.ro/page/despre-institut
http://centru.doc@ispmn.gov.ro
http://www.tcpdf.org

