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Luni, 13 aprilie 2015, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost intervievat de redacţia în limba maghiară a Radio
România, Târgu-Mureş, în cadrul emisiunii Să ne înţelegem (Értsünk szót), redactor Boróka Parászka. Tema
emisiunii a fost situaţia studiilor ştiinţifice asupra romilor din Transilvania şi a romologiei, în general. László Fosztó
a vorbit despre contextul istoric, politic şi instituţional al studiilor despre romii în România şi rolul pe care ISPMN
şi-l asumă în domeniul cercetărilor legate de romi. Puteţi accesa interviul aici.
Marţi, 21 aprilie 2015, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la Forumul pentru Oportunităţi Egale
dedicat Incluziunii romilor organizat de Adunarea Regiunilor Europene (AER - Assembly of European Regions).
Forumul a fost găzduit de Consiliul Regional din Alsacia, Strasbourg. La forum au participat reprezentanţi din
numeroase regiuni europene, iar discuţia în plen a fost moderată de Agnès Ciccarone, coordonator AER pentru
Oportunităţi Egale. Au fost prezentări din partea profesorului Yaron Matras (Regatul Unit al Marii Britanii), membru
al Reţelei Academice Europene de Studii asupra Romilor, a domului Denis Huber (Franţa) reprezentând Alianţa
Europeană a Oraşelor şi Regiunilor, a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei
(European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion of the Congress of the Council of Europe) şi a
domnului Peter Jorna (Olanda) expert pe problemele romilor şi a sintilor. Au fost prezentate şi discutate practicile
locale de incluziune a romilor din Voivodina (Serbia) şi Sörmland (Suedia). Mai multe detalii vedeţi aici.
Miercuri, 22 aprilie 2015, Stefánia Toma şi László Fosztó ( cercetători ISPMN) au participat la întâlnirea de
închidere a proiectului Reţelei Academice Europene de Studii asupra Romilor la Centrul European de Tineret al
Consiliului European la Strasbourg. Proiectul a fost o iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a Consiliului
Europei şi a vizat facilitarea relaţiilor dintre comunitatea academică a cercetătorilor, a specialiştilor în politici
publice şi a decidenţilor la diferite nivele (european, naţional, regional etc.) pentru a contribui la politicile de
incluziune socială a romilor pe baza celor mai recente rezultate ştiinţifice. Proiectul a fost finanţat de instituţiile
partenere în perioada 2011-2015. După închiderea proiectului reţeaua rămâne funcţională, platformele de
comunicare online vor fi menţinute (http://romanistudies.eu, https://www.facebook.com/romanistudies.eu,
romani_studies_network@yahoogroups.com), iar reţeaua va continua să primească noi membri, încurajând şi
facilitând participarea membrilor în dezbateri privind politicile publice în domeniul incluziunii sociale a romilor. Mai
multe detalii vedeţi aici.
În perioada 23-24 aprilie 2015, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a luat parte la conferința intitulată
Diasporic and Migrant Identities: Social, Cultural, Political, Religious and Spiritual Aspects Sarajevo,
Bosnia și Herzegovina organizată de Institute for Islamic Tradition of Bosniaks. Cercetătoarea a susținut lucrarea
cu titlul Memory and Identity in Turkish and Tatar Communities in Dobruja (Romania), bazându-se din punct de
vedere metodologic pe anchetele de teren realizate în Dobrogea. În această lucrare Adriana Cupcea a identificat
tiparele memoriei perioadei comuniste, oferind în același timp o imagine detaliată asupra strategiilor de păstrare a
identității etnice și religioase în perioada 1946-1989, la comunitățile turcă și tătară din Dobrogea.
A apărut articolul lui Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) intitulat Migration in Differentiated Localities:
Changing Statuses and Ethnic Relations in a Multi-Ethnic Locality in Transylvania, Romania [Migrația în
localități diferenţiate. Schimbări de statut social și relații etnice într-o localitate multietnică din Transilvania,
România]. Studiul a apărut în jurnalul Population, Space and Place, DOI: 10.1002/psp.1925, ISI (f=1.71). Articolul
argumentează faptul că în ultimii ani studiile de specialitate au analizat extensiv efectele migrației în țările de
origine. Astfel de studii descriu migrația ca pe un proces care generează fluxuri intense de capital, idei și bunuri,
care schimbă în sine comunități și regiuni întregi. Acest studiu adoptă o perspectivă diferită, argumentând că o
perspectivă diferențialistă este mai adecvată analizei societăților complexe, structurate în funcție de diviziuni
etnice și sociale diverse.
Pe parcursul lunii aprilie 2015 au avut fost organizate mai multe lansări de carte ale publicaţiei ISPMN Együtt
és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989-1990) [Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2014,
coordonatori: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák] în următoarele oraşe: Sfântu Gheorghe (8 aprilie),
Miercurea Ciuc (9 aprilie), Odorheiu Secuiesc (10 aprilie), Târgu Secuiesc (21 aprilie), Satu Mare (23 aprilie),
Sighetu Marmaţiei (24 aprilie), Oradea (30 aprilie). Evenimentele au fost organizate de către ISPMN şi
organizaţiile judeţene UDMR. Ecouri de presă puteţi vedea aici: articol 1, articol 2, articol 3 şi articol 4.
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În luna aprilie 2015 au fost publicate pe site-ul ISPMN Cronologia minorităţii italiene, respectiv Cronologia
minorităţilor cehe şi slovace. Cronologiile au fost realizate în cadrul proiectului de cercetare ISPMN intitulat
Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România. În
prezent pot fi consultate 16 cronologii ale minorităţilor pe site-ul ISPMN, majoritatea fiind publicate şi în volume
colective. Cronologiile pot fi accesate aici.
A apărut numărul 58 din Seria Studii de atelier ISPMN. Studiul intitulat Turc, tătar sau turco-tătar. Probleme
ale identității la turcii și tătarii din Dobrogea, în perioada postcomunistă/Turk, Tatar, Or Turko-Tatar:
Challenges to the Identities of Dobruja Turks and Tatars in Post-communism este semnat de Adriana
Cupcea (cercetător ISPMN).
Abstract. Studiul prezintă rezultatele unei cercetări ce a avut ca scop analiza utilizărilor și a raportărilor la
termenii de turc, tătar și turco-tătar, ca o reflexie a discursului argumentativ, configurat după 1990, în scopul
legitimării opțiunilor pentru o identitate etnică singulară, fie turcă sau tătară, fie pentru o identitate cu un dublu
indicator etnic, cea turco-tătară. În același timp, cercetarea relevă alternanța cronologică a acestor opțiuni,
începând de la nivelul discursului oficial și până la cel al membrilor comunității, identificând factorii sociali, politici,
economici, culturali sau simbolici care determină succesiunea opțiunilor identitare în perioada postcomunistă. Din
punct de vedere metodologic, cercetarea se bazează pe analiza de text aplicată textelor de presă, publicate în
revistele celor două comunități turcă și tătară, Hakses (Vocea autentică), respectiv Karadeniz (Marea Neagră). Nu
în ultimul rând cercetarea se bazează pe un număr considerabil de interviuri semistructurate cu membri ai celor
două comunități, realizate pe parcursul unor campanii de teren sucesive, inițiate la începutul anului 2013,
dezbaterea asupra unei identități turce, tătare sau turco-tătare, fiind un subiect recurent, care se autoimpune
cercetătorului aflat în teren.Pentru mai multe detalii despre Seria de studii de atelier ISPMN şi accesarea online a
studiilor accesaţi acest link.
A apărut la Editura ISPMN volumul intitulat Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România:
1989-1990, [Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014]. Volumul
este editat de Nándor Bárdi - Attila Gidó - Csaba Novák Zoltán. Volumul conţine 12 studii ce sunt redactate
conform unei structuri similare. Prin ele s-a dorit descrierea situaţiei populaţiei maghiare din localitate înainte de
1989, grupările maghiare de opozanţi ai regimului şi sistemele de relaţii din aceste localităţi. Considerăm că
prezentarea acestor dimensiuni este importantă pentru că în decursul revoluţiei şi în perioada imediat următoare
liderii locali maghiari de mai târziu s-au afirmat chiar în aceste grupuri de intelectuali. În funcţia de localitate şi în
acord cu greutatea politică a maghiarilor, studiile tratează şi evenimentele generale din perioada revoluţiei, însă în
fiecare caz accentul cade asupra evenimentelor importante din punctul de vedere al comunităţii maghiare. O altă
caracteristică comună a studiilor este reliefarea relaţiilor dintre liderii locali maghiari şi români, a activităţii Vetrei
Româneşti, abordarea rolului jucat de armată şi al forţelor armate locale în organizarea administraţiei orăşeneşti şi
judeţene în perioada care a urmat după revoluţie. Studiile tratează greutatea politică a UDMR în localităţile cu
pricina, problema şcolilor (învăţământ cu predare în limba maghiară, crearea şcolilor maghiare independente,
universitatea maghiară), problema ajutoarelor (şi a distribuirii lor), chestiunea schimbării elitelor, ecourile şi
consecinţele conflictului româno-maghiar de la Târgu-Mureş, precum şi organizarea şi desfăşurarea primelor
alegeri libere din mai 1990. Mai multe detalii despre oferta Editurii ISPMN şi modalităţile de achiziţionare a
volumelor vedeţi aici.
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.
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