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În perioada 29 iunie-1 iulie 2016, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la cel de-al X-lea Seminar
Științific din Vărgata [X. Csíkfalvi Csűrszemináriumok], organizat de Universitatea Sapientia, Facultatea din
Târgu-Mureș, Departamentul de Științe Sociale Aplicate. Tema workshopului a fost Modelarea și comunicarea
identității comunităților rurale (monografie, casa-muzeu, monument, zi memorială, ziua satului) [A vidéki
közösségek identitásának alakítása, kommunikálása (monográfia, tájház, emlékmű, emléknap, falunap)].
Evenimentul a fost moderat de Vajda András (Universitatea Sapientia), cu participarea lui Gagyi József
(Universitatea Sapientia), Szijárt Zsolt și Bódi Jenő (Universitatea din Pécs), Jakab Albert Zsolt (cercetător
ISPMN). 

Vineri, 1 iulie 2016, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a organizat împreună cu Margit Fauser (Universitatea
Ruhr-Bochum) un seminar de cercetare pe tema migrației de întoarcere și a schimbării sociale. Literatura
academică din ultimii zece ani a analizat intensiv remiterile produse de migrație la nivel global, rolul migranților și
al migrației în dezvoltare, precum și noile tipuri de dependențe economice pe care migrația le generează. O temă
mai puțin dezbătută este cea a schimbărilor sociale pe care migrația le generează în țările de origine.
Organizatorii atelierului de cercetare au identificat trei arii mari de cercetare unde analize comparative pot clarifica
tipurile și profunzimea acestor schimbări sociale: schimbări produse de remiterile economice și sociale, capital
social transnațional, în fine, diferențierea socială. Pe aceste tematici, articolele prezentate au tratat: tematica
remiterilor sociale și ale efectelor acestora în cadrul migranților polonezi, efectele comerțului cu mașini
second-hand realizat de către migranții reîntorși, relația dintre migrația de întoarcere și inegalitatea socială în
cazul migrației din ghetourile de romi din România. Aceste cercetări au discutat și completat astfel cadrul
conceptual al atelierului de cercetare. 

Luni, 4 iulie 2016, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a făcut parte din Comisia de Doctorat pentru susținerea
publică tezei lui Szabó Lilla la Școala Doctorală de Etnografie și Istorie a Universității din Debrecen (Ungaria).
Jakab Albert Zsolt (în calitate de oponent oficial) a scris și a prezentat un referat despre teza de doctorat cu
titlul Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken magyar-román-cigány együttélés Haraly, Páva és
Székelypetőfalva településeken [Relații interetnice din Regiunea Trei Scaune. Conviețuirea
maghiaro-româno-romă în localitățile Harale, Pava și Peteni]. 

În perioada 5-7 iulie 2016, a avut loc cea de-a doua şedinţă de lucru (la Budapesta) în cadrul proiectului
ISPMN-UAB cu titlul Succesul educaţional în cadrul romilor din România şi Spania. Condiţii, traiectorii,
consecinţe. La acest eveniment au participat Bereményi Ábel Bálint (cercetător UAB) şi Plainer Zsuzsa
(cercetător ISPMN). Întâlnirea a fost găzduită de Institutul de Cercetare Socială din cadrul Academiei Maghiare, şi
au fost dezbătute următoarele teme: schimbul experienţelor legate de munca de teren din mai-iulie; redefinirea
cadrului teoretic şi conceptual prestabilit; redefinirea tehnicilor de culegere a datelor; stabilirea criteriilor pentru
compararea rezultatelor din cele două ţări (România şi Spania), o definiţie mai exactă a grupului-ţintă; redefinirea
tehnicilor de prelucrare a datelor, reevaluarea planului de cercetare stabilit în primă fază şi definirea celor mai
importanţi paşi pentru viitor; stabilirea detaliilor legate de cea de-a treia întâlnire. 

Vineri, 29 iulie 2016, un grup de liceeni participanți la Junior Summer University coordonată de către Organizația
Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai au vizitat Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților
Naționale. În cadrul vizitei, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) și Iulia Hossu (cercetător ISPMN) au prezentat
elevilor aspecte legate de activitatea și publicațiile ISPMN, reliefând și posibilitățile de practică ale viitorilor
studenți în cadrul acestei instituții. 

Duminică, 31 iulie 2016, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere la Mera, judeţul Cluj, în
cadrul Mera - Festival de world music din Transilvania. Prelegerea a avut titlul Muzsika a „kettős periférián". A
zenészstátus és az identitás kérdése az ezredforduló kalotaszegi cigánymuzsikusainak körében [Muzica în
„dubla periferie". Despre problematica identităţii şi a statutului de muzicant în comunitatea muzicanţilor romi din
zona Călata la cumpăna dintre milenii].

Detalii puteţi vedea aici.
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În cursul lunii iulie 2016, a fost lansată pagina de web Autonomy Arrangements in the World, un proiect
ce-și propune să inventarieze cât mai multe cazuri de autonomie teritorială și non-teritorială (personală,
funcțională), precum și alte aranjamente instituționale similare ce au drept scop împărțirea puterii în societăți
diverse din punct de vedere etnocultural. Studiile de caz publicate pe site sunt realizate după o structură similară
(îmbinând în special perspectivele științelor politice și ale dreptului) și sunt menite să ofere nu doar informații de
bază și prezentări descriptive, ci și evaluări critice despre instituțiile politice implementate în cazurile analizate,
evidențiind atât cazuri de succes sau puncte forte ale unor aranjamente, cât și cazuri mai puțin reușite sau soluții
deficitare din perspectiva funcționării sau a idealurilor democrațiilor liberale. Pagina de web a fost realizată în
cadrul unui proiect mai amplu, demarat de patru instituții partenere: European Academy (EURAC), Italia,
European Centre for Minority Issues (ECMI), Germania, Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul FSPAC
UBB Cluj, și ISPMN. Primul produs al acestui proiect a fost volumul Autonomy Arrangements around the World: A
Collection of Well and Lesser Known Cases (Autonomii prin lume: o colecție de cazuri mai mult și mai puțin
cunoscute) [Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014]. Pagina
de web a fost lansată cu patru studii de caz ce au apărut inițial în acest volum (însă adaptate și dezvoltate), iar pe
termen lung echipa coordonatoare își propune includerea a cât mai multor cazuri de pe întreg mapamondul, prin
implicarea unor experți externi. Pagina web poate fi accesată aici, iar pagina de Facebook a proiectului aici. Din
partea ISPMN, persoana de contact este cercetătorul István Gergő Székely.

În perioada 2-7 august 2016, Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a participat la Școala de vară Evreii în sfera
publică a României moderne, organizată la Cristian (Brașov) de către Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România (CSIER) din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România și Centrul de Studii Israeliene
„Goldstein Goren" al Facultății de Științe Politice a Universității din București. Ediţia din acest an a angajat
dezbateri pe marginea unor teme de larg interes privind istoria evreilor din România, aducând în dialog tineri
cercetători și specialiști în domeniu. Programul a inclus prezentări ale unor lectori din ţară şi străinătate, precum
Adrian Cioflâncă, Mihai Chioveanu, Michael Shafir, Victor Neumann, Barak Cohen, dar şi ateliere interactive
susţinute de artişti, vizionări de documentare sau lansări de carte. Mai multe detalii puteți vedea aici. 

Miercuri, 3 august 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a vorbit la Radio România Târgu-Mureş, în cadrul
emisiunii în limba maghiară, despre semnificaţia zilei de 2 August, zi dedicată comemorării Holocaustului Romilor.
În noaptea de 2 spre 3 august 1944, în urmă cu 72 de ani, aproape 3.000 de copii, femei şi bărbaţi romi au fost
gazaţi în lagărul de la Auschwitz. În ziua de 2 August au fost organizate evenimente comemorative. Cel mai mare
eveniment a fost chiar în Polonia, în incinta fostului lagăr. Evenimente similare au avut loc în mai multe ţări
europene. În România, ceremonia de comemorare a fost organizată de Agenția Națională a Romilor la
Monumentul „Memorialul Victimelor Holocaustului în România".Mai multe detalii puteţi vedea aici: articol 1, articol
2.

Marţi, 9 august 2016, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere în cadrul Taberei
Internaţională de Folclor din Răscruci, ediţia a XXV-a, organizată de către Fundaţia „Kallós Zoltán" cu titlul „A
megírt mulatság..." Az erdélyi táncházak eszmetörténete [„Petrecere descrisă..." Istoria ideilor în mişcarea de tip
revival a Caselor de Dansuri populare din Transilvania].
În cadrul proiectului Roots in Our Moves, Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România, cu sediul la
Sfântu Gheorghe a lansat o colecţie de DVD-uri, alcătuită din 30 de discuri cu titlul Roots in Our Moves. Folclor
muzical-coregrafic din Transilvania şi Sălaj. La editarea acestei colecţii a contribuit şi Csongor Könczei (cercetător
ISPMN), care a fost şi co-editorul caietului informativ al colecţiei. Obiectivele generale ale proiectului Roots in Our
Moves - proiect finanţat de către Grant SEE şi Guvernul României - sunt conservarea patrimoniului cultural
imaterial al minorităţii maghiare cu ajutorul tehnicilor secolului XXI şi distribuirea culturii tradiţionale către
publicului larg prin înfiinţarea Centrului de documentare şi arhivare al Asociaţiei de Dans Popular al Maghiarilor
din România, cu sediul la Sfântu Gheorghe. Colecţia este distribuită cu titlu gratuit către 120 de instituţii culturale
şi publice, inclusiv către biblioteca ISPMN.

Marţi, 16 august 2016, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a fost invitatul emisiunii în limba maghiară
Népzenei műsor [Magazin folcloric] de la Radio Cluj. El a vorbit în cadrul emisiunii despre situaţia culegerilor
etnocoreologice şi etnomuzicologice maghiare din Transilvania şi despre arhivarea şi publicarea acestora prin
intermediul proiectului Roots in Our Moves. Folclor muzical-coregrafic din Transilvania - proiect coordonat de
către Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România şi finanţat de către Grant SEE şi Guvernul României
-, proiect la care Csongor Könczei (cercetător) a luat parte în calitate de expert. 
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În perioada 18-21 august 2016, s-a desfăşurat cea de-a 12-a ediţie a Taberei de vară de ştiinţe sociale din
valea Szeltersz, judeţul Harghita. Tabăra a fost organizată de Fundaţia „Jakabffy Elemér", Institutul pentru
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Centrul Cultural Judeţean Harghita. Programul celor patru zile a
fost compus din prelegeri, discuţii, prezentare de cărţi şi prezentarea proiectelor de cercetare în derulare, cu un
accent pe noutăţile în aria cercetării minorităţilor naţionale. Din partea ISPMN au participat cercetătorii Bokor
Zsuzsa (Mişcarea feministă şi activismul feminin în România interbelică), Kiss Tamás (prezentarea proiectului
„Şcoli în pericol"; participant la discuţii şi prezentări de carte), Lőrincz D. József (participant la discuţii şi prezentări
de carte), Jakab Albert Zsolt (prezentarea proiectului „Cadastrul patrimoniului cultural ardelenesc"), Székely
István Gergő (participant la discuţii şi prezentări de carte), Gidó Attila (participant la discuţii şi prezentări de
carte). 

Marţi, 23 august 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la o convorbire radio difuzată din studioul
Radio România Cluj-Napoca. În dialog cu Attila Németh, redactorul emisiunii ZeneTér (Arena Muzicală), s-a vorbit
despre schimbările recente în percepţia publică a problemelor şi a politicilor publice cu privire la romi în Uniunea
Europeană şi în România. Începând din 2010 există un interes crescut pentru incluziunea socială a romilor la
nivelul Uniunii Europene. Implementarea şi monitorizarea politicilor publice rămâne însă responsabilitatea
guvernelor din ţărilor membre. Există un accent reînnoit pe combaterea atitudinilor sociale negative faţă de
comunitatea romă, iar acest accent se manifestă şi prin iniţiative culturale precum este Institutul European Roma
pentru Artă şi Cultură (ERIAC) care va fi înfiinţat la Berlin în curând.

Detalii puteţi vedea aici şi aici.

În perioada 23-24 august 2016, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la Conferinţa Internațională de
Hungarologie organizată în Pécs în calitate de coorganizator al simpozionului Vallási kultúra a
Kárpát-medencében [Cultură religioasă în Bazinul Carpatic] și ca președinte al secțiunii A nyugati és keleti
kereszténység: határok, kölcsönhatások, ellentétek [Creștinismul de Vest și de Est: granițe, interferențe,
conflicte]. Peti Lehel a ținut prelegerea cu titlul: Vallási megtérés és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség
pünkösdi közösségeiben [Conversiune religioasă și ritualuri carismatice în comunități penticostale din Moldova] în
care a analizat motivele conversiunii la religia penticostală a unui comunități rome (ursari) din Moldova. 

În perioada 25-28 august 2016, a avut loc la Cluj-Napoca prima ediție a Congresului Național al Istoricilor
Români, organizat de către Universitatea Babeș-Bolyai (Facultatea de Istorie și Filosofie), Academia Română
(Centrul de Studii Transilvane) și Comitetul Național al Istoricilor din România. În cadrul acestui eveniment, Anca
Filipovici (cercetător ISPMN) a susținut prezentarea cu titlul Universitatea și politica în anii '30. Profesorul
Traian Brăileanu și propaganda antisemită la Cernăuți, inclusă în secțiunea dedicată Istoriografiilor și istoriilor
universităților în România (sec. XIX-XXI). De la cercetare la reprezentare. Mai multe detalii puteți vedea aici.  

În luna august 2016, a apărut studiul intitulat Provocările metodologiei de cercetare a familiilor
transnaţionale, în cadrul volumului Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, 29, Editura
Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2016. Autorii studiului sunt Iulia Hossu (cercetător ISPMN, cercetător postdoctoral
Centrul de Studiere a Populației), Anca Aştilean (cercetător doctorand, asistent cercetare Centrul de Studiere a
Populației), Călin Ilea (asistent tehnic, asistent cercetare Centrul de Studiere a Populației). Lucrarea este
rezultatul unei cercetări întreprinse în cadrul proiectului Confruntarea diferenţei prin practicile familiilor
transnaţionale, finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovație, CNCS-UEFISCDI,
numărul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2087. Studiul expune şi problematizează principalele provocări pe care
metodologia cercetării familiilor transnaţionale le presupune. Datele ce stau la baza articolului sunt rezultatul
primei campanii de teren întreprinse ca parte a unui proiect mai amplu de cercetare pe tematica familiilor
transnaţionale. Obiectivul central al acestui proiect constă în analiza strategiilor prin care familiile transnaționale
își administrează specificul modului de viață. Munca de teren s-a desfăşurat în câteva localităţi din mediul rural al
judeţelor Suceava şi Bistriţa-Năsăud, judeţe caracterizate de o rată mare a migraţiei. În acest context, membrii
echipei de cercetare şi-au asumat dezvoltarea unei metodologii inovative în domeniu, care va îmbina metodele
cercetării de teren de tip calitativ cu metodele vizuale de înregistrare şi documentare (fotografie şi video). Această
metodologie inovativă va fi reprezentată de videoul compozit.

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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