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În perioada 29 mai-3 iunie 2015, a avut loc Congresul de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din Ottawa, Canada.
Din Partea ISPMN au participat: Gidó Attila, Jakab Albert Zsolt și Peti Lehel (cercetători ISPMN). Gidó Attila a
vorbit despre măsurile antievreieşti implementate de Statul maghiar în Transilvania de Nord în perioada
1940-1944. Titlul prezentării sale a fost The Antecedents of Extermination: Jewish Life in Northern Transylvania
before the Deportations [Antecedentele exterminării: viaţa evreilor în nordul Transilvaniei înaintea deportării].
Prezentarea s-a centrat pe următoarele tematici: care au fost cele mai importante măsuri legale şi sociale în
procesul de excludere; ce tipuri de schimbări morale şi structurale au provocat măsurile antievreieşti în cadrul
societăţii evreieşti; cum au influenţat măsurile antievreieşti relaţiile evreo-maghiare din Transilvania de Nord.
Jakab Albert Zsolt a ținut prezentarea cu titlul The 1000th Anniversary of the State: The Commemorations of the
Hungarian Land-Taking (1896) in Cluj/Kolozsvár [Sărbătorirea Mileniului (1896) la Cluj]. Prezentarea a urmărit
strategiile şi formele memoriale care s-au evidenţiat în cadrul festivităţilor clujene organizate cu ocazia anului
comemorativ 1896. Sursele pe care se bazează cercetarea sunt presa contemporană (gazetă, săptămânal,
revistă lunară), procese-verbale şi publicaţii comemorative. Festivităţile milenare au creat necesitatea interpretării
naţionale a secolelor ce au trecut şi a istoriei acumulate până la perioada respectivă. Studiul a trecut în revistă
festivităţile organizate de diferitele instituţii, confesiuni şi grupări sociale, acţiunile comemorative ce s-au
desfăşurat de-a lungul anului comemorativ, urmărindu-se totodată exprimările, respectiv manifestările
angajamentului naţional şi ale devotamentului dinastic. Peti Lehel a avut o prezentare cu titlul Vallási megtérés
és modernizáció a moldvai csángó falvakban/Religious Conversion and Modernization in Moldovan Csángó
villages [Convertire religioasă și modernizare în satele ceangăilor din Moldova]. Prezentarea s-a centrat pe
analiza efectelor modernizării asupra practicilor religioase ale catolicilor din Moldova. 

În perioada 7 iunie-18 iunie 2015, Adriana Cupcea și Iulia Hossu (cercetători ISPMN) au desfășurat o deplasare
în Constanța (România), în vederea realizării unei cercetări de teren în cadrul proiectului ISPMN Etnie, religie,
cultură la musulmanii din Dobrogea în perioada postcomunistă. Pe parcursul cercetării au fost realizate
interviuri cu membri ai comunității tătare și ai comunității turce, o parte dintre aceștia implicați la nivelul organizării
celor două uniuni reprezentative. În cadrul acestui stagiu de teren a fost demarată şi cercetarea în comunitățile
compacte de romi turci din localitățile Constanța și Medgidia. Cercetarea s-a axat pe două direcții: identificarea
principalelor elemente de referință prin care membrii comunității musulmane tradiționale din Dobrogea (turci,
tătari, romi turci) își definesc propria cultură, încercând să identificăm suprapunerile dintre etnic și religios. A doua
direcție vizată a fost determinarea categoriilor sociale și a actorilor implicați în cunoașterea, expunerea și
transmiterea elementelor de cultură etnică și religioasă (indivizi, instituții și fundații religioase, organizații
reprezentative). 

În perioada 10-11 iunie 2015, a avut loc întâlnirea Consorțiului MigRom. Consorțiul MigRom este format
printr-un parteneriat între Universitatea din Manchester (UK), Fondation Maison des Sciences de L'homme (Fr),
Universitatea din Granada (E), Universitatea din Verona (It), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale (Ro), Consiliul Local al orașului Manchester (UK) și Forumul European al Romilor şi Nomazilor (Fr).
Întâlnirea a fost organizată la Verona, de către partenerii din Italia. Delegația din România a fost formată din
Toma Stefánia (cercetător ISPMN), Cătălina Tesăr (bursier postdoctoral), Ecaterina Lakatos (mediator sanitar,
colaborator ISPMN) și Fosztó László (cercetător, coordonator pe România). Partenerii academici au prezentat și
au dezbătut rapoartele celui de-al doilea an al proiectului care conțin rezultatele anchetelor extinse realizate în
cele cinci țări. În curând, rapoartele finalizate vor fi publicate pe pagina proiectului, împreună cu un scurt
document (Policy Brief) ce va conţine recomandări pentru decidenți și autorități. În cadrul întâlnirii a fost organizat
un atelier la care romii participanți în cercetare au avut ocazia de a dezbate experiențele, un panel cu prezentări
din partea cercetătorilor invitați, precum și discuții cu reprezentanții autorităților locale și ai societății civile. Aici
puteţi accesa pagina proiectului precum şi un album foto.  
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În perioada 10-11 iunie 2015, Horváth István (președinte ISPMN) a participat la lucrările Atelierului Punctelor
Naționale de Contact pentru Incluziunea Romilor. Evenimentul a avut loc în Viena și a fost organizat de
Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale (ADF). Programul urmărește elaborarea la nivel
european a unui sistem de monitorizare a politicilor publice privind incluziunea romilor, și are ca obiectiv
elaborarea unui sistem de indicatori ai procesului de integrare a romilor comparabili la nivelul statelor membre. În
cadrul reuniunii au fost prezentate mai multe aspecte metodologice și rezultate așteptate ale
proiectului SocioRoMap al ISPMN „Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o
monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor" finanțat prin Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei" (RO25).  

Vineri, 12 iunie 2015, Könczei Csongor (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere cu titlul Támpontok az
erdélyi néptáncoktatáshoz [Repere pentru predarea dansului popular din Transilvania] în cadrul conferinţei A
népművészet szerepe az anyanyelvi oktatásban [Rolul artei populare în învăţământul de limba maternă]
organizată de către Fundaţia „Kallós Zoltán" din Răscruci.  

Marţi, 16 iunie 2015, a avut loc la Sfântu Gheorghe, în cadrul unei conferinţe de presă, lansarea proiectului
Roots in Our Moves, proiect finanţat de către Grant SEE şi Guvernul României. Obiectivele generale ale

proiectului sunt conservarea patrimoniului cultural imaterial al minorităţii maghiare cu ajutorul tehnicilor secolului
al XXI-lea 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. La conferinţa de
presă a luat parte şi Könczei Csongor (cercetător ISPMN), care a fost solicitat în calitate de expert în cadrul
acestui proiect. Vezi mai multe detalii aici.   

În perioada 16-19 iunie 2015, Toma Stefánia (cercetător ISPMN), Cătălina Tesăr (bursier ISPMN) și Fosztó
László (cercetător ISPMN) au participat la Conferința Internaţională de Studii Românești „Conectând
trecutul, prezentul și viitorul: aniversarea de 25 ani după schimbarea de regim în România și Moldova
(1989/1991)". Conferința a fost organizată de Societatea de Studii Românești la Facultatea de Științe Politice din
Universitatea București. Cercetătorii ISPMN au participat într-un panel organizat de Margaret Beissinger
(Universitatea Princeton) cu tema Romii din România la 25 de ani după revoluție. Prezentările au fost urmate de
o discuție facilitată și moderată de Cosima Rughiniș (Universitatea București). În cadrul aceleiaşi conferinţe,
Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul Identity Construction and Everyday life of the
Turkish and Tatar Communities Dobrudja, during the Communist Period [Construcția identitară și viața cotidiană
la turcii și tătarii din Dobrogea, în perioada comunistă].

Puteţi accesa pagina conferinței aici precum şi un album foto pe Facebook.

Reacţii în mass-media vedeţi aici.  

Sâmbătă, 20 iunie 2015, în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj a fost prezentat volumul colectiv
cu titlul Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. [Volum în cinstea lui Pozony Ferenc] redactat
de Jakab Albert Zsolt-Kinda István, Kriza János Néprajzi Társaság-Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Székely Nemzeti
Múzeum, Cluj-Napoca, 2015. În cadrul volumului mai mulţi cercetători ISPMN au publicat studii. Horváth István:
Múltbéli pillanatkép Erdély nyelvi rendjéről. Az erdélyi többnyelvűség jellegzetességei 1880-ban [O privire în trecut
spre ordinea lingvistică a Transilvaniei. Specificul multilingvismului din Transilvania în 1880, pp. 89-104], Könczei
Csongor: Egy mérai cigánymuzsikus, Berki Ferenc „Árus" portréja [Ferenc Berki „Árus" - Portretul unui muzicant
de etnie romă din satul Mera, pp. 841-846], Jakab Albert Zsolt: Az ezredik év. A millennium ünneplése és
reprezentációi Kolozsváron [Sărbătorirea mileniului la Cluj, pp. 865-890] şi Peti Lehel: Etnicitás, nyelvhasználat és
migráció egy moldvai csángó településen [Etnicitate, folosirea limbii şi migraţie într-un sat de ceangăi din
Moldova, pp. 971-992]. 
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În perioada 21-25 iunie 2015, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a luat parte la conferința internaţională cu
titlul Utopii, realităţi, patrimonii, etnografii pentru secolul al XXI-lea a Societăţii Internaţionale de Etnologie şi
Folclor (SIEF), conferinţă organizată în oraşul Zagreb, Croaţia. Cercetătoarea a susţinut lucrarea cu titlul A place
of happiness and well-being, or one of poverty and misery? Roma and non-Roma memories of a Roma colony
from Romania during the state socialist times [Un loc al bunăstării şi bucuriei sau unul al mizeriei şi sărăciei?
Memorii rome şi neorme despre o colonie de romi din România din perioada socialistă]. În această lucrare Plainer
Zsuzsa a comparat documente şi memorii ale minorităţii maghiare din Oradea despre colonia de romi din oraş
desfiinţată în anii 1970, cu interviurile realizate cu foştii locuitori romi ai acestui loc. Prin această comparaţie se
arată că comunitatea de romi ocupă o poziţie marginală în memoria culturală a maghiarilor şi în reprezentările
acestora despre trecutul oraşului.  

În perioada 22-23 iunie 2015, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la atelierul intitulat Conexiuni și
diviziuni religioase în regiunea Mării Negre (Religious Connections and Divisions in the Black Sea Region)
organizat de Colegiul Noua Europă, Institutul de Studii Avansate din București. Atelierul a adunat specialiști din
mai multe discipline care fac cercetare în țările de pe malul Mării Negre precum și foști bursieri ai programului
Black See Link la Colegiul Noua Europă. Fosztó László a avut o prezentare cu titlul Prin puterea Duhului Sfânt:
Convertire penticostală și perspective de mobilitate socială în rândul romilor din Europa de Est. În prezentarea sa
cercetătorul a vorbit despre diferențele dintre modelul secular și cel religios de mobilizare socială în comunitățile
de romi. Cu ocazia atelierului, NEC a lansat un nou proiect de burse în colaborare cu Wissenschaftskolleg zu
Berlin: Pontica Magna (pentru detalii vezi aici). Puteţi accesa pagina atelierului aici precum şi un Album foto pe
Facebook.  

Peti Lehel (cercetător ISPMN) a publicat un articol cu titlul Etnicitás, nyelvhasználat és migráció egy moldvai
csángó településen [Etnicitate, utilizarea limbii și migrație într-un sat de ceangăi din Moldova]. Articolul este unul
dintre rezultatele proiectului Afirmarea etnicităţii în comunităţile minoritare (ISPMN, 2011-2012.) Articolul
analizează datele empirice în legătură cu procesele de etnicitate, date colectate într-un sat de ceangăi din
Moldova. La baza analizei se află o anchetă sociologică efectuată în anul 2012 de către operatori de teren în
Valea Seacă (Bogdánfalva), în care au fost chestionate 100 de persoane. Autorul analizează aspectele etnicității
în contextul coexistenței confesionale, a migrației forței de muncă, a etnopoliticilor și a diferitelor instituții, precum
și a utilizării limbii. 

A apărut articolul Zsuzsei Bokor (cercetător ISPMN) intitulat Girls, Doctors and Institutions. Eugenics and
Medical Institutionalisation in Interwar Cluj [Fete, medici şi instituţii. Eugenia şi instituţionalizarea medicală în
Clujul interbelic]. Studiul a apărut în ediţia specială a Revistei de Antropologie Urbană, ediţie intitulată Eugenic
Sub-Cultures and the City. Articolul arată geneza ideii de eugenie în procesul întemeierii instituţiilor medicale
interbelice (în special a Ambulatorului Policlinic şi a Spitalului de Femei din Cluj), iar prin această analiză se
ajunge la interpretarea modului în care discursurile despre gen, naţiune şi corpul sănătos se leagă între ele în
politica interbelică. 

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/plainer-zsuzsa
http://ispmn.gov.ro/page/plainer-zsuzsa
http://ispmn.gov.ro/page/plainer-zsuzsa
http://ispmn.gov.ro/page/foszto-laszlo
http://ispmn.gov.ro/page/foszto-laszlo
http://www.nec.ro/Fellowships-submenu/pontica-magna.html
http://www.nec.ro/PublicEvents-submenu/workshops.html#22-23-june
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207020029559639.1073741856.1246834455&type=1&l=92e63808af
http://ispmn.gov.ro/page/peti-lehel
http://www.ispmn.gov.ro/page/bokor-zsuzsa
http://www.ispmn.gov.ro/
http://www.tcpdf.org

