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Vineri, 3 ianuarie 2014, a apărut în cotidianul de limba franceză Le Courrier des Balkans un interviu cu Iulia
Hossu (cercetător ISPMN) şi Andrei Crişan în calitatea lor de regizori ai documentarului Valea plângerii
(ISPMN&Triba Film, 2013). Interviul este realizat de către Julia Beurq şi poate fi citit online (contra cost) aici. 

Sâmbătă, 18 ianuarie 2014, Societatea Culturală 775, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al municipiului
Câmpia Turzii, a organizat la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu", în sala de spectacole „Mircea Mihăşan" prezentarea
şi proiecţia filmului documentar Valea Plângerii (ISPMN&Triba Film, 2013). La proiecţie au participat şi regizorii
filmului: Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) şi Andrei Crişan. După proiecţie, cei prezenţi au
purtat discuţii şi au pus întrebări regizorilor. Mai multe detalii despre eveniment puteţi citi aici: articol 1, articol 2,
articol 3. 

Luni, 20 ianuarie 2014, a avut loc la Sfântu Gheorghe o sesiune de training, desfăşurată în cadrul proiectului
transnaţional SEEMIG, ce s-a adresat reprezentanţilor administraţiilor locale şi regionale. Titlul evenimentului a
fost Migraţia şi gestionarea efectelor sale în Europa de Sud-Est - SEEMIG iar acesta a fost dedicat
reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale care se confruntă în munca lor cu diferite probleme legate de
migraţie. Din partea ISPMN (partener al proiectului SEEMIG din România pe lângă Primăria Municipiului Sfântu
Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita) au participat István Horváth (coordonator de proiect) şi Tamás Kiss
(expert tematic). Ei au contribuit cu prezentarea proiectului SEEMIG, respectiv cu date şi interpretări în privinţa
proceselor migratorii, demografice şi dinamica forţei de muncă în România. Un articol despre acest eveniment a
apărut în ziarul Székely Hírmondó (în limba maghiară) şi el poate fi consultat aici.

Joi, 23 ianuarie 2014, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la emisiunea intitulată Erdélyi Figyelő
[Observator transilvan] realizată de redacţia de limba maghiară a TVR Cluj. Emisiunea a avut ca tematică
programele de incluziune socială implementate de diferitele organizaţii şi asociaţii religiose. În cadrul emisiunii a
fost prezentat un reportaj realizat de Etelka Márkus, care a fost şi realizatoarea acestei ediţii. Reportajul a
prezentat proiectele Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Cluj avându-l ca invitat pe platou pe dr. Arthur Sárosi,
preşedinte - executiv Fundaţia Creştină Diakonia-Filiala Cluj. După reportaj, László Fosztó a participat împreună
cu Gabriella Tonk (coordonator proiect, UNDP Cluj-Napoca) la un dialog găzduit de Orbán S. Katalin. Tema
discuţiilor s-a axat pe diferitele modele de proiecte implementate de organizaţiile religioase (pe de o parte de
către bisericile istorice, pe de altă parte de către mişcările neoprotestante) şi asupra efectului acestor programe în
viaţa comunităţilor. Puteţi viziona emisiunea în reluare aici. 

Vineri, 24 ianuarie 2014, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a prezentat cartea Laurei Iancu intitulată Vallás
Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat [Religie în Arini. Analiză etnografică, L'Harmattan-Universitatea din Pécs,
Catedra de Etnologie și Antropologie, 2013, 424 p.] în cadrul lansărilor de cărţi organizate cu ocazia
evenimentelor culturale desfăşurate în seria Zilelor Culturii Maghiare de către Asociaţia Etnografică „Kriza János"
din Cluj-Napoca. Lehel Peti a accentuat, printre altele, noutatea acestei monografii a religiei dintr-un sat de
ceangăi cât şi bogăția materialului etnografic prelucrat în volum. 

În perioada 24-25 ianuarie 2014, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la Conferinţa Metodologică a
Colegiului „Márton Áron" a Institutului Balassi din Ungaria. Conferinţa a avut loc în incinta Colegiului „Márton
Áron", din Budapesta. Scopul întâlnirii a fost acela de a iniţia un proiect de cercetare prin care 25 de tineri
cercetători (masteranzi şi doctoranzi) din România, Ucraina, Serbia şi Slovacia îşi vor desfăşura activitatea în
ştiinţele socio-umane sub îndrumarea unor specialişti pe aceste domenii. Proiectul de cercetare se află în
coordonarea ştiinţifică a Institutului de Cercetare a Minorităţilor din cadrul Centrului de Cercetare în Ştiiţele
Sociale al Academiei Ungare de Ştiinţe (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet).
László Fosztó a prezentat structura, proiectele de cercetare şi publicaţiile ISPMN şi a răspuns la întrebările şi
solicitările tinerilor cercetători care doresc să desfăşoare stagii de cercetare în cadrul ISPMN, pe parcursul
primăverii anului 2014. Mai multe detalii (în limba maghiară) despre conferinţă puteţi citi aici. 
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Duminică, 26 ianuarie 2014, a fost publicat pe site-ul Asociaţiei Anima Fori un articol despre evreii din
Transilvania semnat de către Attila Gidó (cercetător ISPMN). Articolul intitulat Evreii din Transilvania între
emancipare şi excludere parcurge principalele momente ale vieţii evreilor din Transilvania din secolele XIX şi
XX. Aceste două secole au adus schimbări radicale atât în structura demografică şi socială a populaţiei evreieşti
de pe acest teritoriu cât şi în organizarea comunitară internă. 

În zilele de 26 şi 27 ianuarie 2014, s-au desfăşurat la Torino (Italia) o serie de evenimente dedicate
comemorării Zilei Internaţionale a Holocaustului. Organizatorul principal a fost Asociaţia IDEA ROM Onlus şi
Centrul Studi Sereno Regis. Moderatorul evenimentelor din 26 ianuarie a fost Cecilia Rubiolo (Universitatea din
Torino), iar ca invitaţi au fost prezenţi: Marco Buttino (Universitatea din Torino), Lorenzo Trucco (preşedintele
ASGI), Moni Ovadia (actor). Cu ocazia acestor evenimente a avut loc şi lansarea în Italia a documentarului
Valea plângerii (ISPMN&Triba Film, 2013, regia Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan). Mai multe

detalii (în limba italiană) despre evenimente puteţi citi aici şi aici.

Luni, 27 ianuarie 2014, cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, postul de radio
de limba maghiară Marosvásárhelyi Rádió (Radio România Târgu-Mureş) a difuzat un interviu cu Attila Gidó
(cercetător ISPMN). În anul 2014 se împlinesc 70 de ani de la deportarea şi exterminarea evreilor din Ungaria şi
din Transilvania de Nord şi 69 de ani de la eliberarea din lagărul nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau. În
urma rezoluţiei Adunării Generale a Naţiunilor Unite din anul 2005 ziua eliberării din lagărul de la Auschwitz este
comemorată ca Ziua Internaţională a Holocaustului. Cercetătorul a vorbit despre semnificaţia şi despre contextul
istoric al acestui eveniment, respectiv despre importanţa predării istoriei Holocaustului în şcoli. 

În perioada 27-30 ianuarie 2014, a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul proiectului transnaţional SEEMIG -
Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni transnaţionale pentru strategii
fundamentate (iunie 2012 - noiembrie 2014). Evenimentul a fost organizat de către partenerii din Bulgaria la
Sofia. Din partea ISPMN au participat Kiss Tamás (expert tematic) şi Kiss Ágnes (manager comunicare). Pe
lângă evaluarea rezultatelor şi discuţii referitoare la metodologia cercetărilor care urmeză să fie derulate în
etapele următoare ale proiectului o atenţie sporită a fost acordată elaborării planurilor naţionale de acţiune.
Aceste planuri de acţiune vizează perfecţionarea sistemelor de înregistrare şi administrare a datelor referitoare la
migraţie, problemele specifice fiecărei ţări fiind şi ele identificate în cadrul proiectului SEEMIG. Mai multe
informaţii despre proiect găsiţi pe paginile web ISPMN şi SEEMIG.

Vineri, 31 ianuarie 2014, a avut loc la Universitatea din Sheffield workshop-ul de lansare al Grupului pentru
Studierea Migraţiei - Migration Research Group. Workshop-ul a reunit cercetători şi profesionişti din Sheffield,
Bristol, Paris, Washington şi Cluj. Worksop-ul s-a concentrat asupra noilor teme de cercetare a migraţiei ca
urmare a extinderii Uniunii Europene din 2004 şi 2007. În plus, a fost analizată şi reapariţia migraţiei din sudul
către nordul Europei datorată crizei prelungite a statelor din sudul continentului: Grecia, Italia, Spania şi
Portugalia. În cadrul acestui workshop Remus Anghel (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare ce s-a
concentrat asupra relaţiilor de inegalitate şi a modificării acestora în contextul migraţiei. 

În luna ianuarie 2014, a apărut în revista Korunk din Cluj-Napoca, III, 1, 2014, pp. 85-89, articolul intitulat
Rendszeren belül, rendszeren kívül, rendszertelenül... [În sistem, în afara sistemului, fără sistem...] semnat de
Könczei Csongor (cercetător ISPMN). Eseul vorbeşte din perspectiva unui copil minoritar din România despre anii
1980. Articolul intră în tematica revistei intitulată Múltunk jövője - titkosszolgálati dossziék [Viitorul trecutului -
dosare ale Securităţii]. Articolul în limba maghiară poate fi accesat aici. 
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În luna ianuarie 2014, a apărut în cadrul Seriei de Studii de atelier ISPMN, studiul cu numărul 54 intitulat
Regionalism asimetric şi administraţie publică autor Bakk Miklós.

Abstract

După 1990, concepţiile de reformă regională, apărute în statele din Europa Centrală şi de Est, au atras întrebarea
dacă regionalismul asimetric, caracteristic Europei Occidentale, are actualitate şi aici. Conform tipologiei clasice a
structurilor statale există trei tipuri fundamentale: a) statul federal; b) statul regional; c) statul unitar. În aceste
tipuri structurale se încadrează acele elemente de diviziune teritorială politică asimetrice, care reprezintă
combinaţii dintre elementele guvernării indirecte şi directe, în condiţiile organizării statului modern. Din punctul de
vedere al acestui studiu, tipul cel din urmă reprezintă cea mai ridicată relevanţă. Cu privire la autonomiile
regionale şi statuturile administrative speciale din această categorie, se pot formula următoarele concluzii: 1)
motivul creării regiunilor depinde în mare parte de antecedente istorice, iar forma instituţionalizării de modelul
administraţiei publice al statului respectiv; 2) la începutul regionalizării punctul de pornire constituţional poate fi
atât simetric (Spania), cât şi asimetric (Italia, Marea Britanie), însă evoluţia ulterioară a regionalizării are ca
rezultat inevitabil o asimetrie instituţională administrativă (la nivelul statutelor). În deceniile de după cel de-al
Doilea Război Mondial a crescut numărul elementelor de diviziune teritorială politică asimetrică în sistemele
teritoriale şi administrative ale statelor membre UE (Spania, Italia, Belgia, Marea Britanie), iar majoritatea autorilor
care au analizat fenomenul sugerează că soluţiile asimetrice mai degrabă facilitează decât subminează
stabilitatea.  

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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