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În perioada 3-4 mai 2013, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la atelierul ştiinţific intitulat Vernacular
Religion on the Boundary of Eastern and Western Christianity: Continuity, Changes and Interactions
[Religiozitate populară la graniţa dintre creştinismul vestic şi cel estic: continuitate, schimbări şi interacţiuni]
organizat de Universitatea din Pécs cu ocazia lansării proiectului finaţat de ECR (European Research Council).
Peti Lehel a prezentat cu această ocazie proiectul său de cercetare intitulat Noi mişcări religioase la ceangăii
moldoveni. 

În perioada 9-12 mai 2013, a fost organizată a VIII-a ediţie a Întâlnirii Muzicienilor de Táncház din
Transilvania la Valea Boroş, aşezare ce aparţine de Lunca de Jos, Ghimeş. Această întâlnire este organizată
anual, începând cu anul 2006, sub forma unui atelier la care participă muzicienii maghiari din România. În cadrul
atelierului sunt susţinute prelegeri ştiinţifice, se poartă discuţii profesionale, dar au loc şi activităţi practice
specifice domeniului. Sâmbătă, 11 mai, Könczei Csongor (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere ştiinţifică
cu titlul A parasztzenészekről [Despre viaţa muzicanţilor neromi în cultura tradiţională], prelegere care printre
altele a punctat influenţele şi relaţiile dintre muzicanţii romi şi muzicanţii tradiţionali în cultura tradiţională din
Transilvania. Mai multe detalii despre eveniment, în limba maghiară, puteţi afla aici. 

Joi, 9 mai 2013, a avut loc dezbaterea intitulată Construcţia identitară în comunităţile turcă şi tătară din
Dobrogea organizată de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în colaborare cu Institutul
de Turcologie şi Studii Central-Asiatice. Dezbaterea a pornit de la studiul cu acelaşi titlu prezentat de către
Adriana Cupcea-Tămăşan, studiu rezultat al cercetărilor realizate în cadrul unei burse de cercetare acordate de
către ISPMN, în perioada octombrie-noiembrie 2012. Au participat în calitate de experţi invitaţi: prof. Tasin Gemil
(ITSCA) şi prof. Călin Felezeu (ITSCA). Discuţia a fost moderată de către Kozák Gyula (cercetător ISPMN).
Temele de dezbatere au abordat legăturile dintre turcii şi tătarii din Dobrogea precum şi dimensiunile identităţii în
aceste comunităţi, cele mai relevante fiind cea etnică şi cea religioasă. Perspectiva adoptată a fost una istorică,
urmărind dinamica dimensiunilor identitare începând de la perioada comunistă până în zilele noastre. Pe lângă
identitatea etnică şi religioasă asumată de către membrii comunităţii, s-a dezbătut şi rolul instituţiilor şi a statelor
(România şi ţările-mamă ale minorităţilor) în promovarea sau dimpotrivă în restrângerea oportunităţilor de
afirmare a identităţii etnice. 

Joi, 16 mai 2013, Centrul de Documentare ISPMN a organizat împreună cu Fundaţia Tranzit proiecţia filmului
Viva Constanţa! la Casa Tranzit. Filmul realizat de către Ambrus Emese între anii 2006-2007 prezintă portretul
muzicianului de etnie romă Elvis Romano. Proiecţia a fost urmată de discuţii moderate de către Plainer Zsuzsa
(cercetător ISPMN), discuţii care au avut-o ca invitat şi pe regizoarea filmului. Participanţii s-au delectat după
proiecţie şi cu un concert al formaţiei CatRhythm şi Elvis Romano. Evenimentul a fost derulat în cadrul Seriei de
seminarii de film pe tematica minorităţilor şi a proiectului Music in Transit. 

Vineri, 17 mai 2013, cercetătorii ISPMN, Fosztó László şi Kozák Gyula, au participat la masa rotundă cu titlul
Extremismul şi discursul care exclude în spaţiul public organizată de Cercul Liberal de la Cluj-Napoca.
Alături de cercetătorii ISPMN, la întâlnire au fost invitaţi profesorul de psihologie socială Síklaki István de la
Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta şi Eckstein-Kovács Péter, jurist şi fost ministru delegat pentru
minorităţi. Evenimentul a fost organizat ca o reacţie la ceea ce se pare a fi o răspândire ce ia amploare a ideilor
extremiste şi a discursurilor rasiste, xenofobe, în spaţiul public românesc în ultimii doi ani. În prima parte a
discuţiei, invitaţii au oferit o paletă largă de abordări generale ale fenomenului din perspectiva psihologiei sociale,
a dreptului, antropologiei sociale şi a sociologiei. În cea de a doua parte a dezbaterii s-au propus diverse soluţii
posibile pentru contracararea acestui fenomen. Soluţiile schiţate au mers de la aplicarea mai strictă a legilor până
la utilizarea umorului pentru ridiculizarea ideilor extremiste. Reacţii în presă puteţi accesa aici: articol 1, articol 2,
articol 3, articol 4.
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În perioada 22 - 23 mai 2013, în cadrul proiectului transnaţional SEEMIG, a fost organizată conferinţa intitulată
Demographic change, migratory and labour market processes in South East Europe [Schimbare
demografică, procese în domeniul pieţei forţei de muncă şi migraţie în Europa de Sud-Est]. Echipa ISPMN
[Horváth István, Kiss Tamás experţi tematici, Kiss Ágnes responsabil pentru comunicare] a contribuit la lucrările
conferinţei cu prezentarea situaţiei cercetărilor centrate pe gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în România,
respectiv Horváth István a fost moderatorul discuţiilor în atelierul intitulat Population, migration and labour market
- evidence based strategy building [Populaţie, migraţie şi forţa de muncă - dezvoltarea strategiilor fundamentate la
nivel naţional şi local]. Informaţii actuale în legătură cu activităţile ştiinţifice derulate în cadrul proiectului (inclusiv
ale partenerilor din România) găsiţi în Buletinul informativ SEEMIG nr. 2 precum şi pe pagina web SEEMIG şi
ISPMN. 

Joi, 23 mai 2013, Centrul de cercetări în multilingvism al Institutului de Lingvistică din cadrul Academiei de Ştiinţe
Maghiare a organizat o conferinţă-atelier intitulată Teorii şi practici în cercetarea peisajului lingvistic:
minorităţi în Bazinul Carpatic. Prin analiza calitativă a unor evenimente şi situaţii marcante din România, de la
schimbarea regimului politic până în zilele noastre, Horváth István (preşedinte ISPMN) a prezentat procesul prin
care practicile inscripţiilor publice au evoluat în lupte simbolice de putere. Abstractul lucrării intitulate Tér és hely:
a hatalom szemiotikája Erdélyi nyelvi tájképek átrendeződésében [Spaţiu şi loc: Semiotica puterii în
reconfigurarea peisajelor lingivistice în Tranislvania] poate fi accesat aici (MG).Pentru mai multe informaţii legate
de eveniment consultaţi pagina web a Institutului de Lingvistică (EN, MG).

Joi, 23 mai 2013, Marchut Réka (cercetătoare la Institutul pentru Studierea Minorităţilor din Ungaria, Budapesta)
a susţinut o prezentare la sediul ISPMN cu titlul Germanii din Ungaria şi şvabii sătmăreni în al Doilea Război
Mondial. Discuţia fost moderată de către Gidó Attila, (cercetător ISPMN). Prezentarea s-a axat pe diferenţele şi
divergenţele dintre germanii şi şvabii sătmăreni, precum şi pe ascensiunea ideologiei naţional-socialiste în rândul
şvabilor sătmăreni în perioada 1940-1944. 

Joi, 23 mai 2013, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a participat la Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor Maghiari
din Transilvania în calitate de membru în juriu. Domnul Gidó a evaluat lucrările şi prezentările în cadrul Secţiei
de Istorie contemporană şi relaţii internaţionale. Conferinţa se organizează în fiecare an, la Cluj, în 2013 având
loc a XVI-lea ediţie a evenimentului. Premianţii au posibilitatea de a participa la Conferinţa Şiinţifică Naţională a
Studenţilor din Ungaria. 

Marţi, 28 mai 2013, Horváth István (preşedinte ISPMN) a participat în calitate de invitat la Emisiunea în limba
maghiară de la Radio Cluj. El a discutat despre problematicile cercetării minorităţilor din România, altele decât
cea maghiară. Totodată, a prezentat în termeni generali activitatea de cercetare pe care o desfăşoară Institutul
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale începând din anul 2007. 

Miercuri, 29 mai 2013, a avut loc lansarea cărţii cu titlul State and Minority in Transylvania, 1918-1989:
Studies on the History of the Hungarian Community [Stat şi minoritate în Transilvania, 1918-1989. Studii
despre istoria comunităţii maghiare] la Institutul de Istorie Naţională din Cluj-Napoca. Cartea a fost prezentată de
către Horváth István (preşedinte ISPMN). Volumul coordonat de către Hunyadi Attila Gábor a apărut la Editura
Columbia University Press, New York, în 2012 şi include 23 de studii care acoperă tematici precum strategiile
politice şi autoorganizarea minoritară, politicile opresive, formele de rezistenţă etc. Printre autori se numără şi
cercetătorii ISPMN Kiss Ágnes (cu studiul Formal Coordination and Control Mechanisms within the Censor's
Office in Romania (1949-1965) [Mecanisme de coordonare şi control în oficiul cenzurii din România (1949-1965)]
şi Gidó Attila (cu studiul The Transylvanian Jews in Romania, 1918-1940 [Evreii din Transilvania între
1918-1940]).
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În perioada 31 mai - 1 iunie 2013, la Cluj-Napoca, a avut loc cea de a XIX-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei
Politologilor din Ungaria coorganizată de Asociaţie şi Facultatea de Ştiinţe Politice a UBB. În cadrul
evenimentului intitulat Europa Centrală: cooperare şi competiţie două sesiuni tematice au fost realizate cu
aportul cercetătorilor ISPMN. Astfel, sesiunea Dimensiunile incluziunii romilor: de la politici sectoriale la politici
identitare a fost coorganizată de către Fosztó László (cercetător ISPMN) şi Papp Z. Attila (director al Institutului
pentru Cercetarea Minorităţilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe). Fosztó László a participat la acest panel cu
prezentarea Revitalizare etnică şi mobilizarea resurselor simbolice în comunităţi locale: provocări şi modele de
dezvoltare pentru politicile publice în comunităţi rome. A doua sesiune a fost organizată de către Kiss Tamás
(cercetător ISPMN) şi Székely István Gergő (cercetător ISPMN) sub titlul Minorităţi şi politică. În grupul tematic
care s-a concentrat asupra etnopoliticilor din regiune, Horváth István (preşedinte ISPMN) a susţinut o
comunicare cu titlul Particularităţile sistemului de politici minoritare din România. În panelul care a abordat
mobilizarea etnică, cercetătorii ISPMN au participat cu următoarele lucrări: Kiss Tamás - De la construirea
societăţii la controlul surselor bugetare de stat? 22 de ani ai UDMR-ului în viaţa politică românească; Székely
István Gergő - Fragmentare politică şi competiţie în cadrul sistemului de partide minoritare maghiare în România,
Slovacia şi Serbia, Barna Gergő (bursier ISPMN în anul 2012) - Comportamentul electoral al maghiarilor din
Transilvania pe baza datelor macro ale alegerilor din 1990 până 2012. În cadrul sesiunii intitulate „Imagini" de ţări
socialiste, Kiss Ágnes a prezentat lucrarea Surse primare pentru studierea practicilor de cenzură din România.
Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla aici în limba MG şi EN. 

În luna mai 2013, în cadrul proiectului Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia
minorităţilor naţionale din România, a fost publicată pe site-ul ISPMN Cronologia minorităţii polone (1989-2009),
autor Pintescu Florin (conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare"
Suceava). Aceasta este cea de-a unsprezecea cronologie din seria celor pe care ISPMN îşi propune să le publice
pe site-ul său. Proiectul se înscrie în linia proiectelor derulate de către Institut, având drept scop realizarea unei
cronologii istorice despre minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl constituie istoria minorităţilor naţionale din
România în perioada 1989-2009. Cronologiile constituie un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul larg
în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară din România. Fiecare
cronologie este însoţită de un material documentar (xerocopii, fotografii, broşuri, pliante etc.) întocmit de către
autori. Aceste documente pot fi consultate la Centrul de documentare al ISPMN. Această serie de cronologii este
publicată şi sub forma a două volume editate de către coordonatorul proiectului, primul dintre aceste volume,
Cronologia minorităţilor naţionale din România. Albanezi, armeni, bulgari, croaţi, eleni, evrei şi germani, a
apărut în anul 2012 la Editura ISPMN, iar cel de-al doilea urmează a fi editat pe parcursul acestui an.

În perioada 24-29 mai 2013, s-a desfăşurat la Cluj-Napoca Târgul de carte cu ocazia Zilelor Clujului. Târgul s-a
aflat la a III-a ediţie şi este intitulat Promenda cărţilor. La ediţia din acest an, au participat edituri precum: Eikon,
Studium, Casa Cărţii de Ştiinţă etc. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a fost
şi ea prezentă la acest eveniment cu un stand de carte. Clujenii au avut posibilitatea pe parcursul târgului să facă
cunoştinţă cu oferta editurii noastre şi să achiziţioneze volume. 

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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