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În perioada 5 - 8 martie 2014, Astra Film Festival şi Fundaţia Tranzit au organizat AFF ON Tour, la Casa Tranzit
(Cluj-Napoca). În cadrul acestui eveniment au fost prezentate o parte dintre filmele premiate într-o caravană a
filmului documentar şi antropologic. Timp de 4 zile, în Casa Tranzit au fost vizionate 12 filme documentare din
programul aniversar Astra Film Festival 2013. Vizionările au fost urmate de discuţii tematice despre antropologia
socialismului real, autism şi alteritatea psihică, antropologia multipoziţională: de la teren la internet, poziţia femeii
în societatea contemporană. Cercetătorii ISPMN Kozák Gyula, Remus Gabriel Anghel şi Fosztó László au
participat în calitate de invitaţi la discuţiile meselor rotunde pe tematica antropologiei socialismului real
(moderator Viorel-Marian Anăstăsoaie) şi cea a antropologiei multipoziţionale (moderator Fosztó László).
Participanţii la aceste mese rotunde au fost: Marius Lazăr, Călin Goina, Szabó Árpád Töhötöm, Kozák Gyula,
Fosztó László şi Viorel-Marian Anăstăsoaie (antropologia socialismului real) respectiv Kató Csilla, Gabriel Troc,
Viorel-Marian Anăstăsoaie, Magyari Nándor László, Szabó Árpád Töhötöm, Remus Gabriel Anghel (antropologia
multipoziţională).
Vineri, 7 martie 2014, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, împreună cu studenţii UBB Cluj au
vizitat sediul ISPMN pentru a se familiariza cu activităţile institutului (Biblioteca, Centrul de Documentare şi
proiectele acestora, proiectele de cercetare etc.). Evenimentul a fost coordonat de Cristina Raţ (UBB, Facultatea
de Sociologie şi Asistenţă Socială), Plainer Zsuzsa şi Toma Stefánia (cercetători ISPMN).
Marţi, 18 martie 2014, Centrul De Documentare ISPMN a organizat în cadrul Filmotecii ISPMN proiecţia
filmului Totul pentru fotbal (1978, regia Andrei Blaier). Proiecţia a fost urmată de discuţia pe tema Fotbalul
(românesc) ca fenomen socio-cultural. Invitatul la aceste discuţii a fost Péter László (sociolog UBB) iar
moderatorul a fost Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN).
Mai multe detalii despre proiecţiile de film desfăşurate în cadrul acestui proiect puteţi afla aici.
Luni, 24 martie 2014, Bogdán Andrea (consilier juridic ISPMN) şi Mohácsek Magdolna (consilier juridic ISPMN)
au participat la conferinţa initulată Valós Kétnyelvűség Erdélyben - A nemzeti és nemzetközi jogi
szabályozástól a gyakorlati megvalósításokig [Bilingvism real în Transilvania. De la reglementările juridice
naţionale şi internaţionale la practică] organizată la Târgu-Mureş. În cadrul acestei conferinţe, Bogdán Andrea şi
Mohácsek Magdolna au susţinut o prezentare a proiectelor ISPMN în ceea ce priveşte drepturile minorităţilor
naţionale din România şi utilizarea limbii materne. Au fost prezentate următoarele proiecte: Formulare bilingve proiect ce se referă la aplicarea în practică a legislaţiei româneşti privind drepturile minorităţilor naţionale, la
folosirea limbii materne în acele unităţi ale administraţiei publice locale în care numărul cetăţenilor care aparţin
unei minorităţi naţionale depăşeşte 20% din numărul locuitorilor. Prin intermediul acestui proiect ISPMN pune la
dispoziţia celor interesaţi formulare bilingve (în limba română şi maghiară) folosite în comunicarea cu unităţile
administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate aflate în subordinea ministerelor, respectiv Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului subordonate consiliilor judeţene; Baza de date legislativă
MinLex - scopul bazei de date legislative MinLex este de a colecta şi sistematiza conform anumitor criterii actele
normative care conţin prevederi adoptate înainte de 1990 referitoare la minorităţile etnice şi naţionale din
România sau care afectează situaţia politică, socială sau economică a acestora. În baza de date au fost incluse şi
actele normative adoptate înainte de 1990, dar care au rămas în vigoare pentru o anumită perioadă de timp şi
după această dată; şi Ghidul privind utilizarea limbii materne (în curs de dezvoltare).
Joi, 27 martie 2014, a avut loc la sediul Asociaţiei Etnografice „Kriza Janos", din Cluj-Napoca, în prezenţa
autorilor, lansarea volumelor: Bokor Zsuzsa - Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a
két világháború közötti Kolozsváron [Poveştile corpului. Medicalizarea naţiunii şi a bolilor venerice în Clujul
interbelic]; Ilyés Sándor - Kolozsvári munkásklubok az 1950-1960-as években [Cluburi muncitoreşti din Cluj în anii
1950-1960] şi Szabó Á. Töhötöm - Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy
erdélyi térségben [Adaptare economică şi etnicitate. Economie, moralitate şi integrare într-o regiune din
Transilvania], volume apărute la Editura ISPMN la finalul anului 2013. Volumele au fost prezentate de către
specialişti în domeniu, după cum urmează: volumul scris de Bokor Zsuzsa a fost prezentat de către Gidó Attila
(cercetător ISPMN), volumul lui Ilyés Sándor de către Keszeg Vilmos (prof. univ. dr. UBB), şi volumul lui Szabó Á.
Töhötöm de către Kiss Dénes (lect. univ. dr. UBB).
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Sâmbătă, 29 martie 2014, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susţinut la Al XXXIII-lea Festival Naţional de
Táncház şi Târg din Budapesta o prelegere ştiinţifică cu titlul És ez tényleg mind táncház? Gondolatok a
hagyományos néptánckultúra továbbélési formáiról [Şi chiar totul poate fi Táncház? Câteva gânduri asupra
schimbării dansului popular în zilele noastre], eveniment organizat de către Dance House Guild (Táncház
Egyesület) şi Hungarian Heritage House (Hagyományok Háza) din Budapesta. Detalii despre eveniment puteţi
afla aici.
În luna martie au fost anunţaţi candidaţii admişi în cadrul primului apel de burse de cercetare ISPMN. Aceştia
sunt: Ioana Gabriela MICU (bursă de cercetare în domeniul cercetării reprezentării politice a romilor din România),
Endre VARGA (bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România), Katalin Ágnes
BARTHA (bursă de cercetare în domeniul documentării Editurii Kriterion), Petre-Georgian MATEI (bursă de
cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România), Emanuela IGNĂŢOIU SORA (bursă în
domeniul analizei politicilor publice implementate în cadrul Strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei
romilor), Florin Petre MANOLE (bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România)
şi Marius Lazăr (bursă de cercetare în domeniul dinamicii relaţiilor interetnice din România ultimelor două
decenii).
Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii, valorificarea
bazelor de date şi a materialelor existente în institut, să încurajeze tinerii cercetători dar şi să le ofere acestora
oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă.
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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