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Luni, 6 octombrie 2014, Attila Gidó (cercetător ISPMN) şi Ladislau Gyémánt (istoric) au participat în calitate de
invitaţi la emisiunea difuzată de TVR CLUJ, „Transilvania Policromă". În emisiune s-a discutat despre noua carte
a lui Attila Gidó intitulată Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică (Editura Institutului pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014). Cei interesaţi pot viziona înregistrarea aici. 

În perioada 8-10 octombrie 2014, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă intitulată Să
rămânem sau să plecăm? [Should we stay or should we go?] organizată de Alina Șerban, Fundația ERSTE, în
cadrul celei de-a 19-a Grantmakers East Forum (GEF) organizată de Centrul Fundației Europene (the European
Foundation Centre). Forumul a avut loc în Palermo, Italia, și a avut ca tematică centrală migrații și mobilitatea în
Europa. Alți participanți la discuția panel au fost: Olena Fedyuk, de la Universitatea Strathclyde și Ciprian Necula,
Romano ButiQ. László Fosztó a vorbit despre rezultatele proiectului MigRom [Remiteri sociale și efectele migrației
romilor în comunități de origine] și a subliniat că migrația romilor din România trebuie analizată nu numai în
contextul geografic dar și în perspectiva mobilității sociale în localitățile de origine având în vedere și
transformările observate în perioada recentă. 

În perioada 9 - 10 octombrie 2014, au avut loc la Constanţa două evenimente organizate de către ISPMN în
colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) şi Institutul de Turcologie și Studii
Central Asiatice, din cadrul Universităţii Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca. Joi, 9 octombrie 2014, a avut loc la sediul
MINAC vernisajul expoziţiei intitulate Turcii şi tătarii din Dobrogea. Amintiri. Expoziţia conţine 32 de
fotografii, provenind din colecţii personale ale membrilor celor două comunităţi, turcă şi tătară din Dobrogea.
Fotografiile redau momente din viaţa de familie a celor două comunităţi - nuntă, circumcizie, înmormântare - dar şi
aspecte care ţin de cultura, religia şi modul de petrecere a timpului liber. Din punct de vedere cronologic,
fotografiile cuprind segmentul cuprins între începutul secolului al XIX-lea şi până la începutul secolului XX. Vineri,
10 octombrie 2014, s-a desfăşurat conferinţa intitulată Construcţia identitară la turcii şi tătarii din Dobrogea.
Conferinţa a reunit cercetători cu preocupări în cercetarea celor două comunităţi, provenind din domenii diverse
precum, istorie, antropologie sau sociologie, oferind astfel posibilitatea stabilirii stadiului actual al cercetărilor în
domeniu. Conferinţa l-a avut ca şi key-note speaker pe Constantin Iordachi, profesor asociat la Central European
University, Budapesta, a cărui prezentare s-a axat asupra integrării Dobrogei în România, discutând aspecte
legate de cetățenie, migrație și relații interetnice. Prezentările vor fi incluse într-un volum colectiv, care va apărea
la Editura ISPMN, pe parcursul anului 2015. Din partea ISPMN au participat la evenimente Estera Hetea
(vicepreşedinte ISPMN), Adriana Cupcea şi Iulia Hossu (cercetători ISPMN). 

Sâmbătă, 11 octombrie 2014, cotidianul clujean Szabadság a publicat un interviu cu István Gergő Székely
(cercetător ISPMN) despre alegerile prezidențiale, miza pentru candidații celor două formațiuni politice maghiare
și proiectul de statut al Ținutului Secuiesc elaborat de UDMR. Interviul poate fi accesat aici. 

În perioada 16-19 octombrie 2014, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a
participat la Salonul Internațional de Carte Bookfest organizat în clădirea Cazinoului aflat în Parcul Central din
Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezente atât edituri autohtone care se adresează unui public mai larg
(Nemira, RAO), cât şi cele academice. 
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În perioada 20-22 octombrie 2014, la Budapesta, o conferinţă internaţională şi o întâlnire de lucru au marcat
sfârșitul proiectului SEEMIG - Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni
transnaţionale pentru strategii fundamentate. Acesta este un proiect strategic finanţat de Programul de Cooperare
Transnaţională Europa de Sud-Est al Uniunii Europene. Pe parcursul a doi ani şi jumătate o echipă internaţională
compusă din institute de cercetare, universităţi, institute de statistică și autorităţi publice locale din opt state
(Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria) au derulat activităţi complexe cu scopul
de a întări capacitatea administraţiilor publice în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor legate de
migraţie, politici care pornesc de la seturi de date empirice calitativ superioare. Din echipa proiectului au făcut
parte ISPMN, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita. În cadrul proiectului a fost
realizată o bază de date despre migraţia internaţională, populaţie și condiţii sociale, economie și angajare în
regiune. Partenerii proiectului au analizat procesele de migraţie, demografice, ale dinamicii pieţei forţei de muncă
şi ale capitalului uman din perspectivă istorică (din 1950) şi regională. Bazându-se pe cunoştinţele despre
trendurile migraţiei, partenerii au elaborat proiecţii ale populaţiei ţările fiind comparate între ele. Pe lângă aceasta,
prin implicarea experţilor, decidenţilor şi a membrilor societăţii, partenerii au executat şi exerciţii de predicţie prin
care au fost identificaţi factori-cheie ai viitoarelor procese de migraţie. O activitate foarte importantă în cadrul
proiectului a fost reprezentată de evaluarea sistemelor de producere a datelor şi sursele de date existente despre
migraţie. În legătură cu neconcordanţele şi lipsurile identificate, experţii proiectului au consultat instituţiile care se
ocupă de producerea şi gestionarea datelor la nivel naţional şi local, şi au formulat propuneri pentru revizuirea
sistemelor de date. Cercetările şi consultările regulate între cercetători şi reprezentanţii autorităţilor naţionale şi
locale au contribuit la elaborarea planurilor de acţiune, a strategiilor şi a propunerilor de politici publice bazate pe
seturi de date valide. Baza de date, studiile metodologice şi teoretice, rapoartele de ţară şi rapoartele de sinteză
pot fi accesate pe pagina web a proiectului SEEMIG.
Agenda conferinţei poate fi consultată aici.

Joi, 23 octombrie 2014, de la ora 18 a avut loc la Cluj-Napoca, Librăria Cărtureşti (din incinta Iulius Mall, parter,
Cluj), lansarea volumului Fascismul european 1918-1945. Ideologie, experimente totalitare şi religii
politice, editor Constantin Iordachi (profesor asociat la Central European University, Budapesta), traducere a
volumului Comparative Fascist Studies: New Perspectives publicat în seria de cărţi „Rewriting Histories" în două
ediţii. Volumul, publicat pentru prima dată în limba engleză cu titlul Comparative Fascist Studies: New
Perspectives (London: Routledge, 2009, 2010), oferă o perspectivă critică asupra principalelor dezbateri
academice privind fascismul din ultimele decenii. Volumul este structurat în trei părţi, care corespund unor metode
şi niveluri de comparaţie distincte. O introducere generală, semnată de Constantin Iordachi, contextualizează
dezbaterile cuprinse în volum şi oferă clarificări de natură teoretică şi metodologică privind folosirea comparaţiei
istorice în studiul fascismului. Antologia grupează lucrări semnate de experţi de frunte din câmpul cercetării
academice privind fascismul, precum: Zeev Sternhell, George L. Mosse, Stanley G. Payne, Roger Griffin, Roger
Eatwell, Robert O. Paxton, Michael Mann, Aristotle A. Kallis, Ian Kershaw, Emilio Gentile, Richard Steigmann-Gall
şi Constantin Iordachi. Eseurile îmbină armonios consideraţiile teoretice cu studiul unor cazuri istorice. Ultimul
capitol introduce cazul Legiunii „Arhanghelului Mihail" din România în câmpul fascismului european prin prisma
teoriilor palingenezice de regenerare a societăţilor moderne. La lansare au vorbit: Horváth István (preşedinte
ISPMN), Michael Shafir (prof. univ. dr.) şi Lucian Nastasă (cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George
Bariţiu"). Mai multe detalii despre oferta Editurii ISPMN puteţi afla aici. 

Duminică, 26 octombrie şi joi, 31 octombrie 2014, filmul documentar Valea plângerii (ISPMN&Triba Film
2013, regizori Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan) a fost proiectat la Copenhaga, în cadrul
festivalului East by Southeast (23 octombrie - 5 noiembrie 2014). Regizorul Mihai Andrei Leaha a fost prezent la
discuţiile ce au avut loc după proiecţii. Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla aici: articol 1, articol 2 şi
articol 3.

În luna octombrie 2014, a avut loc a doua actualizare a bazei de date MinLex, lansată în anul 2012,
coordonatori de proiect Andrea Bogdán şi Magdolna Mohácsek (consilieri juridici ISPMN). Această bază de date
reprezintă o colecţie a actelor normative din România care cuprind prevederi referitoare la minorităţile naţionale -
atât cele aflate în vigoare, cât şi cele abrogate -, oferind un instrument deosebit de util atât pentru cei implicaţi în
aplicarea, respectiv urmărirea aplicării acestor drepturi (de ex. autorităţi ale administraţiei publice, practicieni în
drept etc.), cât şi pentru persoanele fizice la care se referă aceste drepturi. Totodată, baza de date oferă şi o
perspectivă istorică asupra evoluţiei reglementării drepturilor minorităţilor naţionale în România. Baza de date a
fost completată cu actele normative adoptate în perioada septembrie 2013 - iulie 2014. În prezent, MinLex
cuprinde un număr total de 889 de acte normative. Baza de date poate fi accesată aici. 
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La sfârşitul lunii octombrie 2014, Péter Virginás (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa intitulată Acces la
Literatura Ştiinţifică: Documentare. Publicare. Evaluare organizată de către Asociaţia Universităţilor, Institutelor de
Cercetare - Dezvoltare şi a Bibliotecilor Centrale „Anelis Plus" la Hotelul Napoca din Cluj-Napoca. Pe de o parte,
evenimentul a facilitat întâlnirea membrilor consorţiului naţional. Pe lângă raportul proiectului şi modificarea
statutului asociaţiei s-au prezentat evaluări privind utilizarea resurselor disponibile prin proiect. Pe de altă parte,
furnizorii importanţi de baze de date (Thomson Reuters, Elsevier) au prezentat statisticile proprii despre evoluţia
producţiei ştiinţifice din România şi mai multe edituri de prestigiu au detaliat conţinuturile propuse pentru anul
2015 (Cambridge University Press, Taylor and Francis etc.). 

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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