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Marţi, 8 decembrie 2015, a apărut numărul 3/2015 al revistei internaţionale peer-review Hungarian Historical
Rewiev. În acest număr, ce are ca tematică Holocaustul din Europa Centrală şi de Est, semnează studii: András
Szécsényi, Gábor Szegedi, Regina Fritz, Anders E. B. Blomqvist, Kinga Frojimovics, Éva Kovács, Kata Bohus,
Ilse Josepha Lazaroms, Benedetta Carnaghi, Enikő A. Sajti, István Pál Ádám şi Ferenc Laczó. Attila Gidó
(cercetător ISPMN) a publicat un text cu titlul The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the
Holocaust in Northern Transylvania [Birocraţia maghiară şi costurile administrative ale Holocaustului din
Transilvania de Nord]. Articolul se bazează pe cercetări arhivistice efectuate în România, Ungaria şi Israel şi
prezintă ultimul episod al Holocaustului din Transilvania de Nord. Principalele teme atinse: participarea înalţilor
funcţionari (prefecţi, sub-prefecţi, primari) în jefuirea şi ghetoizarea populaţiei evreieşti, „problemele"
administrative legate de procesul de ghetoizare şi costurile ghetoizării (plăţi pentru cărăuşi, zileri etc.), respectiv
lichidarea ghetourilor după plecarea ultimelor transporturi către Auschwitz. Concluzia studiului este că
implementarea Soluţiei Finale a necesitat implicarea şi colaborarea unui aparat de stat complex, începând cu
funcţionari de rang înalt şi continuând cu forţele de ordine, cu intelectuali, ingineri, medici şi oameni simpli.  

Miercuri, 9 decembrie 2015, Tamás Kiss şi István Gergő Székely (cercetători ISPMN) au purtat o discuţie cu
consilierii Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, Stéphanie Marsal şi William Romans, aflaţi într-o
vizită de teren în România. În cadrul discuţiei desfăşurate la sediul ISPMN, au fost abordate tematici ce ţin de
actualitatea politică din România, și de anumite probleme de importanţă majoră din perspectiva minorităţilor,
îndeosebi în ceea ce privește aplicarea prevederilor referitoare la minorități ale Legii educației naționale (Legea
1/2011). 

Joi, 10 decembrie 2015, a avut loc la în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (UBB) prima
prezentare a rezultatelor din cadrul proiectului Confruntarea diferenţei prin practicile familiilor
transnaţionale, proiect finanţat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovație,
CNCS-UEFISCDI, numărul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2087, derulat de Centrul de Studiere a Populației,
Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Prezentarea cu titlul Practicile cotidiene ale familiilor transnaţionale -
perspective de acasă a fost făcută în prezenţa studenţilor de la masteratele de Antropologie aplicată şi Cercetare
sociologică avansată. Moderatorul discuţiilor de după prezentare a fost Marius Lazăr (conferenţiar dr. UBB).
Participanţii la prezentare au fost membrii echipei de cercetare: Viorela Ducu - director proiect, Iulia Hossu
(cercetător ISPMN) - cercetător postdoctorand, Călin Ilea - specialist foto, Anca Aştilean - cercetător drd., Cristine
Palaga - cercetător drd.Mai multe detalii despre acest proiect puteţi vedea aici.

Luni, 14 decembrie 2015, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a avut o întrevedere cu Magdalena Fryze şi Igor Kalina.
Cei doi sunt coordonatorii proiectului In Between? Searching for local histories in European borderlands
[Între? În căutarea istoriilor locale în regiunile europene de graniţă]. Acest proiect se derulează în cadrul iniţiativei
europene „European Network Remembrance and Solidarity" (Reţeaua Europeană de Comemorare şi Solidaritate
) şi are ca scop cercetarea, documentarea şi diseminarea cunoaşterii asupra istoriei Europei din secolul al XX-lea.
Proiectul are ca parteneri regionali Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea „Matej Bel" din
Banská Bystrica, Universitatea „Yuriy Fedkovych" din Cernăuţi şi Universitatea din Zielona Góra. La întrevedere,
părţile au căzut de acord ca ISPMN să primească studenţi participanţi în proiect în vederea prezentării institutul şi
pentru a-i sprijini în munca lor de teren (pregătire de interviuri cu familii aparţinând minorităţilor naţionale) în
Cluj-Napoca. 

Marţi, 15 decembrie 2015, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost inclus în Colegiul editorial (Editorial Board) al
revistei Romani Studies, şi a devenit editor asociat. Romani Studies continuă revista de mare tradiţie Journal of
the Gypsy Lore Society (înfiinţată în anul 1888) în prezent fiind publicată de Liverpool University Press. Revista
este forumul internaţional cel mai recunoscut în domeniul studiilor despre romi şi are un profil interdisciplinar.
Colegiul editorial începând cu numărul 2015/2 este compus din: Celia, Donert, László Fosztó, Eben Friedman,
Victor A. Friedman, Margaret Greenfields, Elena Marushiakova, Veselin Popov, Michael Stewart şi Elisabeth
Tauber. Editor-şef, Yaron Matras, editor-recenzii Fabian Jacobs. Ca editor asociat László Fosztó are sarcina de a
contribui la bunul mers al procesului de lecturare anonimizată a manuscriselor primite la redacţie (double blind
peer review) şi de a facilita comunicarea cu autorii.Link-ul de acces la pagina revistei îl aveţi aici. 
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În anul 2015 au fost finalizate două cronologii în cadrul proiectului ISPMN intitulat Schimbare de regim în
domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România. Cele două materiale
(Cronologia minorităţii rome şi Cronologia minorităţii ucrainene) vor fi postate pe site-ul ISPMN în primăvara
anului 2016. În prezent pot fi consultate 16 cronologii ale minorităţilor, majoritatea fiind publicate şi în volume
colective. Acestea pot fi accesate aici.  

În anul 2015 a fost finalizată baza de date ce conţine 19.955 de nume ale supravieţuitorilor deportărilor din
Transilvania de Nord din anul 1944. Materialul conţine datele personale ale celor care s-au întors (numele
supravieţuitorului, numele mamei, locul şi data naşterii, locul ghetoizării) şi a fost întocmit pe baza listei de
supravieţuitori păstrate în Arhivele International Tracing Service (Serviciul Internaţional de Cercetare), Bad
Arolsen, Germania. Rezultatele (baza de date şi un studiu introductiv) vor fi publicate de către Attila Gidó
(cercetător ISPMN) în anul 2016. 

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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