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Marţi, 4 februarie 2014, Kiss Tamás şi Székely István Gergő (cercetători ISPMN) au purtat o discuţie cu
consilierii Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, Stéphanie Marsal şi William Romans, aflaţi în
România pentru a pregăti vizita Înaltului Comisar. În cadrul discuţiei desfăşurate la sediul ISPMN, au fost
abordate tematici ce ţin de actualitatea politică din România, îndeosebi anumite probleme de importanţă majoră
din perspectiva minorităţilor, cum ar fi planurile legate de amendarea constituţiei, de reorganizarea teritorială sau
de descentralizare, precum şi situaţia privind folosirea simbolurilor minorităţilor naţionale.

Marţi, 11 februarie 2014, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la o întâlnire organizată de Comisia
Europeana DG Justiție pentru a comunica informațiile actuale cu reprezentanţii societăţii civile, ai organizaţiilor
internaţionale şi ai reţelelor profesionale. Fosztó László a fost prezent în calitatea sa de reprezentat al Reţelei
Academice Ştiinţifice de Studii asupra Romilor. Din partea Comisiei Europene au participat: Lina
Papamichalopoulou (DG Justice), Axelle Cheney (DG Justice), Miranda Vuolasranta (DG Justice), Dominique Bé
(DG Employment, Social Affairs and Inclusion), Frank Pierobon (DG Education and Culture), Alexandros Tsolakis
(DG Regional Policy). În cadrul întâlnirii au fost prezentate informaţii despre calendarul de activitate a grupului de
acţiune constituit de Comisia Europeană, stadiul raportului de progres pe anul 2013, proiectele derulate precum şi
cele aflate în pregătire. Pentru anul 2014 sloganul Comisiei Europene este „A ajunge la nivelul local" (Going
Local), a încuraja şi a susţine autorităţile şi eforturile locale pentru incluziunea romilor. În acest spirit este
organizată şi întâlnirea la nivel înalt cu titlul de-al 4-lea Summit Roma European în Bruxelles (în 4 aprilie 2014).
Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla aici. 

Luni, 17 februarie 2014, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat în calitate de invitat la Televiziunea
Română, studioul regional Cluj, la emisiunea Transilvania Policromă. În cadrul emisiunii s-a discutat despre
dezvoltarea Reţelei Academice Ştiinţifice de Studii asupra Romilor precum şi a cercetărilor actuale în domeniul
romilor desfăşurate de ISPMN. László Fosztó a vorbit despre proiectul MigRom12 Migraţia romilor din
România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor o cercetare internaţională
în care ISPMN este partener. Consorţiul de cercetare este compus din parteneri din Marea Britanie, Franţa,
Spania şi Italia. Cea de-a doua întâlnire a consorţiului va fi organizată la Cluj, în perioada 6-7 aprilie 2014. Mai
multe detalii despre acest eveniment aflaţi aici.

În perioada 19-20 februarie 2014, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la Cea de-a 4-a întâlnirea a
Grupului de lucru FRA pe incluziunea romilor [4th meeting of FRA-Member States ad-hoc Working Party on
Roma Inclusion]. Întâlnirea a fost organizată de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (ADF)
la sediului agenţiei din Viena. La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţii Punctelor de Contact pentru incluziunea
romilor din 14 ţări membre, reprezentanţii Comisiei Europene, ai UNDP, ai Fondurilor Norvegiene precum şi
Consiliul Ştiințific al ADF. România a fost reprezentată de Claudia Grosu (din partea Agenţiei Naţionale pentru
Romi) şi de către László Fosztó (din partea ISPMN). Participanţii au discutat despre procesul de evaluare şi
monitorizare, a fost propus şi discutat modelul SPO (structura, procesul, rezultatele) precum şi problema
introducerii indicatorilor care pot fi comparaţi la nivelul diferitelor ţări membre UE. Mai multe detalii despre
eveniment puteţi afla aici.

Joi, 20 februarie 2014, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a acordat un interviu cotidianului clujean
Szabadság, în legătură cu criza guvernamentală şi posibilitatea participării UDMR în guvern. Materialul poate fi
accesat aici.

Joi, 20 februarie 2014, Fosztó László (cercetător ISPMN) a fost inclus în Consiliul consultativ al reţelei
H-Romania, nou-înfiinţat pe serverul Humanities & Social Sciences Online. Acesta este o reţea ştiinţifică care
oferă suport pentru diseminarea rezultatelor în domeniul disciplinelor socio-umane, folosind tehnologiile noi de
comunicare menite să faciliteze schimbul liber şi gratuit al ideilor academice şi al resurselor ştiinţifice. H-Romania
este o reţea interdisciplinară menită a promova studiul ştiinţific, perspectivele critice, şi cercetările în toate
domeniile şi aspectele istoriei, politicii şi societăţii din România. Fosztó László a fost invitat să faciliteze o
diseminare cât mai bună a rezultatelor ştiinţifice privind studierea minorităţilor din România.
Mai multe detalii despre H-Romania aflaţi aici; iar lista membrilor Consiliului consultativ şi a editorilor o puteţi
consulta aici.
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În luna februarie 2014, a apărut cel de-al doilea raport din cadrul proiectului internaţional RedHnet (Romani
People, Educational and Housing Policies - Romi, Politici de locuire şi educaţie). Plainer Zsuzsa (cercetător
ISPMN) şi-a adus aportul la scrierea raportului intitulat Roma Migrants in Five European Countries. Policy
Context and National Integration Strategies [Migranţi romi în cinci ţări europene. Contextul politicilor şi
strategiilor naţionale de integrare]. Textul acestui raport poate fi accesat aici.

În luna februarie 2014, a apărut în revista Művelődés din Cluj, LXVII, 2, 2014, pp. 18-19, recenzia despre
colecţia de discuri „Kallós Archívum", intitulată A gyűjtés nem lehet öncélú [Culegerea nu poate fi un scop în
sine] semnată de Könczei Csongor (cercetător ISPMN). Colecţia conţine 20 de albume de muzică populară
tradiţională culese în România de către renumitul folclorist Kallós Zoltán între anii 1950-1980. Recenzia în limba
maghiară poate fi citită aici.

În luna februarie 2014, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) a scos la concurs
7 burse de cercetare dedicate cercetătorilor cu preocupări în domeniul minorităţilor naţionale şi al relaţiilor
interetnice. 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. În cadrul programului de
burse sunt acordate următoarele tipuri de burse de cercetare: burse de cercetare aspirant care se acordă pentru
tineri în pregătire (studenţi, licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi (2 burse), burse postdoctorale care se acordă pentru
cercetători cu titlul de doctor, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă (3 burse) şi burse senior care se acordă pentru
specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru
cercetarea minorităţilor naţionale (2 burse). Mai multe detalii despre apelul de burse puteţi citi aici. Acesta este
primul apel de burse din anul 2014. Pe parcursul acestui an, ISPMN va mai anunţa scoaterea la concurs a mai
multor burse de cercetare. Pentru a fi la curent cu aceste apeluri, vă recomandăm să urmăriţi anunţurile de pe
pagina noastră de internet.

În luna februarie 2014, a apărut numărul 20 al anuarului Studia Judaica al Institutului de Iudaistică şi Istorie
Evreiască „Moshe Carmilly". În cadrul publicaţiei Gidó Attila (cercetător ISPMN) a publicat un studiu în limba
engleză (pp. 79-88) cu titlul The Institutional Life of the Jewish Community from Cluj [Viaţa instituţională a
comunităţii evreieşti din Cluj]. Autorul prezintă în articolul său principalele instituţii laice şi religioase ale evreilor
din Clujul interbelic şi subliniază importanţa contribuţiei evreilor la dezvoltarea economică şi culturală a oraşului.
În nr. 20 al anuarului au mai publicat: Andrei Marga, Ladislau Gyémánt, Lucian Zeev-Herşcovici, Carol Iancu,
Liviu Rotman, Claudia Ursuţiu, Lucian Nastasă, Lya Benjamin, Mária Újvári, Zoltán Tibori Szabó, Dániel Lőwy,
Júlia Szilágyi, Valentin Ghiţă, Paul Rosenfeld.

Editura ISPMN în colaborare cu Editura Asociaţia Etnografică „Kriza János" anunţă apariţia volumului
Kolozsvári munkásklubok az 1950-1960-as években [Cluburi muncitoreşti din Cluj în anii 1950-1960] autor
Ilyés Sándor.
Abstract
După cel de-al Doilea Război Mondial creşterea numerică a clasei muncitoare a dus la evidenţierea unor locaţii
specifice în spaţiul oraşului Cluj-Napoca, care şi-au dobândit continuitatea şi semnificaţia în memoria colectivă
locală chiar până astăzi. Astfel, pielarii, lemnarii, fierarii şi clubul Victoria, precum şi alte câteva cluburi mai mici,
au marcat locaţiile care au asigurat practica culturală de generaţie a tinerilor muncitori, şi astfel importanţa
acestora era incontestabilă. Această importanţă s-a manifestat în special prin gesturile de identificare ale
indivizilor. Această practică culturală a fost treptat colonizată de clubul muncitoresc ce se organiza tot mai mult
după cerinţele culturii oficiale şi ale puterii, cu ideologiile obligatorii şi cu activităţile profesionale şi culturale
aferente. Astfel, treptat, pielarii, lemnarii şi ceilalţi au încetat să funcţioneze drept grupări subculturale, locaţiile
rămânând cluburi ale întreprinderilor, denumirile acestora supravieţuind până astăzi. Volumul îşi propune analiza
acestui fenomen, urmărind atât discursul oficial cât şi cel al indivizilor.

Mai multe detalii despre cărţile Editurii ISPMN puteţi accesa aici.
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Pe parcursul mai multor luni, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a participat în calitate de invitat la o serie de
interviuri realizate de Radio Cluj - Emisiunea în limba maghiară. Ultimul interviu din această serie a fost difuzat
în data de 20 februarie 2014, iar în cadrul lui a fost dezbătută mai pe larg tema segregării în educaţie, dar şi în
alte contexte sociale. În cadrul primului interviu (difuzat în data de 13 decembrie 2013) Toma Stefánia a prezentat
primele rezultate ale anchetei Actori, roluri şi percepţii în predarea limbii romani în România. Cercetarea a
fost iniţiată în anul 2011 în cadrul proiectelor instituţionale ale ISPMN. Scopul cercetării a fost acela de a oferi o
imagine generală asupra utilizării limbii romani în diferite domenii educaţionale din perspectiva actorilor direct
implicaţi în acest proces. Principalele întrebări la care cercetarea a încercat să ofere un răspuns se referă în
primul rând la modul în care contextul instituţional al predării limbii romani în România poate fi caracterizat şi cum
sunt definite obiectivele/scopurile în acest domeniu, respectiv, care sunt practicile cotidiene de utilizare a limbii
romani, având în vedere diversitatea comunităţilor de romi şi a dialectelor din România. Interviul din data de 9
ianuarie 2014 s-a concentrat mai ales pe această ultimă temă, mai exact pe utilizarea limbii romani în diferite
contexte sociale.

La începutul anului 2014, ISPMN a devenit membru al Asociaţiei Anelisplus. Prin afilierea la organizaţia
respectivă, Biblioteca ISPMN va participa în programul naţional Anelis, prin care se asigură acces electronic la
literatura științifică internaţională. Astfel, pe lângă accesul la colecţiile de reviste al JSTOR, atât cercetătorii
ISPMN cât şi utilizatorii bibliotecii vor putea accesa conţinutul curent al revistelor de specialitate relevante din
domeniul ştiiinţelor sociale şi umaniste, şi anume, colecţiile de reviste ale editurilor: Routledge/Taylor and Francis,
Sage şi Wiley/Blackwell.

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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