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La sfârșitul anului 2015, a apărut la Editura Universității Bolzano, din Italia, volumul The Public Value of
Anthropology: Engaging Critical Social Issues Through Ethnography [Antropologie publică. Abordarea
problemelor sociale actuale, prin etnografie].Coordonat de către Elisabeth Tauber și Dorothy Zinn și scris într-un
limbaj ușor accesibil publicului larg, volumul își propune nu doar să popularizeze antropologia, ci să sublinieze
necesitatea cercetărilor etnografice pentru înțelegerea chestiunilor sociale contemporane. Unul dintre capitole
este semnat de Cătălina Tesăr (cercetător postdoctoral ISPMN) în cadrul proiectului
MigRom: Begging-Between Charity and Profession. Reflections on Romanian Roma's Begging Activities
in Italy [Cerșitul, între caritate și profesie. Reflecții despre cerșitul practicat de romii români în Italia]. Textul
argumentează că, spre deosebire de donatori, care cred că cerșitul înseamnă „a cere de pomană", romii pe care
autoarea i-a însoțit în nordul Italiei la cerșit își reprezintă această activitate economică ca pe o profesie al cărei
savoir-faire poate fi învățat de oricine, indiferent de apartenența etnică. 

În luna ianuarie 2016, a apărut în revista de istoria medicinii a Societăţii Ştiinţifice pentru Istoria Culturii Sănătăţii
din Belgrad studiul autoarei Zsuzsa Bokor (cercetător ISPMN). Titlul acestui număr este Acta historiae
Medicinae Stomatologiea Pharmaciae Veterinariae şi este dedicat istoriei eugeniei din Europa Centrală şi de
Est. Studiul autoarei intitulat Women and eugenics in interwar Transylvania analizează modul în care discursul
eugenic a modificat şi a construit idealul femeii din Transilvania interbelică. Studiul poate fi descărcat de pe site-ul
revistei. 

În perioada 12-17 ianuarie 2016, a avut loc la Manchester (Marea Britanie) întâlnirea partenerilor din cadrul
proiectului Migrom - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: Cauze, efecte şi strategiile de
abordare pentru viitor (The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects, and future
engagement strategies) la care au participat Fosztó László și Toma Stefánia (cercetători ISPMN). În cadrul
sesiunii s-au discutat cele mai noi rezultate din cadrul cercetării realizate în ultimul an, ultimul raport elaborat de
partenerii din România intitulat Romania - Results of the Follow-Up Survey, posibile colaborări cu autoritățile
locale din țările de destinație în vederea integrării sociale locale a romilor din România, despre efectul remitențelor
sociale în comunitatea de origine, dar și despre posibilități de diseminare a rezultatelor proiectului MIGROM în
vederea creșterii sustenabilității intervențiilor. Mai multe detalii despre proiect puteţi vedea aici. 

În prima jumătate a lunii ianuarie 2016, a apărut la Editura Isis Press, Istanbul, cartea The Image of the
Ottoman in the Romanian History Textbooks in Romania and Bosnia Herzegovina a autorilor Călin Felezeu și
Adriana Cupcea. 

Volumul abordează din perspectivă comparativă imaginea otomanilor/turcilor în manualele de istorie
postcomuniste din România şi Bosnia-Herţegovina. Alegerea celor două cazuri decurge din particularităţile
rezultate din statutul politico-juridic diferit al celor două țări, în relațiile lor cu Imperiul Otoman, dar şi din evoluţia
lor postotomană. Cartea analizează astfel două abordări diferite ale trecutului otoman, cu toate implicațiile lor
istorice, sociale, culturale și religioase. Cele două ţări, dincolo de aşezarea geografică apropiată şi trecutul
otoman comun, prezintă şi particularităţi interesante care nu le separă, ci le intersectează în problematica
generală în care se integrează cercetarea: modul în care miturile etnocentriste au afectat procesul de reformare al
predării-învăţării istoriei.

Miercuri, 13 ianuarie 2016, Cătălina Tesăr (cercetător postdoctoral ISPMN) în cadrul proiectului MigRom a
participat la seminarul Gypsy economy or Gypsies economics? Anthropologie économique et ethnographie des
Roms/Tsiganes: nouvelles perspectives et enjeux contemporains [Economia romilor sau sistemele economice ale
romilor? Antropologie economică și etnografia grupurilor de romi: perspective noi și problematici contemporane]
desfășurat la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, în cadrul seminarului lunar Approches
interdisciplinaires des sociétés romani/tsiganes [Abordări interdisciplinare ale societăților rome], organizat ca
parte a proiectului MigRom, de către echipa de cercetători de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme.
Cătălina Tesăr a prezentat lucrarea intitulată Cerșitul ca muncă și chestiunea rușinii la romi. 
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În luna ianuarie 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat în Juriul științific pentru studii în domeniul
artelor și a culturii (MKK - Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások) al Fondului pentru Cercetare Științifică din
Ungaria (OTKA) administrat de Oficiul Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovație (NKFIH). Juriul are scopul
de a garanta calitatea profesională a procesului de evaluare a aplicațiilor de cercetare și a viza rapoartele de
progres a cercetărilor în derulare. Membrii juriului sunt specialiști recunoscuți din diferite discipline (inclusiv istoria
artei, etnografie, antropologie culturală, istoria muzicii și studiile culturale interdisciplinare), László Fosztó având
specializarea pe studii despre minorități și antropologie. Președintele juriului OTKA MKK pentru studii în domeniul
artelor și a culturii începând cu luna februarie 2016 este dr. Kuti Klára. Puteţi vedea componenţa întregului juriu
aici. 

Semnalăm apariția volumului Gypsy Economy. Romani Livelihoods and Notion of Worth in the 21st Century
[Economia romilor. Despre traiul în comunitățile de romi și noțiunile lor de valoare, în secolul XXI], la Editura
Berghahn Books: New York - Oxford. Volumul este coordonat de către M. Brazzabeni, M.N. Cunha și M. Fotta și
are o postfață semnată de către Keith Hart. Este prima colecție de studii dedicată unui aspect din viața romilor,
respectiv cel economic, și cuprinde etnografii ale unor populații care trăiesc în țări precum Slovacia, Ungaria,
Portugalia, România, Italia, Marea Britanie, Spania sau Brazilia semnate de o generație tânără de cercetători care
au făcut teren antropologic de lungă durată. Caracterizate de niveluri de trai diferite, de la sărăcie până la
bunăstare, și practicând activități economice diverse, precum colectarea fierului vechi, comerțul cu cai, camăta,
tinichigeria sau munca necalificată în fabrici din țări din vestul Europei, aceste populații au în comun gradul ridicat
de inserție în economia locală.

Capitolul 9 Houses under Contruction: Conspicous Consumption and the Values of the Youth among
Romanian Cortorari Gypsies [Case neterminate: despre consumul ostentativ și valorile generației tinere la romii
corturari din România] este semnat de Cătălina Tesăr, cercetător postdoctoral ISPMN, în cadrul proiectului
MigRom. Capitolul vorbește despre un fenomen răspândit în peisajul construit de la noi din țară, cel al caselor
ridicate pentru fala proprietarilor şi care rămân pentru perioade lungi de timp nefinisate. Autoarea demonstrează
că acest fenomen nu poate fi explicat exclusiv prin raționamente pur economice, precum lipsa resurselor
financiare, ci că resorturile lui țin de simbolistica caselor la romii studiați: procesualitatea construcției lor ține de
procesualitatea mariajului. Fiecare generație care se succede într-o casă își lasă amprenta asupra acesteia din
dorința de a face vizibilă bogăția acumulată prin munca proprie. Alte două capitole sunt dedicate romilor din
România, 6 și 7, semnate de Gergo Pulay și Martin Olivera: primul vorbește despre economia străzii din cartierul
bucureștean Ferentari, iar cel de-al doilea despre etica și modul de producție la gaborii din Transilvania. 

Vineri, 12 februarie 2016, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a făcut parte din Comisia de doctorat pentru susținerea
de catedră a tezei lui Balatonyi Judit la Școala Doctorală Interdisciplinară a Facultății de Litere, Catedra de
Etnologie și Antropologie Culturală, Universitatea din Pécs. Lehel Peti a scris un referat despre teza de doctorat
cu titlul Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata
[Aceeași cultură, identități diferite? Analiza nunţii (maghiară, română) din regiunea Gyimes] care a fost prezentat
de un membru al Catedrei de Etnologie și Antropologie Culturală.  

Miercuri, 17 februarie 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la o întâlnire consultativă în cadrul
proiectului Pata-Cluj, proiect finanțat din Fonduri Norvegiene. Întâlnirea a avut loc la sediul Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, promotorul acestui proiect, și a avut scopul de a prezenta
impactul proiectului asupra comunităților din zona Pata Rât cât și de a introduce strategia componentei de locuire
socială care va fi derulată în perioada următoare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are ca partener pentru
această componentă Fundația Habitat pentru Umanitate, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și Fundația
AltArt. Pentru a evita crearea de noi zone tip ghetou în oraș proiectul întrevede achiziționarea a 4 terenuri în 4
părți diferite din Zona Metropolitană a Municipiului Cluj unde vor fi construite 4 clădiri cu câte 8 apartamente. La
întâlnire au vorbit partenerii proiectului și au participat reprezentanți din partea autorităților locale și regionale, a
instituțiilor și a organizațiilor din Cluj active în domeniul incluziunii sociale. Mai multe detalii despre acest proiect
vezi aici. 
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Joi, 25 februarie 2016, a avut loc prima întâlnire din cadrul atelierul DICE-ROMA. În cadrul acestuia Zsuzsa
Plainer (cercetătorul ISPMN ) a avut prezentarea cu titlul Toţi romii trăiau acolo ca peştele în apă - memoriile
unei colonii de romi în reprezentările rome şi neorme ["All Gypsies were living there like sound as a roach" -
memories of a Roma colony in Romania through Roma and non-Roma representations]. Prezentarea a avut ca
scop dezbaterea unor probleme teoretice şi metodologice pe baza studiului de atelier al cercetătoarei, studiu
publicat în seria de Studii de atelier ISPMN. La seminar au fost prezenţi: Remus Anghel, Fosztó László, Kozák
Gyula, Stefánia Toma (cercetători ISPMN), respectiv István Horváth (preşedinte ISPMN).  

În perioada 25-26 februarie 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la o discuție tip atelier
științific intitulat Munca cu romii. Provocări metodologice în abordarea prezentului și trecutului romilor
(Working with Roma. Methodological Challenges in Dealing with Roma Past and Present). Atelierul a avut loc la
sediul Institutului de Istorie Orală, Universitatea „Babeș-Bolyai" și a fost organizat în cadrul proiectului UNTORO
(The Untold Story. An Oral History of the Roma People in Romania) finanțat prin Mecanismului Financiar al
Spaţiului Economic European (EEA Grants), având ca parteneri Universitatea „Babeș-Bolyai" și Universitatea din
Islanda. László Fosztó a avut prezentarea cu titlul Provocările documentării relațiilor instituțiilor „interne" și
instituțiilor „externe" din comunități. Studiu de caz al unui botez calvinist. El a vorbit despre relația unei comunități
de romi cu biserica, o instituție „externă" grupului și funcționarea relațiilor de rudenie, ca instituție „internă" a
comunității manifestată prin ritualul botezului. Provocările metodologice apar prin actul de participare a
cercetătorului la ritual în vederea documentării și înțelegerii dinamicii acestor interacțiuni sociale. Mai multe
despre acest eveniment puteţi vedea aici. 

Luni, 29 februarie 2016, Cătălina Tesăr (bursier postdoctoral ISPMN) a participat în cadrul proiectului MigRom,
la Facultatea de Sociologie a Universității București, la seminarul intitulat Diversitatea culturală a comunității
romilor, cu tema Despre dragoste, beatbox și muzică lăutărească. Seminarul a fost organizat de către Asociația
Culturală Metropolis. În cadrul seminarului, ea a vorbit despre semnificația căsătoriei la romii corturari, cum se
negociază aici căsătoria, și dacă căsătoriile aranjate lasă loc ideii de dragoste.  

În luna februarie 2016, a fost postată pe site-ul ISPMN Cronologia minorităţii ucrainene. Cronologia a fost
realizată în cadrul proiectului de cercetare ISPMN „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi.
Cronologia minorităţilor naţionale din România, 1989-2009". În prezent pot fi consultate 17 cronologii ale
minorităţilor naţionale pe site-ul ISPMN, majoritatea fiind publicate şi în volume colective. Cronologiile pot fi
accesate aici.  

A apărut volumul Romani Worlds: Academia, Policy and Modern Media. European Academic Network on
Romani Studies, coordonatori Eben Friedman și Victor A. Friedman (ed.) Editura ISPMN, 2015. Volumul a fost
pregătit de Reţeaua Europeană Academică de Studii despre Romi, un proiect comun al Comisiei Europene şi al
Consiliului Europei și a fost publicat cu sprijinul ISPMN. Moştenirea de durată a reţelei va include unele analize
asupra parametrilor de bază, atât a angajamentului academic, cât şi a celui politic (cum ar fi critica asupra
formelor în care majoritatea conceptualizează romii; analiza cu privire la modalitatea de a stabili un echilibru între
acţiunea afirmativă şi susţinere pe de o parte, şi transparenţa metodologică şi rigurozitate în expertiza inspirată de
întrebări teoretice, pe de altă parte). Aceasta este o moştenirea care va rămâne pentru viitor. Astfel și volumul
reprezintă o parte a moştenirii lăsate de Reţeaua Europeană Academică de Studii despre Romi (REASR). Textul
volumului este accesibil gratuit aici. 

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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