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În perioada 8-10 ianuarie 2015, István Gergő Székely (cercetător ISPMN) a participat la workshop-ul
internaţional intitulat National-Personal Autonomy, Non-territorial Autonomy, Cultural Autonomy
[Autonomie naţional-personală, autonomie non-teritorială, autonomie culturală], ce a avut loc la Universitatea din
Viena, şi a fost organizat de Institutul pentru Istoria Europei de Est (Institut für Osteuropäische Geschichte) al
Universităţii. István Gergő Székely a susţinut o prezentare, pregătită împreună cu Levente Salat (profesor la
FSPAC UBB), intitulată Non-territorial autonomy in Romania: Unassumed arrangements and projects of
institutional design [Autonomie non-teritorială în România: oportunităţi neasumate şi proiecte de design
instituţional]. Programul workshop-ului poate fi accesat aici.
Vineri, 9 ianuarie 2015, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a prezentat volumul redactat de Pócs Éva - Klaniczay
Gábor cu titlul Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában [Vrăjitoare, vrăjitori și demoni în
Europa Centrală și de Est], cu ocazia lansării de carte organizate de către Centrul de Cercetare în Etnologia
Religiei „Vest-Est" și Editura Balassi Kiadó la Budapesta. Cele mai importante subiecte analizate în volumul
colectiv sunt: contextele sociale, economice, religioase ale vrăjitoriei, demonologie și vampirism în secolele
XVI-XVIII. Metodele folosite în analizarea acestor fenomene din regiunea Europei Centrale și de Est cuprind
instrumente de analiză, modele şi terminologie utilizate în antropologia socială, antropologia istorică și a religiei,
precum și folcloristică comparativă.
Luni, 12 ianuarie 2015, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost intervievat de redacţia de limba maghiară Radio
România, Târgu-Mureş, în cadrul emisiunii intitulate Să ne înțelegem [Értsünk szót]. Emisiunea a fost dedicată
comemorării sociologului maghiar Elemér Hankiss (decedat pe 10 ianuarie 2015) şi a fost redactată de Boróka
Parászka. Un alt invitat al emisiunii a fost sociologul Nándor László Magyari. Emisiunea poate fi ascultată aici.
Joi, 15 ianuarie 2015, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitatul emisiunii Observator Transilvan
[Erdélyi Figyelő], emisiunea în limba maghiară TVR Cluj. Tema emisiunii a fost relația majoritate-minoritate în
diferitele contexte (mişcările indigene, diaspore, situații postcoloniale etc.), cu referire la atacurile teroriste din
Paris. Referitor la aceste acțiuni, László Fosztó a discutat despre faptul că ele trebuie înţelese într-un mod mai
nuanţat, în contextul socio-economic și nu cu referire la „conflictul civilizațiilor". În partea a două a emisiunii el a
vorbit despre conceptele și practica co-existenței dintre diferitele grupuri minoritare din România și importanța
toleranței. Emisiunea poate fi vizionată aici.
În perioada 16-17 ianuarie 2015, a avut loc, în incinta Colegiului „Márton Áron" din Budapesta, Conferinţa
Metodologică a Colegiului „Márton Áron" a Institutului Balassi din Ungaria. Scopul întâlnirii a fost acela de a
iniţia un proiect de cercetare în cadrul căruia tineri cercetători (masteranzi şi doctoranzi) din România, Ucraina,
Serbia şi Slovacia îşi vor desfăşura activitatea în ştiinţele socio-umane sub îndrumarea unor specialişti în aceste
domenii. Proiectul de cercetare se află în coordonarea ştiinţifică a Institutului de Cercetare a Minorităţilor din
cadrul Centrului de Cercetare în Ştiinţele Sociale al Academiei Ungare de Ştiinţe (MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet). ISPMN este partener în acest proiect pentru al doilea an consecutiv.
László Fosztó (cercetător ISPMN) a prezentat structura, proiectele de cercetare şi publicaţiile ISPMN cât şi faptul
că institutul este deschis solicitărilor venite din partea tinerilor cercetători care doresc să desfăşoare stagii de
cercetare în cadrul institutului. Mai multe detalii despre întâlnire aflaţi aici.
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În perioada 20-21 ianuarie 2015, a avut loc Conferința de lansare a programului de Combaterea Sărăciei în
România ("Poverty Alleviation in Romania" - RO25) finanțat de Guvernul Norvegiei prin Biroul Mecanismului
Fondurilor Norvegiene (FMO). Conferința a fost organizată de Operatorul de Fonduri din România (Deloitte
Romania) în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, București. În cadrul conferinței au vorbit reprezentanți ai
Ambasadei Norvegiei, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Educației și Cercetării, ai organizațiilor
internaționale (Banca Mondială, UNICEF) ai promotorilor și partenerilor proiectelor finanțate de acest program în
prezența autorităților, presei și publicului interesat. ISPMN a fost prezent în calitatea sa de promotor al proiectului
SocioRoMap finanțat de acest program. István Horváth (președinte ISPMN) a vorbit despre scopul și metodele
proiectului de Cartografiere sociografică a comunităţilor de romi din România, Estera Hetea (vicepreședinte
ISPMN) a prezentat strategia de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului, iar László Fosztó (cercetător
ISPMN) a prezentat elemente din strategia de culegere și validare a datelor prin metode de „crowdsourcing"
precum și relația proiectului cu procesele similare în contextul Uniunii Europene. Din partea partenerilor
proiectului SocioRoMap au fost prezenți Gabriel Petrescu (directorul Fundației pentru o Societate Deschisă) și
Daniela Tarnovschi (coordonator program la FSD). Din partea Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice au
fost prezenți coordonatorii proiectului, Andrada Tobias și Camelia Mateuț.
Mai multe detalii despre eveniment, puteţi afla aici: articol 1, articol 2, articol 3.
Linkul programului îl puteţi accesa aici.
Luni, 26 ianuarie 2015, cotidianul clujean Szabadság a publicat un interviu cu István Gergő Székely (cercetător
ISPMN) care a avut ca temă Liga Transilvania Democrată și șansele apariției unui partid regionalist multietnic în
România. Interviul poate fi accesat aici.
Joi, 29 ianuarie şi sâmbătă, 31 ianuarie 2015, au avut loc la Londra două proiecţii ale documentarului Valea
plângerii (regizori Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan, ISPMN&Triba Film 2013). Proiecţiile au avut
loc în contextul Holocaust Memorial Week şi au fost organizate de către Asociaţia „René Cassin", asociaţie care
militează pentru drepturile omului, în colaborare cu University of Essex. Proiecţiile au fost urmate de o sesiune de
întrebări şi răspunsuri la care a fost prezent şi unul dintre regizorii filmului, Mihai Andrei Leaha. Mai multe detalii
despre eveniment vezi aici .
În luna ianuarie 2015, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a publicat un articol intitulat Megélhetési stratégiák egy
Kis-Küküllő menti településen [Strategii de subzistență într-un sat de pe valea Târnavei Mici] (pp. 374-38) în
volumul colectiv redactat de Kothencz Kelemen, volum cu titlul Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe
lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok [Volum dedicat în cinstea lui Bárth János]. Volumul a apărut la Türr
István Múzeum din Baja (Ungaria), 2014. Studiul prezintă strategiile de subzistență contemporane într-un sat
multietnic din județul Mureș. Autorul arată modul în care posibilitățile de muncă la o companie de gaze de stat,
precum și o întreprindere privată de succes au transformat strategiile economice ale localnicilor, reducând
importanța activităților agrare şi totodată au cauzat restratificarea societății locale.
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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