SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2016

În perioada 1-2 septembrie 2016, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la conferința Facing a New
Age of Migration? Methodological Challenges, Conceptual Questions, Political Entanglements [În fața unei
noi ere a migrației? Provocări metodologice, întrebări conceptuale și relații politice]. Conferința a fost organizată
de rețeaua de sociologie a migrației din cadrul Societății Europene de Sociologie, București. Cercetătorul a avut o
prezentare, împreună cu Anatolie Coșciug (Universitatea din Bielefeld și Universitatea Babeș-Bolyai), cu titlul
Migrație și antreprenoriat în ţări de origine. Cazul românesc.În cadrul conferinței, Remus Anghel a avut alocată și
o sesiune de discuții pornind de la cartea „Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas and
Transnational Connections" [Români în vestul Europei. Migrație, dileme de status și conexiuni transnaționale]
apărută la Lexington Books în 2013. Prezentarea autorului a fost urmată de două recenzii ale cărții realizate de
către Irina Ciornei de la Universitatea din Berna și Laura Moroșanu de la Universitatea din Sussex. În data de 2
septembrie 2016, Remus Anghel a participat la constituirea Rețelei Românești de Cercetare a Migrației, care
reunește cercetători implicați în studiul migrației din România și din străinătate.
Vineri, 2 septembrie 2016, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa intitulată Egy történetírói
munkásság historiográfiai kontextusban [O carieră de istoric în context istoriografic]. Evenimentul dedicat
activităţii ştiinţifice a istoricului şi politicianului maghiar de origine evreiască György Szabad (1924, Arad - 2015,
Budapesta) a fost organizat de către Central European University din Budapesta. Politicianul s-a născut la Arad, a
urmat şcolile în oraşul său natal, respectiv în Târgu-Mureş şi Cluj. Împreună cu familia sa, a emigrat în Ungaria, în
1932. El a predat la Universitatea „Eötvös Loránd" din Budapesta, iar între 1990-1994 a fost preşedintele
Parlamentului Ungar. Cercetătorul Attila Gidó a susţinut în cadrul evenimentului o prezentare despre evreii din
Transilvania în perioada interbelică cu titlul Az erdélyi társadalmi háttér [Backgroundul social transilvănean].
Lucrarea s-a prezentat concentrat pe societatea evreiască ardeleană care a avut un rol determinant în
dezvoltarea tânărului György Szabad.
În perioada 7-11 septembrie 2016, Peti Lehel şi Jakab Albert Zsolt (cercetători ISPMN) au participat la
conferinţa Language, Individual & Society. 10th International Conference [Limbă, individ și societate. A X-a
Conferință Internațională] din Elenite (Bulgaria), organizată de Academia de Ştiinţe a Bulgariei, Uniunea
Savanţilor din Bulgaria, Fundaţia pentru Ştiinţă şi Educaţie (Bulgaria), New Education Foundation (Polonia),
Universitatea WUZF (Bulgaria). Prezentarea lui Peti Lehel a fost intitulată Ethnicity and language use in a
Moldavian Csángó village [Etnicitatea și utilizarea limbii într-un sat de ceangăi din Moldova]. Prezentarea a
analizat date empirice și calitative obţinute în cadrul unui teren dintr-un sat de ceangăi din Moldova. Cercetătorul
s-a concentrat asupra aspectelor ce ţin de utilizarea limbii și a efectelor migrației asupra etnicității. Jakab Albert
Zsolt a susţinut prezentarea cu titlul Ethnicity and the Language of Rituals. Remembering and forgetting the past
in post-socialist Romania [Etnicitate și uzul limbii în ritualurile comemorative]. Studiul a urmărit practica
comemorării şi evenimentele comemorative postdecembriste din România, prin prisma limbii folosite şi pe baza
conflictelor etnice.
În perioada 12-14 septembrie 2016, Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa academică
intitulată Identities in-between: East-Central Europe 1900-present, ce a fost organizată de Oxford University,
Anglia. Întâlnirea a fost găzduită de Colegiul Wolfson din Oxford. Conferinţa a reunit dezbateri pe marginea temei
identităţilor est-europene, scopul acestora fiind acela de a înţelege relaţiile interetnice din această regiune.
Conferinţa a reprezentat în acelaşi timp evenimentul de închidere a proiectului de cercetare: 'Sub-Cultures as
Integrative Forces in East-Central Europe, c. 1900-present', finanţat de UK Arts and Humanities Research
Council. Detalii despre acest proiect puteţi vedea aici.

În perioada 13-16 septembrie 2016, a avut loc la Stockholm, Suedia, Întâlnirea Anuală a Gypsy Lore Society şi
Conferinţa de Studii Romani organizată de Universitatea Södertörn. În prezentarea intitulată Names and Frames:
Recurrent Contestation of the ‚Roma' ethnonym in the public and legal discourses in Romania (2007-2015)
[Denumiri şi cadre: contestarea recurentă a etnonimului 'roma' în discursurile publice şi legale din România
(2007-2015)], László Fosztó (cercetător ISPMN) a oferit o descriere sistematică a strategiilor existente şi a
argumentelor apărute cu privire la etnonimul „rom"şi „ţigan" în perioada recentă, şi mai ales în urma migraţiei
romilor în UE. Pe baza unor studii de caz despre utilizarea termenului de „rom/romi" şi „ţigan" - cercetătorul a
descris mecanismele simbolice şi sociale pe care se bazează discuţiile din România în perioada 2007-2015,
având cadre de referinţă, pe de o parte, procesele economice şi politice, pe de altă parte, discursurile academice.
Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a prezentat lucrarea intitulată Socio-Economic Determinants of Migration
Patterns of Romanian Roma [Factori socio-economici în formele de migraţie a populaţiei rome din România].
Articolul se bazează pe rezultatele proiectului internaţional MIGROM - The Immigration of Romanian Roma to
Western Europe, în care ISPMN este partener. Argumentul principal al lucrării susţine că diversitatea şi
complexitatea contextului în care apare migraţia defineşte procesul/fenomenul de migraţie, iar migraţia populaţiei
roma nu poate fi înţeleasă şi analizată separat de contextul socio-economic şi etnic mai larg, ci trebuie definită ca
o parte integrată a mobilităţii populaţiei majoritare, chiar dacă efectele migraţiei în comunităţile locale sunt mai
ambigue şi câteodată chiar contradictorii. Mai multe informaţii despre eveniment puteţi găsi aici.
În perioada 15-17 septembrie 2016, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la Politicalconferința
internațională Mobilization of Ethnic Minorities and Anti-Minority Discourse in Europe [Mobilizare Politică a
Minorităților Etnice și Discursul Anti-Minoritar în Europa]. Conferința a fost organizată de către Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În cadrul conferinței,
Remus Anghel a moderat panelul intitulat Anti-Minority Discourse in Eastern Europe [Discursul antiminoritar din
Europa de Est]. De asemenea, a organizat un panel despre schimbare socială și migrație împreună cu Ovidiu
Oltean și Anatolie Coșciug, doctoranzi la Universitatea Babeș-Bolyai. Cercetătorul a susţinut în acest cadru două
prezentări: Linking Return Migration and Social Change [Relația dintre migrația de întoarcere și schimbarea
socială] - text realizat împreună cu dr. Margit Fauser de la Universitatea din Bochum Ruhr, precum și Return
Migration and Changing Inequalities in Multiethnic Communities [Migrația de întoarcere și modificări ale relațiilor
de inegalitate în comunități multietnice].
În perioada 15-18 septembrie 2016, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa
internaţională InASEA (Asociaţia Etnologilor din Balcani), ediţia a 8-a. În cadrul evenimentului organizat la Sofia,
Bulgaria, cercetătorul a susţinut o prezentare cu titlul Aşa am renunţat la şcoală şi am început să vând seminţe
de floarea soarelui - experienţe în muncă, condiţiile de locuire şi relaţia cu educaţia formală a familiilor de romi
într-un oraş din România.
Joi, 22 septembrie 2016, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la lansarea oficială a sistemului de
accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj. Proiectul Pata-Cluj este finanţat din Fonduri Norvegiene, promotorul
proiectului fiind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Întâlnirea a avut loc la sediul
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai. În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi
discutate criteriile şi procesul participativ de realizare şi accesare a locuinţelor sociale, precum şi calendarul
activităţilor planificate în cadrul componentei de locuire a proiectului. Începând cu 23 septembrie, materialul
detaliat referitor la criterii şi punctaj a fost publicat. Din data de 3 octombrie, membrii comunităţilor au posibilitatea
de a-şi depune dosarele pentru accesul la o locuinţă. Publicarea rezultatelor selecţiei este preconizată la data de
10 martie 2017.Mai multe detalii vezi aici.
Luni, 26 septembrie 2016, ISPMN a primit vizita unei delegaţii din partea organizaţiei „De la inimă la inimă"
(Hjärta till Hjärta) din Linköping, Suedia. Asociaţia este o organizaţie filantropică ce desfăşoară multe proiecte
umanitare în lume şi este prezentă în România şi Bulgaria în special în domeniul incluziunii sociale a romilor.
Delegaţia a fost compusă din dr. Jörgen Ljung, profesor la Universitatea din Linköping şi preşedintele asociaţiei
„De la inimă la inimă", dl. Christer Tornberg, coordonator, şi Luiza Mara Timoc, coordonator proiect şi membră a
grupului Team Roma. La întâlnire au participat: Alina Silian (membră a echipei de cercetare SocioRoMap),
Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN) care au prezentat pe scurt rezultatele proiectelor MIGROM şi
SocioRoMap. Participanţii au discutat posibilităţile de colaborare în diseminarea şi utilizarea cât mai eficientă a
datelor adunate şi a experienţelor, pentru o mai bună coordonare şi monitorizare a proiectelor desfăşurate de
diferiţi actori non-guvernamentali. Mai multe detalii vedeţi aici: 1, 2.

Joi, 29 septembrie 2016, în cadrul Seminarului de cercetare DICE Roma, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a
prezentat un text în curs de redactare cu titlul Romanian Roma at Home: Mobility Patterns, Migration
Experiences, Networks, and Remittances ce va fi pregătit sub forma unui capitol în volumul final în cadrul
proiectului MigRom - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: Cauze, efecte şi strategiile de abordare
pentru viitor. Textul este redactat în co-autorat de către membrii echipei de cercetare MigRom - România: Fosztó
László, Cătălina Tesăr și Toma Stefánia. Capitolul tratează migrația romilor din România în contextul țării de
origine, prezentând sinteza principalelor rezultate și concluziile cercetării efectuate în cinci localități din România.
În luna septembrie 2016, a apărut primul număr din noua serie a Revistei de Istorie a Evreilor din România,
număr editat de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Revista publicată la Editura Hasefer conţine
studii semnate de către Adrian Cioflâncă, Lya Benjamin, Camelia Crăciun, Liviu Rotman, Anca Tudoreanca,
Lucian Nastasă-Kovács, Natalia Lazăr ş.a. Attila Gidó (cercetătorul ISPMN) a publicat în revistă un studiu cu titlul
Identitatea evreilor în perioada interbelică (pp. 52-64). Elementul central al lucrării îl constituie controversa legată
de „calea evreilor", purtată în paginile publicaţiilor evreieşti şi maghiare din Transilvania din anul 1927. Polemica
s-a declanşat în jurul unui articol semnat de un avocat timişorean evreu-maghiar, publicat în ziarul de limbă
germană Temesvarer Zeitung care conchidea că evreimea ardeleană maghiară se va risipi treptat, fiind asimilată
de români. Studiul prezintă elementele principale ale controversei din 1927, încercând astfel să interpreteze
formarea/transformarea sistemului de relaţii dintre maghiari şi evrei în perioada de după 1918.
În luna septembrie 2016, a apărut al IV-lea volum din File din istoria evreimii Clujene (Editura Mega,
Cluj-Napoca). Volumul conţine lucrările simpozionului cu acelaşi titlu organizat în 2015 la Cluj-Napoca. Printre
autori se numără şi Attila Gidó (cercetător ISPMN). Studiul său „Patrie liberă, cămin paşnic". Mişcarea naţională
evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii în Palestina, 1918-1940 se concentrează pe
„munca în Palestina" a Uniunii Naţionale Evreieşti din Transilvania înfiinţată în 1918 (şi care a fost între cele două
războaie mondiale forţa organizatorică cea mai importantă a evreimii ardelene). Studiul urmăreşte în ce măsură a
reuşit Uniunea să realizeze aşa-zisul sionism pur, cu alte cuvinte ce a însemnat Palestina pentru acea parte a
evreimii care a pornit pe drumul deşteptării naţionale.
În luna septembrie 2016, a apărut la Editura ISPMN cel de-al 62-lea studiu de atelier intitulat: A magyar nyelv
tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben de Kádár Edit. Ca parte a unui
program comun al Reţelei de Cercetare a Limbii Maghiare Termini, având ca tematică predarea limbii (şi
literaturii) maghiare ca disciplină şcolară în Bazinul Carpatic, în regiunile din ţările învecinate cu Ungaria, lucrarea
de faţă este studiul de caz pentru România. Acesta prezentă o imagine de ansamblu asupra conţinutului, a
fondului teoretic şi metodologic, a cadrului legal, a agenţilor şi a documentelor care reglementează predarea limbii
maghiare ca disciplină şcolară, în contextul sistemului educaţional românesc. Studiul poate fi descărcat de pe
site-ul ISPMN.
În luna septembrie 2016, a apărut numărul 63 din seria Studii de atelier a Institutului pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale intitulat Asserting ethnicity: the Tatars from Dobruja (Romania), autoare
Adriana Cupcea (cercetător ISPMN).
Cercetarea este o analiză descriptivă a dinamicilor identității etnice la tătarii din Dobrogea și identifică modul în
care identitatea etnică a comunității tătare, de religie musulmană sunnită din Dobrogea, a fost redescoperită și
reconfigurată după 1990. Cercetarea surprinde reorganizarea reprezentativă pe baze etnice, care a avut loc
după căderea comunismului, subliniind modalitățile de acțiune și interacțiune în comunitate, a organizației
repezentative a tătarilor, prin care sărbătorile și tradițiile etnice și religioase au devenit elemente importante în
procesul de reconstrucție identitară a tătarilor dobrogeni, în această perioadă. De asemenea, în cadrul studiului a
fost urmărit modul în care se articulează particularitatea etnică în cadrul grupului etnic tătar în diferite contexte ale
vieții sociale, în viața religioasă, în situaţii lingvistice, în relații de familie și în viaţa economică. Din punct de
vedere metodologic, cercetarea se bazează pe anchetele de teren (interviuri, observație participativă) realizate în
comunitățile urbane și rurale de tătari din județul Constanța, unde trăiesc cele mai mari comunități de tătari.
Studiul poate fi accesat aici.

În perioada 3-14 octombrie 2016, Toma Stefánia şi Fosztó László (cercetători ISPMN) au participat la un
program de schimb de experienţă la Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), Departamentul pentru
Drepturile Civice şi Egalitate, în cadrul proiectului SocioRoMap - Cartografierea sociografică a comunităţilor de
romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor, un proiect
finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei în
România" (RO25). Vizita de studiu a oferit un spaţiu de dezbateri şi schimb de experienţă în vederea valorificării
rezultatelor cercetării efectuate în cadrul proiectului SocioRoMap. Totodată, cercetătorii ISPMN au participat la
activităţile derulate în cadrul FRA. În această perioadă (12-13 octombrie 2016), FRA a găzduit un training adresat
reprezentanţilor DG REGIO - Dir E, Unit E2 - România în cadrul programului „Consolidarea capacităţilor
administrative şi Europa de Sud-Est". Cercetătorii ISPMN au fost invitaţi să susţină o sesiune de informare cu
privire la comunităţile marginale şi disparităţile regionale din România, cu accent pe populaţia romă, având la
bază cele două proiecte ISPMN aflate în derulare: SocioRoMap şi MigRom. Mai multe despre activităţile Agenţiei
găsiţi aici.
În perioada 7-8 octombrie 2016, Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a participat la Simpozionul Ştiinţific
Aniversar: Muzeul la 65 de ani - veşnic tânăr. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Sălaj şi
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău. Sesiunile ştiinţifice au reunit specialişti din diferite domenii (arheologie,
istorie, etnologie). Iulia Hossu a participat la sesiunea de comunicări cu prezentarea intitulată Migraţia şi
reconfigurarea conceptului de familie. Încercând să răspundă la întrebarea Cum s-a modificat perspectiva asupra
familiei în contextul migraţiei, prezentarea a încercat să identifice şi să analizeze cele mai importante practici ale
familiilor transnaţionale care au menţinut coeziunea în cazul migraţiei româneşti.
Marţi, 11 octombrie 2016, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a fost invitatul emisiunii în limba
maghiară Népzenei műsor [Magazin folcloric] de la Radio Cluj. El a vorbit în cadrul emisiunii despre formele de
reprezentare, păstrare şi revitalizare a culturii tradiţionale pe diferite segmente: prelucrare ştiinţifică, reprezentare
scenică în cadrul unor mişcări de tip revival etc.
În perioada 14-15 octombrie 2016, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la Az archívumok
használatának változó kontextusai [Arhive în contexte schimbătoare] din Otomani (jud. Bihor), organizat de
Asociația Etnografică „Kriza János" (Cluj-Napoca), Institutul de Etnologie a Academiei Maghiare de Științe
(Budapesta). Titlul prezentării sale a fost A tereptől az archívumig. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra
kutatásának és archiválásának kihívásai [De la teren și până la arhive. Provocările cercetării și arhivării culturii
populare maghiare din Ardeal și Moldova]. Studiul a urmărit problemele apărute în cercetarea contemporană a
culturii populare, crearea bazelor de date offline și online, precum și utilizarea acestora de către cercetători și
publicul larg. În cadrul aceleiaşi conferințe Peti Lehel (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea cu titlul Migráció
és pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben [Migrație și penticostalism într-o comunitate romă]. Prezentarea
s-a centrat pe analiza contextului convertirii la religia penticostală a unei comunități rome din Moldova. Autorul a
prezentat motivele sociale și economice ale convertirii discutând conexiunile dintre procesul de migrație și
penticostalism.
Luni, 17 octombrie 2016, Anca Filipovici şi Kozák Gyula (cercetători ISPMN) au fost invitaţii emisiunii
Transilvania Policromă de la TVR Cluj, în care au prezentat informaţii despre proiectul de cercetare al ISPMN cu
tema „Monografia minorităţilor reduse ca număr din România", precum şi detalii legate de conferinţa subordonată
acestui proiect, intitulată „Minorităţi în spaţiul audiovizual românesc". Evenimentul coordonat de ISPMN şi
Departamentul pentru Relaţii Interetnice a avut loc la Cluj-Napoca, în perioada 20-22 octombrie. Puteţi viziona
înregistrarea emisiunii aici.
Marţi, 18 octombrie 2016, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a acordat un interviu în limba maghiară ziarului online
Foter.ro. Attila Gidó a vorbit despre istoricul sinagogii neologe de pe strada Horea din Cluj şi despre soarta
evreilor din acest oraş. Materialul a fost înregistrat cu ocazia Zilelor culturale evreieşti desfăşurate între 13-16
octombrie 2016. În cadrul evenimentului organizat de către Comunitatea Evreilor din Cluj, Asociaţia Dialógus şi
Uniunea Comunităţilor Evreieşti din Ungaria au avut loc concerte şi alte evenimente culturale. Interviul poate fi
accesat aici.

În perioada 20-22 octombrie 2016, a avut loc la Cluj-Napoca conferinţa Minorităţi în spaţiul audiovizual
românesc organizată de către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, în parteneriat cu
Departamentul pentru Relaţii Interetnice - Guvernul României. Evenimentul a reunit redactori şi realizatori de la
studiourile publice radio-tv din ţară, implicaţi în realizarea producţiilor media pentru minorităţi. Dezbaterile
moderate de cercetători din cadrul ISPMN au vizat diferite aspecte legate de reprezentarea minorităţilor reduse ca
număr în grila de programe şi rolul emisiunilor în reflectarea identităţii acestor comunităţi etnice. Discuţiile s-au
bucurat de implicarea activă a participanţilor, rezultatele dezbaterilor urmând a fi prelucrate de către ISPMN în
cadrul unor studii de specialitate. Manifestarea a beneficiat şi de suportul oferit de către partenerii media Radio
România Cluj și TVR Cluj. Mai multe detalii puteţi vedea aici.
În perioada 21-22 octombrie 2016, Jakab Albert Zsolt (cercetător ISPMN) a participat la simpozionul cu titlul
Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd V. [Al V-lea simpozion interdisciplinar. Memorie și uitare] din
Cluj-Napoca, organizat de Societatea Bolyai și Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca). Titlul prezentării a fost
A 19. századi emlékezéskultúra intézményei és alakzatai [Configurațiile și instituțiile culturii memoriei din secolul
al XIX-lea]. Studiul a urmărit practica comemorării și evenimentele festive din secolul al XIX-lea, prin prisma
strategiilor de folosire a spațiului, a timpului și a metodelor alese în exprimarea intenției de comemorare.
În perioada 21-23 octombrie 2016, Adriana Cupcea (cercetător ISPMN) a participat la conferința
internațională, Religious Education between Radicalism and Tolerance, organizată la București de către
Universitatea din Viena și Universitatea din București. Conferința a încercat să ofere un forum de discuții pentru
explorarea științifică a diferitelor manifestări ale toleranței și radicalismului în Europa, cu un accent pe rolul
educației religioase în ceea ce privește elaborarea unor soluții în această direcție. În cadrul conferinței Adriana
Cupcea (cercetător ISPMN) a prezentat cercetarea cu titlul Islamul din Dobrogea (România). Interacțiuni între
tradiția locală și influențele transnaționale, în cadrul căreia a analizat influențele actorilor statali și nestatali,
provenind din spațiul turc și din Orientul Mijlociu, asupra formei locale a religiei islamice din Dobrogea.
Miercuri, 26 octombrie 2016, ISPMN a primit vizita delegaţiei Ambasadei Norvegiei în România, compusă din
Ambasadorul Norvegiei în România, d-na Tove Bruvik Westberg, şi trei reprezentanţi ai Ambasadei. Cu această
ocazie au fost prezentate câteva dintre rezultatele cercetării proiectului SocioRoMap - Cartografierea sociografică
a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea
romilor, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului „Combaterea
Sărăciei" (RO25). La întâlnire au participat membri ai echipei de proiect, atât din partea ISPMN, cât şi din partea
Partenerului 2 - Centrul pentru Cercetarea Relaţiilor Interetnice din Cluj-Napoca, coordonatori ai componentelor
de cercetare.
Joi, 27 octombrie 2016, la sediul ISPMN a avut loc workshopul intitulat Sub-Cultures as Integrative Forces in
East-Central Europe (Subculturile ca forțe integratoare în Europa Est-Centrală. În cadrul workshopului au fost
prezentate rezultatele cercetărilor lui Marius Turda (Oxford Brookes University), Jan Fellerer (University of
Oxford) şi Robert Pyrah (University of Oxford), participanți ai unui proiect finanțat de către AHRC la University of
Oxford (2012-2016). Prezentarea lui Jan Fellerer Historical Multilingualism in Urban Everyday Life [Multilingvism
istoric în viața de zi cu zi urbană] s-a concentrat asupra multilingvismului în orașele Lviv și Lodz înaintea celui
de-al Doilea Război Mondial. În Romanian Eugenic Sub-Culture and the Allure of Biopolitics, 1918-1939
[Subcultura eugenică română și ademenirea biopoliticii, 1918-1939] Marius Turda a analizat mișcarea eugenică
din Transilvania și Banat în perioada interbelică ca instrument al unui proiect de naționalizare. Studiul lui Robert
Pyrah, Majorities into minorities: 'subcultures' of Poles in Lviv and Germans in Wroclaw, 1945-present [Majorități
în minorități: „subculturile" poloneze din Lvivi éi germane din Wroclaw, 1945-prezent] a interpretat procesele
identitare și folosirea limbii diferitelor comunități. Teoria subculturilor a fost utilizată de către cercetători ca şi cadru
comun de interpretare. Cele trei prezentări au avut câte un coreferent, Bokor Zsuzsa, Plainer Zsuzsa și Kiss
Ágnes (cercetători ISPMN). Coreferenții au subliniat importanța proiectului derulat la Universitatea din Oxford,
calitatea rezultatelor și argumentelor cercetătorilor. Totodată, au formulat critici în ceea ce privește puterea
explicativă limitată a teoriei subculturilor în unele situații istorico-antropologice. Responsabilul evenimentului și
moderatorul workshopului a fost Peti Lehel (cercetător ISPMN).

În luna octombrie 2016, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a publicat un studiu cu titlul A Szentlélek ajándékai és
karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben [Darururile Duhului Sfânt și rituri
carismatice în comunități penticostale dintr-o microregiune din Moldova] (In: Hesz Ágnes-Pócs Éva (ed.):
Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-Medence vonzáskörzetéből. Vallásantropológiai
tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2. [Studii din Bazinul Carpatic. Studii din domeniul antropologiei religiei din
Europa Centrală și de Est] Balassi Kiadó, Budapest, 2016, 319-351). Studiul analizează rolul religiei penticostale
în comunitățile cu background cultural, etnic și lingvistic diferit dintr-o microregiune din estul țării. Prin analiza
practicilor rituale din trei comunități penticostale (romi, români, ceangăi) autorul interpretează funcțiile religiei
penticostale în comunități cu diferite profile socioculturale.
În luna octombrie 2016, a fost actualizată baza de date MinLex, lansată în anul 2012, coordonatori de proiect
Bogdán Andrea şi Mohácsek Magdolna, 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. În prezent, MinLex cuprinde
un număr total de 1160 de acte normative. Baza de date poate fi accesată aici.
În luna octombrie 2016, a apărut cartea cercetătorului ISPMN Attila Gidó cu titlul Két évtized. A kolozsvári
zsidóság a két világháború között (Editura Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, 2016, 356 p. Volumul
publicat în limba maghiară este versiunea revizuită şi adăugită a cărţii apărută la Editura ISPMN în anul 2014, cu
titlul Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică. Lucrarea analizează o perioadă de 22 de ani, două
decenii lungi, începând din 1918 până în 1940. Având în vedere cărţii, aceasta poate fi considerată o monografie
de comunitate. Privită însă din perspectiva stabilită de autor, lucrarea doreşte să depăşească limitele unei
monografii. Prezentarea momentelor esenţiale ale istoriei evreilor din Cluj din perioada interbelică intenţionează
să transcendă limitele impuse de gen şi trece de nivelul cercetărilor de istorie evenimenţială şi politică, folosind
atât instrumentele de analiză ale istoriei, cât şi ale sociologiei şi antropologiei. Cartea abordează tema din punctul
de vedere al problemei identităţii etnice şi al integrării în societate.
În luna octombrie 2016, a apărut numărul 65/2016 al revistei de istorie socială Korall (Budapesta). Periodicul îşi
propune să ofere o platformă pentru cercetări care dezvoltă abordări noi, efectuează studii sociale
interdisciplinare şi analizează acele procese istorice care stau la baza fenomenelor sociale, economice şi politice.
Cercetătorul ISPMN Attila Gidó a publicat în acest număr o recenzie cu titlul Magyarországi zsidó narratívák és
erdélyi párhuzamok [Discursuri evreieşti maghiare şi analogii transilvănene]. Recenzia prezintă cartea autorului
Ferenc Laczó despre evreii din Ungaria în perioada regimului Horthy (1919-1944): Felvilágosult vallás és modern
katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban, Editura Osiris, Budapesta, 2014, 300 p. [Între
religie progresistă şi catastrofă modernă. Gândirea evreo-maghiară în perioada regimului Horthy].
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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