octombrie 2011

în cercetarea minorităţilor naţionale din România

400697 Cluj Napoca
Str. Gavril Muzicescu, nr. 5
Tel: 0364 103 154; 0364 116 261
Fax: 0364 103177
E-mail: office@ispmn.gov.ro
www.ispmn.gov.ro

cărţi
Faur, Antonio – Ladislau Gyémánt (coord.): Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial (1944–1945). Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2011.
308 p.
Abstract. Volumul documentează lucrările conferinţei, cu acelaşi titlu din 2010, organizată la Oradea de către Universitatea
din Oradea, Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” (Cluj-Napoca), Centrul de Studii Transilvane al
Academiei Române, Universitatea Montpellier III (Franţa), Universitatea din Rzeszow (Polonia), Primăria Municipiul Oradea,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Comunitatea Evreilor din Oradea.
Pe lângă documentarea Holocaustului, comunicările abordează reconstruirea vieţii comunitare evreieşti în perioada
postbelică, situaţia instituţională şi juridică ambiguă, aşteptările şi strategiile evreilor, respectiv instrumentalizarea acestora
de către regimul comunist nou instaurat. Trei cercetări sunt focalizate pe evreimea din Oradea şi judeţul Bihor, unde a
funcţionat ghetoul al doilea ca mărime din Ungaria la vremea respectivă. Astfel, Viorel Faur şi Hajnal Tavaszi documentează
organizarea şi realităţile ghetoului din Oradea, iar Antonio Faur descrie „filierele” de trecere clandestină ale evreilor peste
graniţa româno-ungară. Într-un alt studiu, A. Faur analizează modurile în care marile răsturnări istorice s-au reflectat în viaţa
cotidiană a comunităţii evreieşti din Alba Iulia. Claudia Ursuţiu abordează strategiile evreieşti în timpul dictaturii
antonesciene, Carol Iancu prezintă intervenţiile rabinului Alexandru Şafran pentru a ajuta evreii transportaţi în Transnistria, iar
Liviu Rotman şi Corneliu Crăciun descriu aspiraţiile lor de a reconstrui comunitatea, respectiv situaţia lor în primii ani
postbelici. Tot în tematica evreilor din România, Michael Shafir demonstrează că o parte a negaţionismului din România îşi are
originea în argumentele prezentate în timpul proceselor postbelice ale criminalilor de război, iar Attila Gidó prezintă ancheta
Congresului Mondial Evreiesc din 1946 ca o nouă sursă documentară privind situaţia evreilor din Transilvania de Nord de
după Holocaust. Valenţele Holocaustului în alte ţări sunt abordate în volum de către György Haraszti, Anca Oltean, Waclaw
Wierzbienec şi Raluca Moldovan, ei fiind preocupaţi de situaţia evreilor din Ungaria, respectiv Polonia, precum şi de Gabriel
Gherasim care analizează destinul istoric al filosofilor evrei aparţinând Cercului Vienez.

Könczei, Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról [Reţelele
sociale şi culturale ale muzicanţilor romi din zona etnografică Călata]. Kolozsvár: Editura Kriza
János Néprajzi Társaság, Kriza Könyvek 36, 2011. 256 p.
Abstract. Scopul descrierii reţelei sociale şi culturale a muzicienilor romi din zona etnografică Călata era de a certifica faptul că
muzicienii profesionişti din sate nu sunt izolaţi unii de alţii, ci activitatea lor a fost şi este marcată de reguli nescrise. Acest sistem
de reguli poate fi interpretat ca un sistem complex, multidimensional, unde fiecare parte din sistem este într-o anume relaţie
sau contact cu celelalte părţi. Astfel, reţeaua vocaţională este marcată de reţele sociale, respectiv – într-o conexiune strânsă cu
aceasta – de reţele economice, într-o manieră în care acestea depind de funcţionarea reţelei vocaţionale. Aceste reţele sunt în
contact mutual cu acel mediu de mediator şi creator de cultură, pe care autorul l-a definit ca reţea culturală.
Prin schiţarea vieţii muzicanţilor, a reţelelor culturale şi sociale legate de activitatea profesională, autorul explică faptul cum
retrăiesc aceşti oameni propriile abilităţi vocaţionale, respectiv încearcă să scoată din anonimitate muzicanţii romi ai ultimului
deceniul din zona cercetată, astfel contrabalansând ignoranţa în acest sens a literaturii de specialitate.
Dacă reţeaua culturală este tratată numai prin perspectivă structuralistă, se poate ajunge la o descriere simplistă. Din acest
motiv, autorul consideră că este necesară abordarea tuturor elementelor care au o influenţă asupra vieţii muzicanţilor romi, dar
care nu pot fi incluse în mod clar în reţelele presupuse. Prin prezenta cercetare autorul doreşte crearea unui model de cercetare,
subliniind faptul că este foarte posibil ca constatările acestei cercetări să fie relevante şi în cazul altor reţele de muzicanţi din alte
regiuni.
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Colectarea datelor adiţionale referitoare la muzicanţii din zona etnografică Călata, respectiv procesarea acestora, încă nu a luat
sfârşit. O nouă provocare reprezintă faptul că între timp comunitatea examinată s-a destrămat şi s-a dezintegrat în totalitate,
totuşi, autorul susţine că putem obţine informaţii noi prin metodele folosite de antropologia istorică, date care la rândul lor pot
fi analizate şi interpretate în cadrul modelului creat.

Nastasă, Lucian (ed.): Antisemitismul universitar în România (1919–1939). Mărturii
documentare. Cluj-Napoca: Editura ISPMN, Editura Kriterion, 2011. 651 p.
Abstract. Volumul de faţă, cu un cuvânt-înainte de Carol Iancu, conţine un număr de 369 de documente culese în diferite
arhive din România, un studiu introductiv amplu de 85 de pagini scris de editorul volumului, lista documentelor în limba
română şi engleză, un sumar în limba engleză, precum şi un bogat indice de nume. După anunţul editorului, în selecţia
materialului a fost urmărit să fie acoperită o tipologie cât mai diversă de probleme, furnizarea acelor documentele care pot
contribui la reconstituirea tematicii. Aşadar, volumul caută să reunească într-o manieră reprezentativă şi nu exhaustivă
documentele relevante.
Documentele din volum sunt aranjate în ordine cronologică, astfel încât lectura să poată conduce la o imagine cât mai fidelă a
evoluţiei antisemitismului universitar de-a lungul perioadei invocate, antisemitismul interbelic prefaţând în fond ororile
împotriva evreilor din perioda 1940–1944. De fapt, abordând „antisemitismul universitar”, este examinat atât fenomenul
general al antisemitismului, cât şi problematica specifică a raporturilor dintre lumea universitară şi puterea politică. Multe
dintre documentele reunite aduc informaţii preţioase şi despre situaţia generală a comunităţilor evreieşti, despre rolul
conducătorilor în apărarea drepturilor evreilor, dar şi despre existenţa unei solidarităţi evreieşti supranaţionale. De asemenea,
o serie de documente pun în relief atitudini ale unor personalităţi din sistemul universitar care s-au opus persecuţiilor
antisemite.

Vincze, Enikő (ed.): Accesul femeilor şi bărbaţilor de etnie romă la muncă decentă. Viaţă
cotidiană, politici şi proiecte. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei Desire, 2011. 200 p.
Abstract. Volumul a fost elaborat şi publicat în cadrul proiectului Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii
derulat între 2008–2011. Cercetarea a fost concepută, coordonată, şi în mare parte, efectuată de către echipa Fundaţiei Desire
din Cluj (Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Iuliu Kozák, Nándor Magyari, Noémi Magyari şi Camelia Moraru) cu excepţia studiului
asupra bunelor practici din domeniul ocupării realizat de către Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timişoara
în colaborare cu Fundaţia Autonómia din Budapesta (echipa fiind compusă din Loreni Baciu şi György Lukács).
Specificul cercetării constă în metodologia multiplă prin care cercetătorii şi-au propus să descrie şi să interpreteze – atât prin
date statistice, cât şi prin narative personale şi instituţionale – obstacolele accesului la muncă decentă a persoanelor de etnie
romă aparţinând unei categorii vulnerabile/comunităţi marginalizate, precum şi strategiile cotidiene ale acestora prin care
gestionează situaţia lor socio-economică precară. Pe lângă abordarea problemelor unui grup etnic specific, cercetătorii
consideră că prin ceea ce se defineşte ca „problematica romă” în domeniul ocupării ni se relevă întreaga problematică a
societăţii şi în particular a economiei contemporane, ceea ce este marcat de un fenomen de masă negativ, cel al precarizării
muncii.
Volumul prezintă sintetic rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului abordând următoarele mari probleme: factorii
care afectează poziţionarea în domeniul muncii; statutul ocupaţional şi experienţele muncii; politici şi proiecte pentru
egalitatea de şanse. Capitolele mari conţin anexe care cuprind o selecţie de fragmente din interviurile individuale şi de grup.
Concluziile analizei sunt urmate de o serie de recomandări privind politicile şi programele din domeniul ocupării dedicate
etnicilor romi aparţinând unor comunităţi marginalizate.
Textul integral al volumului se găseşte pe pagina web Femrom:
http://femrom.ro/infopub/2011/volum%20cercetare%20web.pdf.
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reviste, articole
Copilaş, Emanuel: Despre „poporul muncitor unic” şi locul minorităţilor naţionale în cadrul
„naţiunii socialiste”. Maghiari, germani şi evrei în România lui Ceauşescu (II). Sfera Politicii,
2011, nr. 163, pp. 84–93.
Abstract. Prima parte a studiului a apărut în numărul 158 al revistei şi conţine analiza conceptului „naţiune” în cadrul variantei
ideologiei comuniste denumită „leninism romantic”, precum şi politicile adoptate în acest spirit, având drept scop anihilarea
identităţii minorităţilor etnice. Dacă prima parte s-a ocupat de atitudinile şi politicile faţă de minoritatea maghiară, cea de-a
doua îşi îndreaptă privirea către politica ceauşistă faţă de comunitatea de evrei şi cea germană. La sfârşitul articolului, autorul
se reîntoarce la problematica minorităţii maghiare, abordând-o în contextul contracţiei xenofobe a leninismului romantic în
ultima decadă a existenţei sale. Analizând discursul faţă de minorităţi, autorul conclude că, atâta timp cât minorităţile nu erau
sau refuzau să devină parte a „poporului muncitor unic”, ele reprezentau în optică romantic-leninistă un fel de „cal troian”
extrem de periculos pentru coeziunea, grandoarea şi forţa miticei„naţiuni socialiste”.
Articolul poate fi accesat pe pagina web a revistei Sfera Politicii: http://www.sferapoliticii.ro/sfera/163/art11-Copilas.php.

proiecte, rapoarte de cercetare
Religie şi comportament religios. Fundaţia Soros România, 2011
Descriere. Cercetarea a fost realizată în cadrul programului Studii Electorale Româneşti şi reprezintă prima analiză completă a
fenomenului religios la nivelul populaţiei României, care pune sub lupă valorile, comportamentele şi raportarea la politici şi
viaţă politică la nivelul celor mai importante confesiuni întâlnite în România. Datele au fost culese în perioada 1–21 iunie 2011
de compania International Brand Consultant, pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia ţintă.
Printre alte subiecte abordate, cercetarea a cuprins şi o analiză referitoare la intoleranţa românilor faţă de minorităţile etnice
sau religioase. Datele studiului intitulat Românii, intoleranţi faţă de minorităţi etnice sau religioase arată că românii au tendinţa
de a respinge tot ceea ce este diferit, fie că vorbim de preferinţe sexuale, de etnie sau de religie, sugerând o societate închisă şi
cu o disponibilitate redusă de a accepta minorităţile.
Conform studiului, 1 din 6 români nu ar dori să aibă vecini musulmani, evrei şi maghiari, iar mai mult de jumătate din populaţia
României nu ar dori să aibă vecini homosexuali. Grupul etnic majoritar (românii) este mai intolerant decât grupurile etnice
minoritare. Raportat la religie, datele indică o similaritate surprinzătoare a nivelului de intoleranţă între două grupuri extrem
de diferite: respondenţii de religie ortodoxă şi ateii sunt cei mai intoleranţi. Romii şi sectanţii sunt respinşi de o treime dintre
români, fiind a doua mare categorie respinsă de ei. Romii sunt singura minoritate respinsă de persoane cu educaţie
superioară, persoanele cu cel puţin câţiva ani de facultate fiind cu această minoritate mult mai intolerante decât media.
Analiza profilului celor care resping minorităţi arată o tendinţă îngrijorătoare: persoanele sub 30 de ani sunt mai intolerante
decât cele de peste 30 de ani. În geografia intoleranţei Moldova şi Bucureştiul sunt cele mai intolerante regiuni, iar cea mai
tolerantă regiune a ţării este Banat-Crişana-Maramureş.
Analizele, chestionarele şi fişa tehnică a anchetei pot fi accesate pe pagina de internet a FSR:
http://soros.ro/ro/program_articol.php?articol=314.

Potenţialul antreprenorial – oportunităţi şi dificultăţi; Antreprenori – aşteptări, oportunităţi şi
dificultăţi, Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT), Cluj-Napoca, 2011
Descriere. Aceste rapoarte de cercetare fac parte din proiectul Model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane
din trei regiuni, implementat de către Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) în parteneriat cu CCRIT,
Fundaţia LAM, Asociaţia de Afaceri Ungare în România şi Institutul de Formare Profesională şi de Cercetare „Türr István”
(Ungaria) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, cofinanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul Social European. Proiectul vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial şi creşterea abilităţilor
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antreprenoriale ale persoanelor din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru si Vest.
Cercetările de bază care asigură că măsurile luate de către partenerii proiectului vor corespunde necesităţilor reale au fost
efectuate de către CCRIT. Cele două rapoarte lansate recent conţin analiza datelor colectate în cursul anului curent referitor la
potenţialul antreprenorial în rândul populaţiei, respectiv situaţia antreprenorilor activi. Datele au fost procesate
preponderent prin metode cantitative. Analiza cuprinde atât aspectele microsociale cât şi cele macrosociale ale
fenomenelor cercetate şi are un caracter comparativ la nivelul regiunilor de dezvoltare. Datele arată că variabila apartenenţei
etnice este significantă în unele aspecte, de exemplu maghiarii manifestă o înclinaţie mai mare spre antreprenoriat, respectiv
antreprenorii, managerii de naţionalitate maghiară sunt suprareprezentaţi în rândul celor care şi-au înfiinţat firmele în anii '90.
Pentru mai multe detalii accesaţi site-ul proiectului: http://www.spirit-antreprenorial.ro/, http://www.vallalkozz.ro/.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshop-uri
Conferinţa Minorităţi în Bazinul Carpatic/Kisebbségek a Kárpát-medencében, Satu Mare, 7–9
octombrie 2011
Descriere. Această sesiune ştiinţifică a fost organizată de către Consiliul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare şi
Direcţia Muzeelor din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria), eveniment finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională şi Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria–România 2007–2013. Tematica conferinţei a fost abordată din
perspectiva a două discipline, etnografie şi istorie, iar în cadrul acestora au fost prezentate în total 32 de lucrări pregătite de
cercetători din Ungaria şi România. Cercetările etnografice au fost focalizate preponderent pe minorităţile în regiunea de
graniţă a Ungariei şi României, dar şi din interioriorul Transilvaniei, abordând tematici precum identificare şi construcţii
identitare etnice, comunicare interculturală, contacte şi conflicte etnice, mişcări religioase etc. Cercetările de istorie au
prelucrat istoria Transilvaniei de Nord şi de Sud în perioada 1940–1944, adică consecinţele celui de-al Doilea Arbitraj de la
Viena. Mai specific, au fost prezentate problemele caracteristice ale perioadei, istoria militară, respectiv aspecte
administrative şi problematica minorităţilor.
Programul conferinţei poate fi vizualizat aici: http://www.uav.ro/files/csii/Sesiune%20stiintifica%202011_RColta.pdf.

Vizita de monitorizare a Consiliului Europei (CoE) privind aplicarea Convenţiei-cadru pentru
protecţia minorităţilor naţionale în România, 17–21 octombrie, 2011
Descriere. Delegaţia formată din membri ai Comitetului Consultativ şi ai Secretariatului Convenţiei-cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale de la CoE a efectuat a III-a vizită de monitorizare privind aplicarea acestui document internaţional
ratificat de România în 1995 şi în vigoare din 1998. Vizita a avut ca obiectiv evaluarea măsurilor care au fost luate pentru a da
curs recomandărilor CoE formulate la monitorizarea anterioară (2007), precum şi o analiză a situaţiei actuale şi a celor mai
recente evoluţii legate de minorităţile naţionale din România. Rezultatele vor fi confruntate şi cu cel de-al III-lea Raport al
autorităţilor române privind punerea în aplicare a Convenţiei-cadru (2011).
Vizita s-a desfăşurat în Bucureşti, Cluj-Napoca şi Baia Mare. Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu liderii organizaţiilor
Consiliului Minorităţilor Naţionale (CMN), DRI şi MAE, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi comisii parlamentare. La
Bucureşti a fost vizitată Uniunea Elenă din România. La Cluj-Napoca şi Baia Mare au avut loc discuţii cu autorităţile locale,
cercetătorii Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din România (Cluj-Napoca), respectiv au fost
vizitate sediile UDMR din Cluj-Napoca.
Procesul de monitorizare îşi va urma cursul prin analiza datelor de către Comitetul consultativ al Convenţiei-cadru, probabil
până în aprilie 2012, după care documentele emise de experţii internaţionali vor fi trimise spre comentarii Guvernului
României, respectiv supuse analizei şi aprobării forurilor decizionale ale Consiliului Europei. Peste aproximativ un an este
posibil să fie aprobată cea de-a III-a Rezoluţie privind România.
Cei interesaţi pot urmări procesul de monitorizare şi consulta documentele pe pagina web CoE:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp.
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Sesiune ştiinţifică Evreii în contextul multiculturalismului bănăţean, Bucureşti, 26 octombrie
2011
Descriere. Sesiunea a fost organizată de către Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Facultăţii de Litere a Universităţii
din Bucureşti. Prelegerea intitulată Evreii în contextul multiculturalismului bănăţean a fost susţinut de către prof. dr. Victor
Neumann de la Universitatea de Vest din Timişoara şi s-a bucurat de un mare interes în rândul studenţilor.

Seminar regional privind politicile socio-economice pentru comunităţile de romi din
Regiunea Nord-Vest, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2011
Descriere. Această întâlnire regională este prima dintr-o serie de şase seminarii de informare-diseminare în cadrul
proiectului Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor roma din România/Social Economy – a solution for the
development of Roma communities in Romania, proiect implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare –
România (UNDP) în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) – Guvernul României, Asociaţia Alianţa
Civică a Romilor din România (ACRR) şi Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria).
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007–2013 şi se va derula pe o perioadă de 3 ani.
Prin aceste seminarii se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a societăţii civile de a dezvolta modele de
economie socială pentru comunităţile de romi, ţinând cont de diversitatea culturală, socială şi economică a acestor
comunităţi. Primul seminar, organizat la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ClujNapoca), a avut titlul O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România/ Rethinking
socio-economic policies addressing Roma communities in Romania. La eveniment au participat peste 35 de invitaţi,
reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, lideri locali, factori de decizie din instituţiile guvernamentale, promotori
ai economiei sociale, cercetători şi finanţatori. Lucrările seminarului au fost organizate pe următoarele teme: rolul instituţiilor
locale şi al societăţii civile în procesul de susţinere a întreprinderilor de economie socială; economia socială în teorie şi
practică – modele de economie socială în comunităţile de romi; profilul socio-economic al comunităţilor de romi din zona
metropolitană Cluj-Napoca.
Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina web a UNDP–Romania: http://www.undp.ro.

Astra Film Festival 2011, Sibiu, 25–30 octombrie 2011
Descriere. Festivalul internaţional cu o solidă reputaţie, dedicat documentarului creativ din Europa Centrală şi de Est, a fost
înfiinţat în anul 1993. Prin competiţia sa, prin calitatea filmelor, multitudinea programelor prezentate şi a workshop-urilor de
specialitate, festivalul este considerat cel mai important forum de specialitate al filmului documentar din România. Anul
acesta au fost înscrise pentru selecţie 1.100 de titluri din 74 de ţări. Dintre acestea, au intrat în compeţie şi au fost prezentate
publicului 100 de filme.
În cadrul ediţiei din 2011 următoarele filme au abordat tematica minorităţilor naţionale din România: One-way Round Trip
[Călătorie dus-întors] (2010) în regia lui Mirel Bran şi Jonas Mercier despre experienţa romilor migraţi în Franţa; Vă doare capul?
Fáj a feje? (2010) în regia Editei Bereczki şi Cornel Mihalache cu subiectul conflictului interetnic din martie 1990 în Târgu
Mureş; Valea Corlatului (2010) în regia lui Stephane Lucon despre un sat locuit de romi într-o vale îngustă între Braşov şi
Covasna, un sat fără nume căruia i se refuză dreptul la identitate; Oceanul mare (2009) în regia Katharinei Copony urmărind
experienţele chinezilor imigranţi, Şcoala noastră (2011) în regia Mirunei Coca-Cozma şi Monei Nicoară care se concentrează
asupra procesului de desegregare şcolară într-un orăşel din Transilvania, The Shukar Collectiv project (2010) în regia lui Matei
Alexandru Mocanu care urmăreşte formarea şi evoluţia fenomenului The Shukar Collective Project; şi Ultima vioară (2010) în
regia lui Björn Reinhardt, un documentar care reprezintă partea a treia a unei trilogii rutene.
Abstractele filmelor prezentate le puteţi accesa pe pagina de web a AFF: http://www.astrafilm.ro/filme-2011.aspx.
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anunţuri
Conferinţa Impactul relaţiilor interetnice asupra modelelor culturale si asupra vieţii socialpolitice, Sibiu, 18–20 noiembrie 2011
Descriere. Conferinţa este organizată de către Guvernul României prin Departamentul de Relaţii Interetnice (DRI), în
colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de
Securitate.
Conferinţa îşi propune să abordeze problematica relaţiilor interetnice din perspectiva interacţiunilor permanente dintre
membrii comunităţilor etnice din România şi din cea a formării si extinderii modelelor culturale. După două decenii de la
începutul transformărilor de regim politic, România se află azi în prezenţa unor modele culturale interetnice relativ stabile, dar
diverse. În timp ce în contexte urbane se dezvoltă modele interetnice de cooperare politică şi culturală, în contextele rurale
persistă dificultăţile economice si sociale legate de muncă si proprietate, ce dau naştere unor modele culturale de izolare şi
neîncredere. Această perspectivă permite înţelegerea unor probleme de ordin simbolic ce se stabilesc în cadrul
interacţiunilor interetnice, la nivel de grup şi la nivel individual, şi facilitează abordarea practică a gestiunii relaţiilor interetnice.
În acelaşi timp, această perspectivă permite abordarea coerentă a specificului tuturor grupurilor etnice şi a tipurilor de
interacţiune interetnică.
Lucrările invitate la conferinţă vor aborda teme precum: încredere şi toleranţă etnică; stereotipii sociale şi etnice; modele
culturale în contexte urbane şi rurale; stratificare şi integrare socială; comportamente electorale în comunităţi mixte; modele
de cooperare interetnică; resurse, stocuri de capital social şi comunităţi mixte; politici sociale şi integrare; conflicte etnice
simbolice; modele culturale şi cooperare politică în Europa Centrală şi de Sud-Est.
Pentru mai multe informaţii contactaţi-l pe Bogdan Gheorghiţa: bogdan.gheorghita@ulbsibiu.ro.

despre buletinul informativ Noutăţi
Lucrările ştiinţifice recent apărute şi evenimentele de importanţă majoră în domeniul cercetării minorităţilor naţionale din
România incluse în acest buletin informativ nu constituie o listă completă. Cei interesaţi să coopereze la realizarea lui sunt
rugaţi să ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro. Cei care nu doresc să primească acest buletin informativ sunt
invitaţi să ne contacteze în acest sens.
Informaţii detaliate în legătură cu proiectul Noutăţi în cerecetarea minorităţilor naţionale din România şi numerele anterioare
ale buletinului informativ se găsesc pe pagina de internet ISPMN: http://ispmn.gov.ro/.
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