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cărţi

Benő, Attila - Emese Fazakas - Edit Kádár (eds.): „...hogy legyen a víznek lefolyása..." Köszöntő kötet
Szilágyi N. Sándor tiszteletére [Volum omagial profesorului Sándor Szilágyi N.]. Cluj-Napoca:
Erdélyi-Múzeum Egyesület, 2013. 584 p.
Abstract. Volumul de studii este dedicat lingvistului Sándor Szilágyi N., care în 2013 împlineşte vârsta de 65
de ani. Domnia sa este un personaj proeminent al lingvisticii maghiare. El a contribuit la înnoirea lingvisticii
prin teoria sa fonologică (ideile sale, prezentate cu căteva decenii în urmă putând fi regăsite în teoriile
fonologice contemporane mainstream), precum şi prin teoria sa cognitivă (care diferă esenţial de tot ce s-a
realizat în acest domeniu pe plan internaţional, fiind astfel şi întemeietorul a ce se numeşte în literatura
istoriei lingvisticii Şcoala Cognitivă din Cluj), respectiv prin promovarea unei noi discipline numite „ştiinţa
umană simpatică" (care porneşte de la premisa că în prezent în disciplinele umaniste se studiază mai mult
creaţia umană dar nu omul însuşi, care ar trebui să fie în centrul studiilor unei arii numite "umanist"). Ca
profesor, pedagog, şef de catedră la Facultatea de Litere din Cluj a îndrumat foarte mulţi studenţi,
masteranzi, doctoranzi, fiind un model pentru toţi discipolii şi colegii lui.
Majoritatea studiilor volumului sunt din domeniul lingvisticii: fonetică, sociolingvistică, politică lingvistică,
semiotică, semantică, istoria limbii, lingvistică cognitivă, dialectologie, onomastică, geolingvistică,
psiholingvistică, teoria şi practica traducerii, lingvistică generativă, morfofonetică. Deasemenea, volumul
conţine şi studii de istoria literaturii, de stilistică, de etnologie, de pragmatică şi studii care ar putea fi
catalogate în mai multe arii de cercetare.
Fiecare studiu se raportează într-un fel sau altul la publicaţiile lui Sándor Szilágyi N., astfel - pe lângă
publicarea rezultatelor unor cercetări curente din domeniile specificate mai sus - prin diversitatea tematicii
volumului realizează şi un portret intelectual al omagiatului.

Ghitta, Ovidiu (coord.): Istoria Universităţii Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2012. 394 p.
Abstract. Printr-un efort de cercetare care a durat aproape patru ani, al unei echipe mixte, formate din
cincisprezece istorici români şi maghiari, s-a reuşit creionarea unui portret comprehensiv şi nuanţat al tradiţiei
academice din oraşul Cluj, recunoscut în prezent drept o adevărată capitală culturală şi universitară a
Transilvaniei. Structura cărţii este una clasică, urmărind firul cronologic şi diferitele etape de dezvoltare
parcurse de la apariţia Colegiului Iezuit (în 1581) şi până astăzi. Redactată într-un stil accesibil deopotrivă
specialiştilor şi publicului larg, Istoria Universităţii Babeş-Bolyai completează bogăţia informaţiilor arhivistice şi
bibliografice din paginile sale cu o la fel de impresionantă colecţie de imagini. Ne aflăm aşadar în faţa unei
„biografii" instituţionale solid documentate şi ilustrate, o carte-album, în care reconstituirea şi analiza istorică
este permanent completată şi sprijinită de iconografie.
Fiecare capitol punctează teme cheie, care definesc atât menirea universităţii clujene de-a lungul timpului, cât
şi raporturile ei cu societatea (locală, regională, naţională şi internaţională). Cititorii pot astfel afla date
despre: legislaţia şi normele de organizare ale colegiilor medievale şi apoi, începând din 1872, ale
universităţii, sub diversele ei forme şi denumiri; patrimoniul mobil şi imobil care aparţine comunităţii
academice clujene şi a modificat înfăţişarea oraşului înainte şi după 1919; performanţele ştiinţifice şi didactice
ale profesorilor români şi maghiari; viaţa studenţească; reţelele de cercetare şi personalităţile române,
maghiare şi străine care au avut legături cu Clujul universitar. Se cuvin evidenţiate capitolele care analizează
episoade mai controversate din îndelungata viaţă a universităţii, anume cele care vorbesc despre cel de-al
doilea război mondial sau despre perioada comunistă, până azi mai rar abordate de istoriografia de
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specialitate din România.
Volumul Istoria Universităţii Babeş-Bolyai constituie aşadar o lectură interesantă şi provocatoare, care merită
atenţia cercetătorilor interesaţi de istoria intelectualilor şi a formării elitelor în contextul multilingvistic şi
multietnic al Transilvaniei, şi în acelaşi timp a tuturor celor dornici să-şi aprofundeze cunoştinţele privind
Clujul şi dezvoltarea oraşului pe parcursul veacurilor.

Szongott, Kristóf: Etnografia armenilor din Ungaria. Îngrijit de către Lucian Nastasă, traducere Andrea
Ghiţă. Bucureşti: Editura Ararat, 2013. 537 p.
Abstract. Ediţia de faţă reprezintă al doilea pas în proiectul care vizează traducerea ciclului monografic
dedicat armenilor de către Kristóf Szongott (1843-1907), iniţiativa aparţinând Uniunii Armenilor din
Transilvania şi Asociaţiei Muzeului Armean.
Ciclul monografic este alcătuit din Szamosújvár m. kir. város Monográphiája [Monografia oraşului regal
maghiar Gherla], ce a apărut între 1893 şi 1901 în trei volume, precedată de Armenia Képes
Naptára [Calendarul ilustrat al Armeniei] (1892) şi completată de alte două lucrări fundamentale pentru
trecutul armenilor din Transilvania: A magyarhoni örmény családok genealogiája [Genealogia familiilor
armeneşti din Ungaria] (1898) şi A magyarországi örmények ethnographiája [Etnografia armenilor din
Ungaria] (1903) - toate acestea fiind tipărite la Gherla, la Editura „Aurora" a lui Andrei Todoran, ce a
funcţionat între 1881 şi 1913.
Anul trecut, la editura Ararat, a apărut în tălmăcire românească tomul trei al Monografiei, intitulat Oraşul liber
regal Gherla (1700-1900). Metropola armeano-maghiară. Având un conţinut complementar faţă de volumul
anterior, seria continuă cu Etnografia armenilor din Ungaria. Deşi se încadrează în spiritul epocii ca tip de
realizare, cu trimiteri clare spre etnologie şi antropologie, se păstrează în bună măsură în limitele unei cronici
urbane transilvane, a acelor aşezări armeneşti dintre care de departe dominau Gherla şi Dumbrăveniul.
Lucrarea este o incursiune riguroasă, ce evidenţiază complexitatea armenilor ca neam, cu perspective de
mare utilitate astăzi în ceea ce priveşte cunoaşterea structurilor lor sociale, tipologia umană şi
etno-psihologică, viaţa cotidiană, educaţia, religia, vestimentaţia, cutumele, literatura, muzica ş.a., totul însoţit
de o bogată ilustraţie, ea însăşi cu valoare de document inestimabil pentru armenologi.

reviste, articole

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol. 12, Nr. 1, 2013
Abstract. Primul număr al semestrialului publicat sub egida European Centre for Minority Issues (Flensburg,
Germania) este axat pe tematica autonomiei non-teritoriale din perspectivă teoretică şi practică. Două dintre
articolele incluse în volum abordează la nivel empiric Europa Centrală şi de Est, mai precis practicile şi
discursul din timpul regimului socialismului de stat, precum şi cele din zilele noastre în diferite state, inclusiv
România. Acestea sunt după cum urmează: Non-Territorial Autonomy during and after Communism: In the
Wrong or Right Place? [Autonomie nonteritorială în timpul şi după comunism: În locul bun sau greşit?]
semnat de către Alexander Osipov, respectiv Non-Territorial Autonomy and Political Community in
Contemporary Central and Eastern Europe [Autonomie nonteritorială şi comunitate politică în ECE
contemporană] de David J. Smith.
Articolele pot fi descărcate de pe pagina web ECMI.

Magyar Kisebbség, Vol. 67, Nr. 1, 2013
Abstract. Purtând titlul Intézményvédelem és állambiztonsági ellenőrzés [Protecţia instituţiilor şi controlul
Securităţii], primul număr al revistei din 2013 se deschide cu trei studii care abordează relaţia intelectualilor şi
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instituţiilor maghiare din România cu Securitatea, analizele fiind bazate pe date din arhivele Securităţii. În
articolul Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948-1971 [Slujba poporului şi
supravieţuirea. Imre Mikó şi serviciile secrete din România], Stefano Bottoni cercetează condiţiile în care
juristul şi politicianul Imre Mikó, care provine dintr-o familie influentă, respectiv având o orientare politică
conservatoare a ajuns să colaboreze cu Securitatea. Următoarele două studii se ocupă de infiltrarea şi
activitatea serviciilor secrete în Biserica Unitariană din Transilvania. Sándor Kovács, în articolul intitulat
„Simpozion 1979. " Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés [Simpozionul 1979.
Cultul lui Ferenc Dávid: mesajul bisericii şi controlul politic], analizează cum s-au schimbat narativele legate
de fondatorul Bisericii Unitariene în cursul secolelor XIX şi XX, precum şi modurile în care aceste narative au
fost folosite în scop propagandistic de către Biserica Unitariană, respectiv instituţiile de stat. Celălalt studiu,
cu titlul Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között. Egy célcsoport metamorfózisa? [Conducerea Bisericii
Unitariene între 1945-1965: Metamorfoza unui grup ţintă?], semnat de către János Pál, prezintă metodele de
recrutare ale Securităţii cu scopul de a se infiltra în rândul conducerii Bisericii, respectiv mechanismele prin
care Biserica a fost aservită regimului.
Secţiunea revistei dedicată documentelor redă manuscrisul lui Attila Szabó T din 1983 despre viaţa ştiinţifică
a minorităţii maghiare din Transilvania după 1944, cu un accent pe studii lingvistice şi literare, istorie şi
etnografie.
În secţiunea recenziilor, Mátyás Lajtai prezintă cartea lui Csongor Könczei intitulată A kalotaszegi
cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról [Reţelele sociale şi culturale ale muzicanţilor romi din
zona etnografică Călata] (BBTE Néprajz és Antropológia Tanszék - Kriza János Néprajzi Társaság, Cluj
Napoca, 2011).
Articolele (cu abstract în limba engleză) pot fi consultate pe pagina web a Fundaţiei Jakabffy Elemér
Alapítvány.

Magyar Kisebbség, Vol. 68, Nr. 2, 2013
Abstract. Numărul curent al revistei este axat pe tematica comportamentului electoral şi a mobilizării etnice,
la nivelul studiilor de caz acoperind comportamentul electoral şi reprezentarea politică a maghiarilor din
România, Slovacia, Ucraina şi Serbia. În studiul intitulat A társadalom építéstől a klientúraépítésig. Az
RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás alakulása [De la construcţia societăţii la construcţia
relaţiilor clientelare. Evoluţia relaţiei dintre UDMR şi alegătorii maghiari], Tamás Kiss, Gergő Barna şi István
Gergő Székely urmăresc evoluţia strategiilor UDMR-ului şi a susţinerii partidului exprimat prin voturile
alegătorilor. Într-un alt context politic, Mihály Zoltán Nagy prezintă o serie de documente care reflectă
activităţile Uniunii Populare Maghiare (MNSZ) în vederea mobilizării maghiarilor la alegerile parlamentare din
1946, articolul fiind intitulat A „magyar egység" nevében. A romániai magyarok mozgósítása az 1946-os
választásokon [În numele „unităţii maghiare". Mobilizarea maghiarilor la alegerile din 1946].
În secţiunea dedicată recenziilor, Judit Pihurik, Zoltán Kordé şi Péter Bencsik comentează volumul A
székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden
érdeklődő) számára [Istoria secuimii. Manual şi ghid pentru clasele VI şi VII din şcolile generale (precum şi
pentru toţi cei interesaţi)] editat de către Gusztáv Mihály Hermann, iar Levente Salat prezintă cartea lui Zoltán
Csaba Novák şi Márton László intitulată A szabadság terhe, Marosvásárhely 1990. március 16-21 [Povara
libertăţii. Târgu-Mureş, 16-21 martie 1990] (Miercurea Ciuc: Pro Print, 2012).
Articolele (cu abstract în limba engleză) pot fi consultate pe pagina web a Fundaţiei Jakabffy Elemér
Alapítvány.

Studia Sociologia, Vol 58, Nr. 1, 2013.
Abstract. Numărul curent din seria de sociologie a revistei Studia Universitatis Babeş Bolyai a apărut cu titlul
Nationalism and Identity in Cross-national Perspective [Naţionalism şi identitate din perspective
cros-naţionale] şi cuprinde articole dedicate diverselor teme care ţin de domeniul naţionalismului şi identităţii,
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precum: acceptarea drepturilor minoritare de către majoritari, schimbări în identitatea naţională, atitudini de
elită şi naţionalismul de masă faţă de integrarea europeană, chestiuni metodologice în legătură cu cercetarea
naţionalismului şi al identităţii etc. Două articole abordează direct cazul României: The Influence of
Nationalism and National Identity on Well-being of Bulgarian and Romanian Youth (Influenţa naţionalismului
şi a identităţii naţionale asupra bunăstării tinerilor bulgari şi români) de Radosveta Dimitrova, Carmen Buzea,
Vanja Ljujic şi Venzislav Jordanov, respectiv National Attitudes of Ethnic Hungarians from Romania, Slovakia,
Serbia and Ukraine: A Comparative Perspective (Atitudini naţionale în rândul etnicilor maghiari din România,
Slovacia, Serbia şi Ucraina. O abordare comparativă) de Valér Veres.
Volumul integral poate fi consultat pe pagina web a revistei Studia Universiatis.

Moldovan, Silviu B.: Minoritatea germană din România: problemă politică şi moştenire istorică.
Caietele C.N.S.A.S., Anul IV, Vol. 7-8, Nr. 1-2, 2011, pp. 299-310.
Abstract. Una din „liniile de muncă" urmărite constant de către Securitate, alături de celelalte problematici de
bază, a fost cea a minorităţilor naţionale (atât la nivelul întregii țări, cât şi la cel regional/judeţean, în funcţie de
compoziţia etnică a fiecărei zone). În cadrul acestei linii de muncă, minoritatea germană a ocupat un rol
important, alături de cea evreiască şi cea maghiară. Dincolo de anumite asemănări, rezultate în special din
moştenirea celui de-al Doilea Război Mondial, problematica fiecărei minorităţi a avut un caracter specific, ce
este marcat în documentele elaborate de fosta Securitate, inclusiv în voluminosul dosar denumit „Problema
Naţionalişti germani", aflat astăzi în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Schema
s-a reflectat şi în arhivele regionale (mai târziu, judeţene), prin existenţa dosarelor de problemă, inclusiv în
„problema spionaj vest-german şi austriac". Activitatea Securităţii în acest domeniu, întocmai ca şi în
celelalte, avea atât caracter informativ, cât şi cel de creere a reţelei informative, iar uneori, în special în
primele decenii ale regimului comunist, şi pe cel de anchetă penală. Situația generală a minorității germane
din România postbelică nu justifică un discurs victimizator in partea actanților acesteia, dar nici unul
culpabilizator din partea majorității românești. Statutul grupurilor Volksdeutsch a evoluat, în linii mari, în mod
similar cu cea a tuturor cetățenilor României, având însă, în același timp, unele caracteristici specifice,
potențate în special de situația internatională și de emigrarea masivă către R.F.G. În arhiva creată de fosta
Securitate, se regăsesc destule documente relevante, care atestă loialitatea minoritarilor germani faţă de
statul român, fără ca aceasta să fie dublată de dogmatism ideologic. Dincolo de acest aspect, arhiva
C.N.S.A.S. este un izvor excepțional de important pentru istoria minorității germane, căreia îi revelează, cu
fiecare lectură ori re-lectură, aspecte noi și, uneori, nebănuite.

proiecte, rapoarte de cercetare

Romania: Country Profile 2011-2012. A Report by the European Roma Rights Centre [România: Profil
de ţară 2011-2012. Raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor]. 2013
Abstract. În cursul lunii iulie 2013, Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) a publicat 10 profiluri
de țară, care oferă descrieri concise ale problemelor majore cu care se confruntă romii în aceste ţări. Mai
precis, anul acesta publicaţiile oferă o imagine a situaţiei romilor şi activitatea ERRC în Republica Cehă,
Franţa, Italia, Macedonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia şi Ucraina în perioada 2011-2012, cu
accent pe temele principale cu care se ocupă organizaţia, precum educaţie, locuinţă, violenţă şi răspunsul
statului la incidente violente faţă de romi. Rapoartele indică faptul că în ciuda eforturilor depuse în vederea
îmbunătăţirii situaţiei persoanelor şi comunităţilor de romi, ele rămân private de drepturi fundamentale, se
confruntă în continuare cu violenţă şi ură, respectiv nu au aceleaşi oportunităţi ca şi restul societăţii în accesul
la servicii esenţiale, cum ar fi educaţia sau locuinţele.
Profilul României a fost întocmit de către Kieran O'Reilly, Robert Matei, Stephan Muller, Djordje Jovanovic,
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Dezideriu Gergely, Marianne Powell şi Dzavit Berisha. Din punct de vedere tematic, profilul se concentrează
puternic pe locuinţe şi evacuări, domeniu-cheie de lucru pentru ERRC, dar abordeză şi teme precum
mişcarea şi migraţia, drepturile femeilor şi ale copiilor, violenţa împotriva romilor, inclusiv maltratarea lor de
către poliţie, respectiv declarații cu conţinut discriminatoriu faţă de romi articulate de oficiali de rang înalt,
membri ai Guvernului sau politicieni.
Raportul poate fi descărcat de pe pagina web ERRC.

Reţeaua Primari activi în integrarea romilor din România - MERI România
Descriere. În luna iulie 2013, Fundaţia Soros România (FSR) a lansat Reţeaua Primari activi în integrarea
romilor din România - MERI (Mayors Making the Most of European Funds for Roma). Reţeaua MERI este
deschisă tuturor localităţilor europene - oraşe sau comune - care sunt implicate activ în procesul de
incluziune a romilor. Scopul este cel de a crea o platformă largă, la nivel european, care va oferi posibilități de
cooperare, de dezvoltare de programe comune și va oferi sprijin localităților care vor să realizeze proiecte
sustenabile de incluziune a romilor. Astfel, prin constituirea Rețelei MERI se urmărește: stabilirea unei
legături între autoritățile locale pentru a le oferi posibilitatea de a face schimburi de experienţă în privința
programelor de incluziune a romilor; crearea unui spațiu virtual de învățare nonformală; creșterea vizibilității
primăriilor care implementează efectiv strategiile naționale pentru integrarea romilor.
În România, Rețeaua MERI este asistată de FSR, cu sprijinul financiar al Open Society Foundations prin
programul MtM (Making the Most of European Funds for Roma). Mai multe informaţii găsiţi pe pagina web a
FSR.

Baza de date online a baladelor populare maghiare din Ardeal şi Moldova (Online erdélyi és moldvai
magyar balladatár)
Descriere. În iulie 2013, Asociaţia Etnografică Kriza János (Cluj-Napoca) a lansat Baza de date online a
baladelor populare maghiare din Ardeal şi Moldova. Baladele populare maghiare din Ardeal şi Moldova
păstrate până la sfârşitul secolului XX reprezintă o parte extrem de valoroasă a patrimoniului cultural
european. Astfel, Asociaţia şi-a propus culegerea sistematică şi tipologizarea textelor şi melodiilor deja
publicate sau păstrate în arhive şi adăugarea unor note explicative. Totodată, prin încărcarea acestora pe
internet doresc să faciliteze accesul publicului larg la aceste balade.
În baza de date online, cei interesaţi pot consulta textele şi notele baladelor, găsesc informaţii despre locul
culegerii, tipurile baladelor, dar şi datele bibliografice ale variantelelor publicate, respectiv cota manuscriselor
păstrate în arhive.
Momentan baza de date conţine peste 1000 de titluri şi poate fi accesat pe pagina web a Asociaţiei.

anunţuri

Conferinţa internaţională Către Societatea Bună - Perspective europene/Towards the Good Society European Perspectives, Bucureşti, 24-26 Octombrie 2013
Descriere. La mai mult de 20 de ani de la căderea comunismului şi 9 ani de la cea mai mare lărgire din
istoria ei, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică ce scoate din nou în evidenţă faptul că
procesul economic, de unul singur, nu aduce bunăstarea socială. Devine tot mai clar că trebuie să lărgim
conceptul şi practica bunăstării pentru a încorpora responsabilitatea socială. Este nevoie să întrevedem
politici publice care să clădească coeziunea socială şi să sprijine comportamentele individuale şi instituţionale
care să pună accent pe orientarea pro-socială drept compensaţie pentru deficitele create de capitalismul
individualist. Pe de altă parte, trebuie să depăşim principiul că orice individ sau instituție sunt eficienţi de unii
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singuri şi trebuie să îşi urmeze propria agendă fără a lua în seamă alte abordări. Se detaşează o mare nevoie
de integrare: a eforturilor pro-sociale ale individului în cadrul mai general al instituţiilor; a instituţiilor de stat în
mari programe de dezvoltare; şi în cele din urmă a fiecărei societăţi europene în interesul general al Europei.
Pe de altă parte, o societate bună şi stabilă reprezintă prin ea însăşi un factor necesar pentru o creştere
sustenabilă. În acest context, modelul calităţii individuale a vieţii îşi arată limitele evidente. Avem nevoie de o
abordare holistă în acest domeniu, care să ia în considerare variabile precum comportamentele pro-sociale,
participarea şi activismul social, capitalul social, încrederea şi coeziunea, şi să se concentreze asupra rolului
jucat de aceste mecanisme şi procese în agregarea bunăstării individuale şi sociale.
Conferinţa este organizată de Asociaţia Română de Sociologie, Institutul de Cercetare a Calității Vieții,
Academia Română, şi Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane şi doreşte să deschidă
un dialog asupra noilor studii teoretice şi empirice care să se armonizeze cu aceste domenii de studiu.
Conferinţa va aduce împreună contribuţii teoretice şi empirice pe această temă din sociologie ca şi din
domenii înrudite precum asistenţa socială, ştiinţele politice, demografie şi antropologie.
Mai multe informaţii găsiţi pe pagina web a conferinţei.

Invitaţie la discuţie publică deschisă de Schiţa Strategiei de politică socială: România 2013-2020
Descriere. În luna iulie, pe paginile Revistei online Inovaţie Socială (Nr. 2/2013) şi pe pagina web a Institutul
de Cercetare a Calităţii Vieţii a fost postată următoarea invitaţie la discuţie publică adresat publicului larg de
către Cătălin Zamfir, directorul ICCV: „Stimaţi colegi, Cred că este de datoria noastră, a specialiştilor, să ne
aducem contribuţia la cristalizarea direcţiilor şi opţiunilor de politică socială în perioada dificilă cu care
România se confruntă. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cum este firesc, şi-a manifestat
interesul pentru a obţine contribuţia specialiştilor. ICCV, în ultimele luni, a organizat mai multe discuţii pe
această temă şi rezultatul acestora este cuprins în Schiţa Strategiei de politică socială: România 2013-2020,
pe care o supunem unei discuţii publice. Suntem convinşi că această dezbatere va contribui la clarificarea
direcţiilor şi opţiunilor politicii noastre sociale. Strategia este postată pe situl ICCV şi în Revista on line
Inovaţia socială. In spatiul dedicat de această revistă dezbaterii Strategiei vom publica contribuţiile/ punctele
dumneavoastră de vedere. Invităm să participe pe toţi cei interesaţi: colegi din institutele de cercetare ale
Academiei, colegi de la universităţi, membri ai parlamentului, lideri politici, specialişti din administraţia publică,
sindicalişti, toţi cei interesaţi de soarta României."

despre buletinul informativ Noutăţi

Lucrările ştiinţifice şi evenimentele 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 cercetarea minorităţilor naţionale din România şi
numerele anterioare ale buletinului informativ se găsesc pe pagina web a ISPMN.
Pentru informaţii legate de proiectele derulate în cadrul ISPMN şi publicaţiile apărute la Editura ISPMN vizitaţi
pagina web a Institutului.
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