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În perioada 29 iunie-10 iulie 2015, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la școala de vară intitulată
Diaspore și Comunități Transnaționale. Școala de vară a fost organizată de către Centrul pentru Studiul Migrației
al Universității Koç din Istanbul, Turcia, și Fundația Erste din Austria. Școala de vară a reunit cercetători din estul
și centrul Europei specializați pe tematica migrației și a diasporei. Remus Anghel (cercetător ISPMN) a prezentat
rezultatele cercetării sale intitulate Migrație și inegalitate socială. A fost prezentată modalitatea în care o
comunitate locală se restructurează sub influența globalizării și a migrației internaționale. Cercetarea propune
astfel să analizeze schimbările în relațiile de inegalitate produse de migrație și de efectele masive produse de
globalizare pe piața locală de forță de muncă.  

Marţi, 7 iulie 2015, membrii echipei de proiect SocioRoMap au organizat o întâlnire la sediul ISPMN din
Cluj-Napoca cu scopul de a prezenta rezultatele parţiale ale cercetării, componenta lucrători sociali, ca urmare a
anchetei sociologice, în desfăşurare. Ancheta se realizează la nivel naţional în unităţi administrativ-teritoriale,
urban şi rural. La întâlnire s-au discutat aspecte privind convergenţele şi corelaţiile între diferitele baze de date şi
cercetări anterioare. La întâlnire au fost invitaţi specialişti şi cercetători din mediul universitar, instituţii publice
locale/regionale şi organizaţii neguvernamentale.

În perioada 8-10 iulie 2015, a avut loc la Timișoara conferința intitulată Minorităţile etnice în Europa - provocări
şi perspective, co-organizată de Ministerul Afacerilor Externe, Fundaţia „Konrad Adenauer" - Biroul din România,
Forumul Democrat al Germanilor din România şi Fundaţia Culturii Germane în Europa de Est. Din partea ISPMN
a participat Székely István Gergő, cu o prezentare intitulată Recunoașterea diversității și reprezentarea
minorităților în Europa Centrală și de Sud-Est: o analiză comparată. Mai multe informații despre conferință se
găsesc aici. 

Duminică, 19 iulie 2015, a avut loc la Budapesta, în organizarea Institutului „Tom Lantos" un workshop cu tema
minoritățile maghiare din bazinul Carpatic, intitulat Hungarian Minorities in an International Perspective. Din
partea ISPMN au participat la eveniment Kiss Tamás și Székely István Gergő (cercetători ISPMN), cu prezentările
intitulate Public Perceptions of Double Citizenship in Hungary and Romania [Percepții despre cetățenia dublă în
Ungaria și România], respectiv Mobilizing Strategies of Hungarian Minority Parties in Romania, Serbia and
Slovakia [Strategiile de mobilizare ale partidelor minorităților maghiare din România, Serbia și Slovacia].
Programul workshop-ului poate fi accesat aici.  

Joi, 23 iulie 2015, Fosztó László (cercetător ISPMN) într-un dialog cu reporterul Kiss Judit a vorbit despre analiza
bancurilor etnice și relațiile dintre grupuri. Interviul a fost publicat în ziarului Krónika și este intitulat Este mai bine
să vorbim pe față [Jobb kibeszélni]. Intervenția a venit ca o continuare a articolului publicat de Fosztó László pe
pagina web Corbii Albi (în Ianuarie 2015). Cercetătorul susține că bancurile sunt parte a conversaţiilor cotidiene,
iar fenomenul trebuie explicat, nu negat sau ocolit. Bancurile conțin forme de reprezentare stereotipe a grupurilor
etnice și analiza critică a acestor stereotipii precum și identificarea surselor de umor în bancuri ajută la înţelegerea
relațiilor interetnice.Interviul cu Fosztó László în limba maghiară poate fi accesat aici. Articolul în limba română
semnat de László Fosztó poate fi accesat aici.  

Luni, 10 august 2015, Könczei Csongor (cercetător ISPMN) a susţinut o prelegere ştiinţifică în cadrul Taberei
Internaţionale de Folclor din Răscruci, ediţia a XXIV-a, organizată de către Fundaţia „Kallós Zoltán" cu titlul Tánc
és muzsika Magyarpalatkán [Dans şi muzică la Pălatca]. Tema principală a prelegerii susţinute a fost prezentarea
profesiei de muzicant tradiţional rom din Pălatca şi a rolului de mediator pe care acesta îl are între culturile locale.
Muzicanţii au fost cei care au transmis şi au furnizat cultura tradiţională prin muzică fiecăreia dintre etniile locale
(maghiari, români şi romi). 

În perioada 13-18 august 2015, a avut loc la Vatra Dornei prima ediţie a Festivalului de Artă şi Cultură Urbană
Dorna Art. În cadrul festivalului a avut loc şi proiecţia documentarului Valea plângerii (ISPMN&Triba Film 2013,
Andrei Mihai Leaha, Iulia Hossu şi Andrei Crişan). Scopul Festivalului de Artă şi Cultură Urbană Dorna Art este
acela de creare a unei comunități de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani din Vatra Dornei care sunt
pasionați de artă cât şi dezvoltarea unei platforme culturale, sportive şi educaționale pentru copiii şi tinerii din
Vatra Dornei.Programul festivalului îl puteţi accesa aici.
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Sâmbătă, 22 august 2015, a avut loc lansarea volumului intitulat Romii în cultura săsească în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea, semnat de Marian Zăloagă, şi apărut la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2015. Lansarea a fost organizată în cadrul festivalului PROETNICA -
Festivalul Intercultural Sighişoara. La lansare au participat: Marian Zăloagă (istoric, autor), Fosztó László şi Iulia
Hossu (cercetători ISPMN) şi Koreck Maria (preşedinte Asociaţia DIVERS în calitatea sa de gazdă a
evenimentului). 

Abstract. Se poate afirma că în privința reprezentării romilor, în ultimele trei secole, indiferent de interacțiunea
cotidiană, cultura săsească a fost tentată să se înscrie într-un curent discursiv transferat dinspre centrele
germane. Discursurile culturale apusene hegemone au fost adaptate la contextul local, în care măsurile de tipul
„vânătorilor de țigani", legiferate în Europa Occidentală, au lipsit. Demersul volumului de față a urmărit
recuperarea acestui decalaj dintre literatura dedicată subiectului atât din punct de vedere cantitativ - prin
colectarea datelor disponibile -, cât și din perspectivă calitativă - printr-o abordare în grila analizei de discurs
actuale. Deși, la o primă vedere, lucrarea poate sugera o preocupare de tipul imagologiei istorice, modul de
argumentare depășește o clasică analiză de acest gen, încercând să meargă la rădăcina intelectuală a formării
stereotipurilor, să le probeze consistența și să le explice efectele în ceea ce privește menținerea relațiilor de
putere între grupuri etnice la nivel local și provincial. Mai multe detalii despre volumele Editurii ISPMN precum şi
modalitatea de achiziţionare a acestora vedeţi aici.

În perioada 25-28 august 2015, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la conferința ESA (European
Sociological Association - Asociația Europeană de Sociologie) care a avut loc la Praga. Remus Anghel a
organizat împreună cu Margit Fauser de la Universitatea din Bielefeld, Germania, un panel intitulat Migration and
Social Change [Migrație și schimbare socială]. Sesiunea de comunicări a plecat de la premisa că este încă nevoie
de analize și dezvoltare teoretică a tipurilor de schimbări sociale generate de migrație care au loc în țările de
destinație și origine a migranților. Astfel, intenția este de a poziționa tematica remiterilor și uzul acestora în cadrul
unor schimbări sociale mai profunde produse de migrație, precum noi atitudini, practici și norme sociale.
Prelegerile au fost susținute de către cercetători din România, Norvegia, Elveția și Polonia şi au abordat tematica
schimbărilor rurale, a emancipării de gen a femeilor musulmane, a mobilizării diasporei și a migrației de
întoarcere.  

În primăvara anului 2015 a fost publicat un interviu în limba maghiară cu Gidó Attila (cercetător ISPMN) în
revista ştiinţifică Pro Minoritate (Budapesta) (nr. 1/2015, pp. 141-161) cu titlul: 1918 után a sokat hivatkozott
magyar-zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar-zsidó lojalitásszerződéssé alakul át - Gidó Attilával
Filep Tamás Gusztáv beszélget [Aşa-zisul „pact asimilaţionist" între elita maghiară şi cea evreiască din
Transilvania s-a transformat într-un pact de loialitate după Primul Război Mondial - Interviul lui Filep Tamás
Gusztáv cu Gidó Attila]. În numărul 2 al aceleiaşi reviste a apărut în august 2015 un studiu semnat de Gidó Attila
(cercetător ISPMN) ce a avut ca temă reîntoarcerea evreilor supravieţuitori ai deportărilor în Transilvania, situaţia
lor demografică şi socială în toamna anului 1944 (nr. 2/2015, pp. 24-44). Textul interviului şi studiul cu titlul
Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében [Raportul lui Marton
Ernest despre situaţia evreilor din Transilvania de Nord în noiembrie 1944] pot fi accesate aici.

În luna august 2015 a apărut numărul 2 din 2015 al revistei ştiinţifice Múltunk (Budapesta). Attila Gidó (cercetător
ISPMN) a fost coautor al unui studiu publicat Csősz László - Martina Fiamova - Gidó Attila - Kunt Gergely -
Laszák Ildikó - Nina Paulovicova - Pejin Attila - Vajda Júlia, Munkaszolgálat a második világháború idején a
történelmi Magyarország utódállamaiban [Munca obligatorie în Ungaria, Slovacia, România, Statul
Independent al Croaţiei şi Serbia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial]. Studiul compară sistemul muncii
obligatorii în statele centrale şi est-europene pe baza izvoarelor arhivistice şi a literaturii de specialitate. Textul
studiului poate fi accesat aici.  

În luna august 2015 a apărut articolul semnat de Bokor Zsuzsa (cercetător ISPMN) intitulat Nők a nemzetben,
nemzet a nőkben. A Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen eugenikai olvasata [Femeia în naţiune,
naţiunea în femei. Asociaţia Maghiară împotriva traficului de femei]. Studiul a apărut în ediţia specială a revistei
Socio.hu (2015/2) ediţie intitulată 1944 şi studiile sociale maghiare. Articolul analizează modul în care ideile
eugenice se reflectă în diferite programe sociale din Ungaria de la începutul secolului al XX-lea, cum ar fi
întemeierea unei asociaţii împotriva traficului de femei şi a unui azil „Magdalena". Articolul evidenţiază modul în
care căsătoria, prostituţia, analizele de sânge premaritale şi munca femeilor se leagă între ele atât în discursul
politic cât şi în programele sociale din perioada studiată. 
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În luna august 2015 a apărut articolul intitulat Migrants' Remittances: Channeling globalization [Remiterile
migranților: organizând globalizarea], în volumul Handbook of the International Political Economy of Migration
(Volum de Economie Politică Internațională a Migrației), editat de către Leila Simona Talani și Simon McMahon și
apărut la Editura Edward Elgar din Marea Britanie. Articolul a fost scris de către Remus Anghel (cercetător
ISPMN), Matloob Piracha și Teresa Randazzo de la Univesitatea din Kent, Marea Britanie. Articolul este o trecere
în revistă a principalelor dezbateri despre remiteri și efectele acestora la nivel internațional, centrat special asupra
remiterilor și transformărilor produse de remiteri în statele din estul Europei.  

A apărut numărul 59 din Seria Studii de atelier ISPMN. Studiul intitulat Románul (a)vagy magyarul
gondolkodni? Gondolkodási struktúrák elemzése a székely zászló-vitáról közölt publicisztikák alapján
[Problematica steagului secuiesc în presa maghiară și română]. Studiul este semnat de Győri Tamás. 

Abstract. Studiul a documentat şi analizat istoria presei cu privire la scandalul asupra "steagul secuiesc" din
ziarele cotidiene/portale de știri naționale și regionale mai importante. Prima parte a textului rezumă istoria presei
pe baza știrilor, iar cea de-a doua partea încearcă să descopere structurile gândirii prin analiza de conținut a
publicaţiilor.

Pentru mai multe detalii despre Seria de studii de atelier ISPMN şi accesarea online a studiilor accesaţi acest link.

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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