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În perioada 9-10 martie 2013 a avut loc în judeţul Argeş cercetarea interdisciplinară (exploratorie) într-o
comunitate de romi rudari. Acest prim demers de cunoaştere a comunităţii din localitatea Cetăţeni, judeţul Argeş,
a fost realizat de către Lăcătuş Crăciun Ioan (cercetător ISPMN) şi Păvălucă Ioana (studentă anul IV,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti). Comunitatea este formată din aproape 1000 de
persoane şi o parte din locuinţele acestora sunt amplasate peste zona sitului arheologic, fiind expuse mutării în
perioada următoare. Prin urmare, în zonă există o situaţie conflictuală. Pe parcursul cercetării de teren au fost
purtate discuţii cu o parte dintre actorii sociali relevanţi pentru această problemă: expertul rom pentru problemele
romilor din cadrul primăriei, agenţi economici romi, mediatorul şcolar rom, consilierul romilor rudari în consiliul
local, cu membri ai comunităţii locale de romi rudari, inclusiv cu locuitorii din zona ruinelor vizibile (aflate pe
terenul mănăstirii) şi de asemenea, cu preotul stareţ de la Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă. Acest prim contact
cu comunitatea de rudari din Cetăţeni, Argeş, constituie baza pentru elaborarea metodologiei de cercetare pentru
etapele următoare ale cercetării. Aceasta este parte componentă a proiectului ISPMN intitulat: Diverse
fenomene în locuirea maginală la romi şi actori instituţionali implicaţi.

Marţi, 12 martie 2013, opt cercetători din cadrul ISPMN au participat la microconferinţa intitulată Cercetarea
minorităţilor din România organizată de Centrul de cercetare a ştiinţelor sociale al Academiei Maghiare,
Institutul pentru Studierea Minorităţilor, Budapesta. În cadrul evenimentului cercetătorii au prezentat cele mai
importante direcţii de cercetare din cadrul ISPMN precum şi rezultatele, manuscrisele realizate pe parcursul
diferitelor proiecte. După fiecare prezentare invitaţii oponenţi au formulat critici în legătură cu manuscrisele ce au
fost trimise în prealabil spre lecturare. Contribuţia specialiştilor din domeniu a fost urmată de o discuţie deschisă
pentru participanţii microconferinţei. În cadrul evenimentului au fost prezentate cărţile apărute la Editura ISPMN
(Jakab Albert Zsolt). Kiss Tamás (cercetător ISPMN) a ţinut a prelegerea cu titlul Választói magatartások
[Comportamentul electoral al maghiarilor din România], oponenţi: Vizi Balázs, Papp Zsófia. Horváth István
(preşedinte ISPMN) şi Székely István Gergő (cercetător ISPMN) au susţinut prezentarea cu titlul Kisebbségi
közpolitikák hatásvizsgálata [Politici publice pentru minorităţi], oponent: Bíró Annamária. Peti Lehel (cercetător
ISPMN) a susţinut o prezentare intitulată Az etnicitás megnyilvánulása romániai kisebbségi közösségekben
[Afirmarea etnicităţii în comunităţile minoritare], oponent: Heltai János Imre, urmată de prezentarea lui Fosztó
László (cercetător ISPMN) Változatok a roma integrációról [Proiecte alternative pentru incluziunea romilor],
oponent: Nagy Pál şi prezentarea lui Gidó Attila (şeful Departamentului de Studii, analiză şi cercetare a ISPMN)
Kisebbségek a második világháború után [Istoria minorităţilor după cel de Al Doilea Război Mondial], oponent:
Egry Gábor.

Miercuri, 13 martie 2013, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la o discuţie publică în cadrul clubului
Conversaţii despre destinul nostru împărtăşit („Beszélgetések közös sorskérdéseinkről”) eveniment
coorganizat de Institutul de Sociologie al Universităţii din Miskolc (Ungaria) şi Asociaţia Culturală „Romano
Teatro”. Tema discuţiei a fost Rolul mişcărilor religioase şi civice în incluziunea romilor. Ca partener de discuţie a
fost invitat preotul catolic Koós Ede, referent pe probleme pastorale în rândul romilor în cadrul Eparhiei din Eger
(Egri Főegyházmegye). La discuţie au participat studenţii şi profesorii Institutului de Sociologie precum şi membrii
Asociaţiei „Romano Teatro”. Programul în limba maghiară îl puteţi accesa aici, iar detalii despre acest eveniment
aici.

În perioada 16 – 17 martie 2013, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa intitulată Etica şi
politicile de sănătate cu prezentarea Perspective etice şi determinanţi ai accesului grupurilor vulnerabile la
servicii de sănătate avându-i ca şi coautorii pe: Adina Rebeleanu, Daniela Şoitu, Voichiţa Tebeanu, Doru Botezat,
Călin Săplăcan. Conferinţa a fost organizată la Iaşi, în cadrul proiectului Studii postdoctorale în domeniul eticii
politicilor de sănătate POSDRU/89/ 1.5/S/61879 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Parteneri în cadrul proiectului:
Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa, Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”,
Cluj-Napoca, şi Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. Detalii despre acest proiect puteţi afla aici.
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Miercuri, 20 martie 2013, a avut loc proiecţia filmului A hagyaték (The Legacy) (2004, 90'), regizor: Füredi
Zoltán. Proiecţia a fost urmată de discuţii moderate de către Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN). Evenimentul a
fost derulat în cadrul Seriei de seminarii de film pe tematica minorităţilor organizate de către Centrul de
documentare ISPMN. Filmul se concentrează asupra etnoloagei Schmidt Éva care a lucrat în Hanti-Maisk,
Siberia, realizând o colecţie unică a creaţiilor de folclor local. În urma decesului său în anul 2002, trei colegi
pornesc în Siberia pentru a aduce acasă „moştenirea". Spre marea lor supriză, ei erau aşteptaţi în Bieloraisk de
către un şaman, pentru a deschide împreună dulapurile încuiate, unde se afla colecţia etnologică. Pe măsură ce
materialul colecţiei este despachetat se conturează relaţia apropiată şi atitudinea dedicată a cercetătoarei vizavi
de minoritatea siberiană, precum şi împrejurările tragice ale decesului ei. 

Joi, 21 martie 2013, Horváth István (preşedinte ISPMN) a fost invitat la postul de televiziune Transilvania Live, în
emisiunea România de la A la Z moderată de către Sabin Gherman. În cadrul emisiunii s-au dezbătut relaţiile
interetnice şi sportul în contextul meciului Ungaria-România. Puteţi viziona emisiunea aici. 

Sâmbătă, 23 martie 2013, Horváth István (preşedinte ISPMN) a participat la cea de-a III-a ediţie a Zilelor
Sociologiei organizată de către Colegiul Max Weber (Cluj-Napoca). El a susţinut o prelegere pe tema Peisajele
lingvistice în oraşele multietnice din Transilvania. Tot în cadrul acestui eveniment, a participat la o dezbatere
privind aspectele multilingvismului minoritar pe diferitele „pieţe lingvistice". 

Miercuri, 27 martie 2013, a avut loc la Miercurea-Ciuc workshopul organizat de către Biroul de Analiză şi
Sinteză al Consiliului Judeţean Harghita intitulat Aproape totul despre regionalizare moderat de către Horváth
István (preşedinte ISPMN). Printre cei prezenţi s-au numărat: Cseke Attila (parlamentar), dr. Pál Kovács Ilona
(expert la Centrul de cercetări regionale MTA de la Pécs, Ungaria), dr. Horváth Gyula (profesor şi expert),
Tánczos Barna (senator), dr. Csák László, dr. Cziprián-Kovács Lóránd şi Csutak István (experţi în dezvoltare
teritorială), Grațian Mihăilescu (din partea Societăţii Academice Române), Tamás Sándor (preşedinte Consiliul
Judeţean Covasna), Lokodi Edit Emőke (vicepreşedinte Consiliul Judeţean Mureş), Antal Árpád (primar
Sfântu-Gheorghe) precum şi alți primari din judeţul Harghita. Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla aici. 

În luna martie a avut loc lansare proiectului REdHouse NET - Romani People, Educational and Housing
Policies: Key Links to Share [REdHouse NET - Romi, politici educaţionale şi de locuire]. Obiectivul principal al
acestuia este crearea şi formalizarea reţelei EU Network în care vor fi implicaţi actori relevanţi pentru integrarea
romilor precum: policy makers, asociaţiile romilor, reprezentanţii comunităţilor rome, administraţiile locale şi
instituţiile naţionale, instituţiile Uniunii Europene etc. Rolul acestei reţele va fi acela de a facilita schimbul de
experienţă legat de practicile şi politicile existente în domeniul educaţiei, a condiţiilor de locuire, a împuternicirii
comunităţilor de migranţi romi. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2014 şi va avea ca
rezultat şi redactarea Recomandărilor de politici publice, document elaborat pe baza unor cercetări efectuate în
următoarele ţări: Austria, Bulgaria, Italia, Portugalia, România şi Spania. Partenerul din România este ISPMN.
Prin dezvoltarea acestei reţele şi a instrumentelor de politici publice va fi asigurată şi durabilitatea proiectului
promovându-se o cooperare bidirecţională (de jos în sus şi de sus în jos) între toate părţile implicate/interesate
precum şi diseminarea bunelor practici în rândul actorilor relevanţi după terminarea proiectului.
Descrierea proiectului (în limba engleză) o găsiţi aici.

În luna martie a apărut în revista Kommentár (2013/1) o recenzie a cărţilor cercetătorului ISPMN Jakab Albert
Zsolt. Volumele asupra cărora se concentrează recenzia sunt: Ez a kő tétetett... Az emlékezet helyei
Kolozsváron (1440-2012) [Piatra aceasta a fost amplasată... Locuri ale memoriei în Cluj-Napoca (1440-2012)],
respectiv Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron
[Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj-Napoca]. Autorul
recenziei este dr. acad. prof. Kósa László (etnograf, istoric, Universitatea „Eötvös Loránd", Academia Maghiară de
Ştiinţă).Textul recenziei (în limba maghiară) poate fi accesat pe pagina web a revistei Kommentár. 

În luna martie a apărut pe portalul Transindex un interviu cu cercetătorul ISPMN Jakab Albert Zsolt pe tema
memoriei colective, a procesului de producere a memoriei culturale, a strategiilor formării memoriei precum şi uzul
social al acesteia (comemorări, ridicări ale monumentelor şi a plăcilor comemorative). Au mai fost discutate şi
cărţile publicate de către cercetător.Interviul (în limba maghiară) poate fi accesat pe portalul Transindex.
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În numărul 2013/2 (februarie) al revistei Korunk a apărut recenzia cărţii intitulate Language Use, Attitudes,
Strategies. Linguistic Identity and Ethnicity in the Moldavian Csángó Villages [Utilizarea limbii, atitudini,
strategii. Identitatea lingvistică şi etnică la ceangăii din satele moldoveneşti] editată de către Lehel Peti-Vilmos
Tánczos şi apărută la Editura ISPMN în anul 2012. Recenzia este scrisă de către Kinda István, etnolog,
muzeograf al Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. 

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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