Sumarul studiilor
Orsolya Gergely: Identitate virtuală (?) – Noi posibilităţi în construirea
autodefinirii şi image-ului

Lucrarea de fată prezintă primele rezultate ale unei cercetări realizate în rândul membrilor
unei „comunităţi virtuale”. Autorul formulează o întrebare importanta: în ce fel poate să
influenţeze identitatea şi construirea image-ului personal o platforma de comunicare complet
noua, necunoscuta, adică prezentarea de sine pe un site social popular. Consolidează ideea
unei identităţi noi, ideea descoperirii caracteristicilor unei "personalităţi virtuale". Ca urmare,
studiul are ca scop analiza unui site social şi are ca baza descrierea unui grup reprezentativ de
utilizatori-iWiW dintr-un oraş mic din Transilvania. Ca rezultat a analizei paginilor de profil a
utilizatorilor se poate proiecta descrierea socio-demografică a utilizatorilor din Miercurea Ciuc.
Orsolya Gergely este lector universitar în cadrul Catedrei de Sociologie a Universităţii
Maghiare din Transilvania – Sapientia, adresa (gergelyorsolya@sapientia.siculorum.ro).

Zsombor Csata, Botond Dániel, Dénes Kiss, Emese Ruszuly, Zsuzsa Sólyom:
Drumuri de carieră în rândul absolvenţilor maghiari din Transilvania

Bazată pe o cercetare comparativă pe trei cohorte de vârstă, studiul prezintă schimbarea condiţiilor
de angajare şi a situaţiei absolvenţilor de universitate pe piaţa de muncă. Atrage atenţia asupra
efectelor structurale în formarea carierei absolvenţilor cu condiţii sociale diferite, diferenţele
dintre urban şi rural privind modelele de carieră, şi în final, schimbările în planul de viitor al
absolvenţilor. Analiza – bazată pe interviuri individuale şi de grup – arată că transformările
în conduita de carieră a absolvenţilor este diferenţiată social, piaţa de muncă fiind puternic
segmentată pe axa urban-rural şi, pentru viitor, dorinţa de emigrare în străinătate a absolvenţilor
este în scădere.
Zsombor Csata şi Dénes Kiss asistent universitar la Universitatea Babeş Bolyai, Catedra de
Sociologie (csatazsombor@yahoo.com, kissdenes2000@yahoo.com), Botond Dániel sociolog,
masterand (daniel@logframe.ro), Emese Ruszuly sociolog, manager de proiect la institutului
de cercetare de piaţă KleffmanGroup (emese.ruszuly@kleffmann.ro), Zsuzsa Sólyom sociolog,
economist, cercetător la Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
(solyom_zsuzsa@yahoo.com).

Veronika Lajos: Lecuire- magie –religie. Perspective religioase functionale
in Romania

Articolul de fata analizeaza servicile bisericii rtodoxe romane in situatii de criza, in acest caz
aplicarea practicii ortodoxe de lecuire in comunitatile romano-catolice in moldova. Prin
interpretarea acestui fenomen vom avea o privire mai ampla asupra contextului socio-cultural
din moldova precum relatia intre catolicism si ortodoxie, comunitate si practice religioase,
sau individ si comunitate. Metoda cercetarii se considera a fii una etnologico-antropologica,
localizata in comuna moldoveana Luizi-Calugara din judetul Bacau. Studiul releva cum in
in viata de zi ci zi ritualul si credinta catolica se pot imbina cu practicile de lecuire specifice
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ritualului orthodox. Obiceiurile religioase ca si un intreg functional vor prevala sau se vor retrage
depinzand de situatia individului. Aceasta folosinta ale perspectivei religioasa functionala ne
arata codificarea capacitatii de adapatare in sistemul cultural al ceangailor moldoveni.
Veronika Lajos, etnograf, MTA DE Grupul de Cercetare Etnografic – Asistent de cercetare,
(lajosvera@yahoo.co.uk).

Imre Paszka: Elitele locale. Consideratii introductive.

Aceasta lucrare vrea sa insumeze concluziile mai importante ale unei monografii despre elita
locala microregionala (2002-2006 microregiunea Homokhat, patru sate precum si oraselul
Morahalom). Baza de date i-a fost furnizata de istoriile personale a caror posibilitati metodologice
in constructia structurala a istoriilor personale si a drumurilor de viata au fost abordate intr-o
monografie teoretico-metodologica publicata mai devreme (Narrativ Tortenetformak prima
ed.2007, a doua ed. 2009) Studiul de fata vine ca o insumare partiala a experimentarii-aplicate,
care desi se aliniaza la teoriile clasice despre elitele locale, dar subliniaza perspectiva narativa in
acord cu imbinarea intrepretativa contextualista cunoscuta dinainte si prin revizuirea relatiei
intre experienta si teorie. In pinia autorului tipurile de capital, converziile eltelor, crearea elitelor,
recrutarea, selectia, teoria conceptuala a circulatiei, transferarea/transmutarea, toate care si-au
facut loc in teriile sociologice ale tranzitologiei in cercetarea structurii spatiului in societatile
locale se pare ca si pe plan macro, nu poseda relevanta atribuita lor.
Imre Pászka dr. habil, conferenţiar universitar, „Maestru Profesor”, Universitatea de Ştiinţe
Szeged, Catedra de Sociologie.

Dénes Kiss: România pe calea secularizării. Analiza funcţiilor sociale
profane a trei biserici din România

Articolul analizează prezenţa sociala a bisericilor în România post-socialistă. Intrebarea
principala a studiului se referă la modul în care a evoluat rolul bisericilor in diferite sfere
sociale. În căutarea răspunsului am analizat organizaţiile non-profit a bisericilor într-o regiune
transilvană. Conform modelului teoretic schiţat în studiu, întărirea prezenţei sociale a bisericilor
se realizează cu ajutorul a două strategii. Prin strategia numită „sacralizarea instituţiilor publice”
se realizează prezenţa bisericească în sfera instituţională publică, pe când prin strategia de „creare
a instituţiilor proprii” bisericile devin actori publici prin folosirea posibilităţilor asigurate de
sfera organizaţiilor civile. În articol prezentăm aceste două strategii şi susţinem că acestea în
mod asemănător acţionează împotriva diferenţierii funcţionale a societăţii.
Kiss Dénes, asistent universitar la Universitatea Babeş Bolyai, Catedra de Sociologie
(kissdenes2000@yahoo.com).
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