Sumarul studiilor

inamica naturală a populaţiei maghiare din Ardeal. Studierea demografică a
maghiarimii din Ardeal a luat amploare după recensământul din 2002. Unul dintre scopurile
acestor cercetări a fost determinarea cauzelor scăderii numărului maghiarilor. Pot fi aduşi în
discuţie trei factori: dinamica naturală, migraţia şi asimilarea. Studiul din acest număr al
revistei se ocupă de primul aspect.
Emigrare etnică sau economică? Factori ai emigrării maghiarilor ardeleni în
Ungaria. Bazându-se pe analiza unor date de anchetă precum şi pe date de evidenţă a populaţiei,
autoarea studiului relevă principalii factori ai emigrării, relevând şi motivaţiile care apar în
discursul emigranţilor. În urm analizei de fapt se conturează diferite tipuri migraţionale, de
la cea etnică la cea economică, punându-se în lumină şi principalele circumstanţe favorizante,
cum ar fi de exemplu reţelele sociale ale emigranţilor.
Schimbări din ultimii ani în compoziţia de vârstă a populaţiei rurale şi urbane.
Autorii acestui studiu au observat cu ani în urmă, că în România, în cadrul grupei de vârstă
tânără, populaţia rurală este în majoritate. Conform datelor din anuarele statistice această
majoritate se extinde contingenţial către celelalte grupe de vârstă. În studiul din acest număr
al revistei sunt aduse date statistice şi argumente matematice, grafice în sprijinul observaţiilor
asupra acestui fenomen. Sunt utilizate deja rezultatele recensământului din 2002, dar şi datele
Anuarului Demografic din 2001 şi 2002.
Fertilitate în cadrul populaţiei maghiare din România, din perspectiva comparaţiei
interregionale. Autorul studiului ajunge la concluzia, că diferenţele în ceea ce priveşte
fertilitatea din populaţia română şi ceea maghiară nu se datorează unor diferenţe culturale,
ci a unor diferenţe regionale. Analiza statistică produce probe în favoarea primordialităţii
diferenţelor regionale ca şi variabilă independentă principală.
Egalitatea în şanse a elevilor maghiari de diferite origini sociale în Transilvania.
Studiul prezintă modelele de orientare şi mobilitate profesională a elevilor de liceu din rândurile
minorităţii maghiare din România. Variabilele cheie utilizate în analiză au fost cele legate
de originea socială. Prin analiza statistică s-a relevat faptul, că impactul originii sociale este
mai mare la subiecţii cu şcolaritate mică şi medie, iar şansele de a absolvi un liceu depinde
mai degrabă de nivelul de şcolaritate a părinţilor, ceea de a doua dimensiune prin care s-a
operaţionalizat originea elevilor.
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Sistemul de instituţii maghiar din Ardeal. Din iniţiativa Ministerului Culturii în vara
anului 2004 s-a realizat o cercetare amplă privind instituţiile culturale care au vreo legătură cu
viaţa culturală maghiară din afara Ungariei. Scopul cercetării, atinse de autorii acestui studiu,
era crearea unei ample baze de date statistice despre organizaţii nonguvernamentale, instituţii
locale, întreprinderi de presă pentru a orienta politicile publice de sprijinire a acestora.
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