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Sumarul studiilor

enedek József: Sustenabilitatea socială a centrului istoric din Cluj-Napoca. 
Autorul analizează posibilitatea sustenabilităţii sociale a centrului istoric din Cluj Napoca, 
arătând acele particularităţi istorice, sociale, geografice, economice şi politice, definitorii pentru 
specificul şi potenţialul actual al oraşului.  El concluzionează că în oraşele din România, astfel şi 
în Cluj-Napoca, posibilitatea sustenabilităţii sociale este problematică în privinţa noii proiectări 
şi politici urbane, a locuinţelor şi a privatizării rapide a terenurilor şi serviciilor, apărute în 
procesul tranziţiei politice şi economice. 
Benedek József, profesor universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie,  Cluj-
Napoca. E-mail: jozsef@geografie.ubbcluj.ro.

Péter László: „Inventarea trecutului!” – Reprezentarea în media a comunităţilor 
etnice prin exemplul săpăturilor arheologice din centrul Clujului. Autorul, în studiul 
de caz, analizează discursurile din presă apărute în urma săpăturilor arheologice desfăşurate, în 
mai multe rânduri, în centrul Clujului, având drept scop descoperirea practicilor naţionaliste 
locale din două diferite momente istorice importante: din 1943 şi din 1995.  Concluzia sa este 
că în momente istorice asemănătoare, relaţiile de putere dintre grupurile şi comunităţile etnice 
pot fi captate prin analiza discursurilor asupra evenimentelor concrete, care oferă apartenenţă 
socială prin intermediul imaginilor identitare colective destinate identificării. 
Péter László sociolog, lector, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Catedra de Sociologie. Specialitatea: opinia publică, probleme sociale şi sociologia 
sărăciei. E-mail: peterlaci@yahoo.com.

Pásztor Gyöngyi – Péter László: Cluj ca marcă – în drum spre oraşul postmodern? Stu-
diu sociologic despre schimbarea caracterului şi imaginii unui oraş din Transilvania. 
În studiul de faţă, autorii încearcă să surprindă direcţia schimbărilor petrecute în spaţiul fizic şi 
social al Clujului, formulând ipoteza că aceste trăsături sugerează trăsăturile viitoare posmoderne 
ale oraşului.  Ei argumentează în favoarea faptului că transformarea conştientă a imaginii oraşului 
indică tendinţa spre formarea unei marcă-Cluj care poate fi introdusă pe piaţa economică, şi care 
este condusă de procesele globale – presiunea exterioară a integrării într-un sistem urban global.
Pásztor Gyöngyi, sociolog, asistent universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Sociologie, doctorand, Universitatea Corvinus, 
Budapesta. Specialitatea: sociologie urbană. E-mail: gyongyipasztor@gmail.com
Péter László sociolog, lector, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Catedra de Sociologie. Specialitatea: probleme opinia publică, probleme sociale şi 
sociologia sărăciei. E-mail: peterlaci@yahoo.com.



186

Erdélyi társadalom – 4. évfolyam 2. szám

Plugor Réka: Proiectarea conflictelor simbolice din Cluj. Studiul are ca temă Clujul, 
un oraş de o importanţă majoră atât elitei române cât şi celei maghiare, totodată, un centru 
universitar şi cultural. Din aceste cauze, competiţia, definitorie din punct de vedere istoric 
relaţiei celor două elite din spaţiul oraşului, este prezentă sub forma conflictului simbolic, 
având drept miză reîmpărţirea capitalului simbolic. Prin intermediul unei hărţii mentale şi al 
interviurilor, autorul arată competiţia simbolică din oraş pentru spaţiul oraşului, accentuând 
natura schimbătoare proprie acesteia. 
Plugor Réka a urmat studiile la  Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, secţia Sociologie, în momentul actual masterandă. E-mai: rekaplugor@yahoo.com.

Berekméri Mária Erzsébet: Oraşe noi din judeţul Mureş. În studiul de faţă, autoarea 
îşi propune să  urmărească  schimbările petrecute în împărţirea administrativă şi în structura 
judeţului Mureş. După schiţarea cadrului juridic al urbanisticii, descrie caracteristicile generale 
ale procesului de urbanizare de după schimbarea de regim, urmând să prezinte situaţia actuală 
a celor patru oraşe nou alcătuite din judeţul Mureş. În final, analizează pe scurt potenţele şi 
posibilităţile de dezvoltare a noilor oraşe, precum şi disfuncţiunile lor. 
Berekméri Mária Erzsébet, doctorand,  Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie,  
Cluj-Napoca. Specialitatea: analiza noilor oraşe din România, tema: geografia aşezărilor. 
E-mail: m_berekmeri@yahoo.com.

Horváth István: Logica schimbătoare a categoriilor etnice şi a clasificării – o încer-
care de structurare conceptuală. De-a lungul ultimele recensăminte din România (mai 
ales cel din 1992), în repetate rânduri s-a ivit problema: cum abordează autorităţile categoriile 
etnice? Mai concret: unde încadrează, cum interpretează, cum grupează statistic identităţi 
regionale precum secuii, sau identităţi diasporă (border identities) precum ceangăii. Studiul de 
faţă este inventarierea coerentă a conceptelor legate de logica sistemelor categoriale şi de clasifi-
cările folosite în recensământe (şi nu numai). 
Specialitatea autorului:  sociologia minorităţilor. E-mail: ihorvath66@yahoo.com.

Kiss Tamás: De la „maghiari” la „societatea/populaţia maghiară din România”. Schim-
bările în construcţiile tematice ale ştiinţelor sociale din Transilvania, pe baza tex-
telor cu privire la mişcarea naturală. Studiul urmăreşte procedurile prin intermediul 
cărora cercetătorii maghiari din Transilvania în ştiinţelele sociale, în deceniile trecute, şi-au 
creat propriul obiect desemnat cu diferite denumiri („maghiarii”, „maghiarii din România”, 

„populaţia maghiară”). Fără a se baza exclusiv pe studii demografice, în centrul lucrării este 
plasată întrebarea privitoare la mişcarea naturală. Kiss Tamás sociolog, doctorand, Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe Culturale, Universitatea Pécs,  membru al grupului de cercetare demografică 
din cadrul UDMR. E-mail: t.kiss77@rmdsz.ro.


