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Dosar Grup de Cercetare 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

CENTRUL  DE CERCETARE 
ETNOGRAFICĂ  KRIZA JÁNOS 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

POZSONY FERENCZ 
prof. univ. dr. 

Domeniul ştiinţific Etnologie şi antropologie 
Adresa paginii web a 
grupului 

www.kjnt.ro 
 

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

kriza@mail.dntcj.ro 
 
pozsonyferenc@yahoo.com 
 

 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
1. În cadrul Centrului de Cercetare Etnografică Kriza János acum se desfăşoară 
următoarele programe de cercetare: 
 
a) Convieţuirea interetnică din Transilvania, 
b) Viaţa şi structura familială a minorităţilor etnice  
b) Modernizarea comunităţiilor archaice, 
c) Efectele migraţiei asupra structurii familiei, modului de trai, 
d) Digitalizarea fotografiilor private, 
e)  Inventarierea şi prelucrarea digitală a moştenirii culturii populare.   
 
2. Parteneri: 
Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, UBB Cluj-Napoca 
Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca 
Institutul de Etnografie al Academiei Ungare de Ştiinţe, Budapesta (Ungaria) 
Arhiva de Folclor al Academiei Române, Cluj-Napoca 
Forum Institut, Komarno (Slovacia) 
Institutul pnetru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca 
Muzeul Etnografic Ceangăiesc, Zăbala  
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3. Sponzorii programelor de cercetare: 
Fundaţia Communitas, Cluj-Napoca 
Fundaţia Szülőföld, Budapesta 
Academia Ungară de Ştiinţe, Budapesta 
 
4. Rezultate preconizate: 
 
 b) O bază de date vizuale, formată din fotografii private, life story, prezentate pe internet, 

a) Constituirea unei baze de date digitale ale culturii populare din Ardeal şi din Moldova, 

 c) Constituirea unei baze bibliografice despre rezultatele ştiinţifice legate de cultura  
                populară apărute până în prezent şi prezentarea lor pe internet, 
 d) Prelucrarea cărţilor matrimoniale parohiale în satele din Ardeal şi din Moldova, 
 e) Studierea dinamicii structurilor socio-economice în contextul modernizarii şi  
                globalizării în satele din Ardeal şi din Moldova, 

f) Prezentarea şi dezbaterea rezultatelor în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale,  
 g) Editarea volumelor de studii, 

h) Prezentarea rezultatelor pe pagina web al centrului de cercetare: www.kjnt.ro 
 

C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
prof. univ. dr. Pozsony Ferencz Facultatea de Litere,  

Catedra Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

conf. univ. dr. Tánczos Vilmos facultatea de Litere,  
Catedra de Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

asist. univ. dr. Szabó Árpád Töhötöm Facultatea de Litere,  
Catedra de Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

drd. Peti Lehel Facultatea de Litere,  
Catedra de Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

drd. Jakab Albert Zsolt Facultatea de Litere,  
Catedra de Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

drd. Ilyés Sándor Facultatea de Litere,  
Catedra de Etnografie şi  
Antropologie Maghiară 

 

   
 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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Infrastructura centrului de cercetare: 

a) Imobil propriu: Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 15. 

b) Bibliotecă de specialitate formată din 12.000 volume, sală de lectură, 

c) Arhivă de manuscrise, fotografii (26.000 digitalizate), 

d) Sală multifuncţională (pentru expoziţii, conferinţe), 

e) Aparate de filmat 2, aparate fotografice 8, calculatoare 12, xerox 2. 

f) Editură:  

 - anuare: 17 volume 

 - colecţia de studii: 35 volume 

 - culegeri folclorice în seria Biblioteca Kriza: 9 volume 

 - manuale universitare: 6 volume 

 - volume de conferinţe: 10 volume 

 - caiete metodice, bibliografice: 20 volume publicate. 

g) Resurse umane: 

 - angajaţi permanenţi: 5 persoane 

 - cu contract: 5 persoane 

h) Expoziţii tematice organizate: 50 

i) Conferinţe organizate: 70 
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