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REZULTATE

O arhivă de istorie orală (aproximativ 600 de interviuri - cu 
rezumate în limbile română, engleză și romani);

Un muzeu virtual al populaţiei de etnie romă din România;

Teze de doctorat;

Lucrări postdoctorale;

Articole ştiinţifice;

Cărți de specialitate;

Prezentări la conferințe naționale și internaționale. 

REZUMAT

Chiar dacă în ultimii ani minoritățile au devenit o temă 
de cercetare la modă, iar marginalii exercită o irezistibilă 
fascinație, romii din România nu dispun, în pofida câtorva no-
tabile excepții, de o istorie a lor. O explicație pentru absența 
lor din istorie este dată de tradiția orală a comunităților de 
romi care nu a generat mărturii scrise ale existenței lor din 
trecut și de faptul că documentele referitoare la romi, dis-
ponibile în arhive, sunt despre ei și niciodată produse de ei, 
ci de cei care s-au aflat la putere în diferite perioade ale isto-
riei. Astfel, scopul proiectului este de a recupera și (re)con-
strui istoria acestor comunități prin colectarea, conservarea 
și interpretarea mărturiilor orale ale romilor, oferind astfel o 
voce celor neascultați până acum.



PARTENERIAT

Această iniţiativă se încadrează în strategia de cercetare a 
Institutului de Istorie Orală din Cluj Napoca a cărui menire 
este de a colecta, stoca și interpreta poveștile de viață ale 
celor care nu au fost niciodată ascultaţi. Instituțional, part-
eneriatul se situează în continuarea unei excelente colaborări 
dintre Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din Islan-
da, inițiată încă din anul 2000, când cele două instituții au 
devenit partenere în proiectele CliohNet și CliohRes. Această 
colaborare va duce la sporirea cunoașterii reciproce dintre 
România și Islanda, dar și între România și alte țări euro-
pene, ce se confruntă în prezent cu emigrarea romilor.

OBIECTIVE

Cunoaşterea trecutului recent al comunităţilor de romi 
din România prin colectarea, conservarea și interpretarea 
narațiunilor de istorie orală;

A face auzite vocile romilor în mediul academic şi în rândul 
publicului larg; 

Creșterea stimei de sine a comunităţilor de romi prin furniza-
rea de studii, cărţi, reviste, înregistrări orale şi alte instru-
mente (în limba romani) despre trecutul lor;

Stimularea cercetărilor interdisciplinare pe această temă;

Îmbunătățirea cunoașterii mutuale între România şi statele 
donatoare



METODOLOGIE

Dat fiind specificul tradiției orale, proiectul promovează 
cercetarea interdisciplinară, narațiunile de istorie orală 
neputând fi colectate, păstrate și interpretate în afara 
perspectivelor combinate ale antropologilor, etnologilor, 
istoricilor, specialiștilor în mass-media și lingviștilor. 

Proiectul va răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt evenimentele semnificative în narațiunile 
membrilor comunităților de romi? 

Care sunt implicațiile transformării mărturiilor de istorie 
orală în documente scrise?

În ce măsură reperele spațiu-timp ale istoriografiei 
tradiționale pot fi aplicate în cazul narațiunilor de istorie 
orală? 

Cum se reflectă concepte fundamentale, precum scris 
vs. oralitate, etnie, memorie, națiune, cetățenie, în 
narațiunile de istorie orală ale romilor?

Care sunt modalitățile prin care tradițiile (muzică, 
meșteșuguri, dans, alimentație) pot deveni instrumente 
pentru creșterea stimei de sine a comunităților de romi?

Care sunt modalitățile prin care comunitățiile de romi ar 
putea valorifica economic, simbolic, social, politic, patri-
moniul cultural (i)material de care dispun?


