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The Untold Story.
An Oral History of the
Roma People in Romania

Prezentare
Romii din România, o minoritate prezentă
în întreaga Europă și în afara ei, nu dispun, cu câteva notabile excepții, de o istorie a lor. O explicație pentru absența lor
din istorie poate fi oferită de tradiția orală
a comunităților de romi care nu a generat
mărturii scrise ale existenței lor din trecut,
iar documentele referitoare la romi, disponibile în arhive, sunt despre ei și niciodată
realizate de ei. Astfel, scopul proiectului
este de a recupera și (re)constitui istoria
acestor comunități prin colectarea, conservarea și interpretarea mărturiilor de istorie orală ale romilor. Proiectul are o durată
de desfăşurare de 34 de luni, beneficiind
de o finanțare în valoare de 750.000 euro
oferită din partea Mecanismului Financiar al
Spațiului Economic European (SEE) 20092014 prin contractul nr. 14SEE/30.06.2014.

Activităţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Management de proiect
Comunicare şi informare
Cercetare de teren
Cercetare teoretică
Interpretarea şi prezentarea rezultatelor
Going virtual

Obiective
Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei istorii orale a populației rome
din România, prin colectarea, conservarea
și interpretarea narațiunilor individuale ale
membrilor acestei comunități. Astfel, prin intermediul interviurilor de istorie orală, proiectul va oferi o voce comunităților de romi,
va explora modalitățile prin care patrimoniul
cultural (in)tangibil al acestora - respectiv
muzica, meșteșugurile, alimentația, sărbătorile, educația - poate deveni un instrument
de demitizare și creștere a stimei de sine a
comunităților de romi în context național și
european. De asemenea, proiectul va contribui la reducerea disparităților economice și
sociale din Spațiul Economic European și la
consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele
donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
și România. În vederea implementării acestui proiect a fost realizat un parteneriat între
Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea
din Islanda, ca o continuare a unei excelente
relații de colaborare începută încă din 2000.

Rezultate
1. O arhivă de istorie orală (aprox. 600 de
interviuri)
2. Un muzeu virtual al comunității rome din
România
3. Teze de doctorat
4. Lucrări postdoctorale
5. Articole ştiinţifice
6. Cărți de specialitate

