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Foreword / Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Yeni bir sayıyla yine karşınızdayız.
Türk kültürünün halkbilimi disiplini içinde tanımlanan ürünleri üzerine öteden beri sürdürmekte olduğumuz çalışmalar UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesiyle yeni ve
uluslararası bir boyut kazandı. Dergimiz
kültür çalışmalarını araştırma ve belgeleme süreçleri yanında koruma ve geliştirme
süreçlerini de içselleyen yeni açılımları dikkate alan bir yayın politikası izlemektedir. Bu
sayımızda da kimi yazılarımızda bu açılımı
göreceksiniz. İzlediğimiz bu politikaya gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek doğru yolda
olduğumuza olan inancımızı perçinlemektedir. Günden güne artarak süren desteğinize
binlerce teşekkür...
SOKÜM’ÜN KORUNMASI
SÖZLEŞMESİ GÜNEYDOĞU
AVRUPA SEMİNERİ
UNESCO Venedik Ofisi’nin katkılarıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 22-28 Mayıs
2008 tarihlerinde Safranbolu’da düzenlediği
bu bölgesel toplantının gerek Türk folklor
çalışmalarına gerekse somut olmayan mirasın korunmasına sağlayacağı katkıları önemsiyor ve bu toplantıyı düzenleyenleri tebrik ve
teşekkürle selamlıyoruz. Konuyla ilgili ayrıntıları “Haberler” bölümünde okuyabilirsiniz.
HASAN ÖZDEMİR ARMAĞANI
Daha önceden duyurduğumuz üzere,
2008 yılının Aralık ayında yayımlanacak
olan 80. sayımız “Prof. Dr. Hasan Özdemir”
armağanı olarak yayımlanacaktır. Hocamızın
akademik yaşamını ve çalışmalarını değerlendiren yazıların son gönderilme tarihi 15
Eylül 2008’dir. Armağan sayıda yer alacak
diğer yazılar dergimizin genel hakemlik kural
ve süreçlerine tabidir. Bu duyuru armağan
sayıya katılmak isteyenler için çağrı niteliğinde olup başka bir yöntemle yazı talep
edilmemektedir.

öğretim üyesi ve Türk halkbilimi çalışmalarının önemli isimlerinden değerli hocamız Prof.
Dr. Bilge Seyidoğlu üniversitesindeki resmi
görevinden emekli olmuştur. Emekli olan
halkbilimi hocalarına armağan sayı hazırlama geleneğimiz çerçevesinde 2009 yılı Aralık
ayındaki 84 sayımız Bilge Seyidoğlu armağanı olarak yayımlanacaktır.
e-milli folklor
Daha önceki sayılarımızda duyurduğumuz gibi dergimiz uzunca bir süredir internette...
www.millifolklor.com adresinden dergimizde yayımlanan bütün makalelere hiçbir
ücret ödemeden ulaşabileceksiniz.
Eğer kültür çalışmaları sizin uzmanlık
alanınız değilse, eğer basılı kâğıdın gelenekselliği sizin için önem taşımıyorsa eğer dergi
koleksiyonu yapmak gibi bir hobiniz yoksa...
artık Milli Folklor’u satın almak zorunda
değilsiniz.
e-milli folkloru güle güle tıklayın.
“YAYIMLANACAKTIR” YAZILARI
Bilindiği üzere, dergimiz daha önce
almış olduğu karar doğrultusunda, hakemlik
süreçlerini tamamlamış ve yayın sırasına
alınmış olsa bile, hiçbir yazıya hiçbir gerekçeyle “yayımlanacaktır” içerikli yazı vermemektedir. Bu nedenle dergimize yazı gönderecek meslektaşlarımızın bu ilkemizi göz önüne
almalarını önemle hatırlatırız.
20. YIL
2008’de 20. yılını kutlayan dergimizin
yayın politikalarının ele alınacağı geniş katılımlı yuvarlak masa toplantısının hazırlık
çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu toplantıda
yayıncı, hakem, yazar ve okur buluşmasını
hedefliyoruz. Bu toplantının sonuçlarını yine
bu sayfalarda sizlerle paylaşacağız.
79. sayıda görüşmek üzere…
M. Öcal OĞUZ
Yayın Yönetmeni
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