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Uluslararası Kıbrıs Türk
Folklor Kongresi gelecek
yıl gerçekleşecek
Kısa adı HAf.'-DER d a n Halk ziran ayı içerisinde ilgililere
Sanatları Derneği tarafından dü başvuruda bulunduklarını ancak
zenlenen geleneksel Kıbrıs Türk henüz olumlu bir yanıt alam a
Halkbilimi konulu sempozyum dıklarını, bu nedenle kongreyi
bu yıl 31 Ekim tarihinde yapı 89 yılına ertelem ek zorunda kal
lacak.
dıklarını belirten dernek yetkili
Kıbrıs Türk ve Genel Halkbi leri, kongreye bildiri sunmak
lime ilişkin konularda sunulacak için hazırlanmış olan
bilim
bildiriler sonrasında, bildiriler adamlarından özür dilediklerim
üzerine bir tartışm anın da yer duyurdular.
alacağı sempozyuma beş araş
tırmacının katılması bekleniyor.
H as-Der tarafından yapılan
açıklamada bu yıl 1. Uluslarara
sı Kıbrıs Türk Folklor Korgresi
adı altında gerçekleşmesi plan
lanan sempozyum, projesi Cum
hurbaşkanı Sayın R.R. Derıktaş
tarafından onaylanmış olmasına
karşın bürokrasi nedeniyle gerçekleşemı'yecek.
Almanya’dan
üç, Fransa'dan bir, İtalya'dan
iki, İngiltere'den bir, Mısır'dan
bir, Pakistan'dan bir, Yugoslav
ya'dan beş, Japonya'dan bir ve
Türkiye'den onbeş dünyaca ta 
nınmış bilim adamıyla ilişki
kurmuş bulunan HAS-DER yöne
ficileri bu kişilerle K K IC 'de ya
Halk Bilimi
pılacak kongreye katılmaları ve
bildiri
sunmaları
konusunda
Sempozyumu
prensipte anlaşmış olduklarını
31 Ekim ’de
belirtiyorlar.
Ekim ayı sonunda gerçekleş
Lefkoşal Yenidiizen)
mesi planlanan Kongre için Ha
Halk
Sanatları
Derneği (Has-Der)’in düzenlediği ve her
vıl geleneksel olarak
yapılan Halk Bilimi
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sempozyumu bu yıl
31 Fkim'de yapılı
HALKBİLİMİ
yor.
Raştarafı sayfa 2'de>
Halk
sanatları
engeller nedeniyle
lararası
sempoz
Bu yıl 1. Uluslarderneğinden yapılan
yuma katılabilecek
proje
ertelenmek
rası Kıbrıs Türk
açıklamaya
göre
zorunda kalmıştı.
leri
bildirilmişti.
olklor
kongresi
Kıbrıs
Türk
ve
Has-Der. dünyaca
di altında gerçekGenel
Halkbilimine
Sempozyumun er
ünlü
Yugoslav,
eşmesi
planlanan
ilişkin
konularda
telenmesi
üzerine
Japon. Alman, Arap
empozyumun, probildiriler sunulacak
sözkonusu
biliıııIngiliz biliınadamlaesi Cumhurbaşkanı
olan sempozyuma
adamlarmdan özür
rıyla ilişki kurmuş
3enktaş tarafından
beş araştırmacının
dilemek zorunda kave bilimudamlarının
maylanmış
buna
katılması bekleniyor
iınıldı.
da yapılacak ulus
carşııı bürokratik
(Devamı Sayfa 7'dc)

