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3 0 LETNIKOV SLOVENSKEGA E T N O G R A F A 

Kot nadomestilo predvojnemu Etnologu je leta 1948 izšla prva številka Slovenskega 
etnografa, nova publikacija Etnografskega muzeja in vseh slovenskih etnologov. „V novo 
obdobje", je zapisal Boris Orel, prvi urednik Slovenskega etnografa, v uvodniku prve 
številke. Napoved za nadaljanje obdobje je ponovil ob 20. jubileju Slovendcega etnografa 
Boris Kuhar. In to novo obdobje, ko se je naša etnološka veda kaUla v novih časih naše 
socialistične stvarnosti in nihala med tradicionalno prakso in novo porajajočimi se 
teoretičnimi izhodi, je odražal tudi Slovenski etnograf. Tako kot seje vsebinsko obogatila 
stroka, tako se na straneh Slovenskega etnografa pojavljajo odslej razprave: Vaščani v 
obmestju. Izraba prostega časa pri starejših gozdnih delavcih . . . , Medsebojna pomoč na 
v a s i . . . , Izvir in okolje delavk Ljubljanske tobačne tovarne . . . , Nekaj značilnosti ljudske 
kulture v madžarski vasi Motvarjevci..., Življenje pastirjev . . . v Kamniških A l p a h , . . . o 
pismenosti romskih žensk v Sloveniji . . . , Razvoj Lapove domačije, rojstne hiše Titove 
matere . . . To je le ndiaj naslovov razprav iz zadnjih številk, ki pa tudi že argumentirajo, 
da je Slovenski etnograf poskušal vključevati tudi sodobno in aktualno etnološko 
problematiko, način življenja, življenjski stil današnjega človeka, pa najsi bo ta še vedno 
kmet, polkmet ali pa delavec. 

Slovenski etnograf je bil v teh tridesetih letih in v teh tridesetih letnikih zrcalo časa, 
odsev dejavnosti Etnografskega muzeja (Slovenskega etnografskega muzeja), pa tudi 
usmerjenosti dela slovenske etnologije po osvoboditvi. V tridesetih letnikih je izšlo nad 
300 razprav in tematskih študij, monografij, pomembnejših poročil. Slovenski etnograf je 
postal nepogrešljiva publikacija med domačimi etnologi, muzeologi, pa tudi pri delavcih 
sorodnih strok, lepo se je uveljavil tudi v tujini. Sedaj že nad 500 izvodov vsake številke 
gre méd naročnike v več kot 30 dežel na vseh petih kontinentih. 

Tako kot si slovenski etnologi v zadnjem času prizadevamo, da bi ujeli korak z 
napredno evropsko in svetovno etnologijo, tako sije Slovenski etnograf prizadeval, in si 
bo v bodoče še bolj prizadeval za uresničitev vsega tistega, kar je obljubil že ob svoji 
dvajsetletnici. Njegova vsebina mora še bolj kot doslej odsevati našo vedo kot 
maiksistično usmerjeno vedo v službi naše sodobne socialistične družbe. ^ 

S u m m a r y 

THIRTY YEARS OF THE „SLOVENSKI ETNOGRAF" 

The au thor discusses the th i r ty annuals of the „Slovenski e t n o g r a f , the publ icat ion 
issued b y the Slovene Ethnographic Museum. The first number was published in 1948. 
This organ began to be published after the Second World War as a follower of the review 
„E tno log" . During the past th i r ty years this review has published a lot of cont r ibu t ions i 
t reat ing various e thnographic quest ions which proves in its way a vivid activity and • 
or ienta t ion of the activity of the Slovene Ethnographic Museum and also of the whole j 
Slovene e thnology in the period after the War. j 


