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Odată cu ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au putut identifica, pe plan mondial,
două tendinţe sociale antagonice: pe de o parte una ce duce la o globalizare accelerată (indusă de
avansul extraordinar al ştiinţei şi tehnicii) iar, pe de altă parte, o tendinţă de reconsiderare a cul-
turilor şi tradiţiilor locale, recunoaşterea şi acceptarea acestora în cadrul sistemului bunurilor cul-
turale. Atingerea acestui palier al conştientizării importanţei conservării folclorului ne oferă, nouă
tuturor, o şansă extraordinară de salvare a bunurilor create de diferite culturi de-a lungul timpului.
Astfel că nu este deloc întâmplător faptul că UNESCO a afirmat cu claritate importanţa folclorului
şi nu pe cea a bunurilor materiale, subliniind necesitatea protejării şi răspândirii acestuia, con-
tribuind astfel la conservarea şi realizarea indentităţii culturale a grupurilor etnice.

Acest obiectiv reprezintă, în ultimă instanţă, ţelul declarat al revistei Memoria
Ethnologica.

Once with the last few decades of the 20th century, there were two antagonistic
tendencies that could be identified, on a worldwide level: on one hand, a tendency towards
accelerated globalization (induced by the extraordinary advances in science and technology),
and, on the other, a tendency to re-consider local cultures and traditions, to acknowledge and
accept them within the framework of cultural heritage. To reach this level of acknowledge-
ment of the importance to preserve folklore offers us, all, an extraordinary chance to salvage
the heritage created by various cultures during centuries. Consequently, it is not by chance
that UNESCO affirmed with utmost clarity the importance of folklore, and not that of ma-
terial assets, emphasizing the necessity to protect and spread it, thus contributing to the
preservation and realization of the cultural identity of ethnical groups.

This objective represents, at the end of the day, the declared target of the Memoria
Ethnologica.
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