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Sempozyum İçin Çağrı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Tarih Bölümü işbirliğiyle 
25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye’de ilk defa 

düzenlenecek olan Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi:  
I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 

hem ülkemizde şu ana kadar efemerayla ilgili çeşitli 
alanlarda yapılmış olan faaliyetleri değerlendirecek, hem 

de yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili farklı disiplinler 
bağlamında araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, 

koleksiyoner, küratör ve uzmanları bir araya getirecek 
ve efemera çalışmaları kapsamında yöntemli, çözümsel 
ve tasnif eden bir yaklaşım ortaya koyarak çok disiplinli 

bir bakış açısı sunmayı hedefleyecektir. Düzenlenecek 
olan bu sempozyum, Türkiye’de efemera çalışmalarının 

uluslararası bir bilimsel platformda sürdürülebilir biçimde 
kurumsallaşmasına öncülük edecektir.

 
Sempozyum kapsamında;  Bilgi ve Belge Yönetimi, Kent 
Çalışmaları, Koleksiyonculuk ve Müzecilik, Kültürel 
Çalışmalar, Sanat ve Tarih Yazıcılığı başlıkları altında 

altı tema belirlenmiştir.
 

Yazarlar İçin!
Bildiri sahipleri, bildiri özetlerini 19 Ocak 2018 tarihine 

kadar Bildiri Yönetim Sistemi’ne yüklemelidirler.
Bildiri özetleri Sempozyum Bilim Komitesi tarafından 

değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler en geç 
9 Mart 2018 tarihinde ilan edilecektir.

 
Ayrıntılı bilgi: 

Call for Symposium

Permanent Impact of Transient Documents:  
1st International Ephemera Studies Symposium, 
which will be organized for the first time in Turkey, will 
assess the relevant and significant researches and studies 
that have been undertaken both in Turkey and abroad up to 
the present time.  It will also bring together the academics, 
collectors, curators and experts from different disciplines 
who have been actively participating in ephemera studies. 
The purpose of the symposium will be to provide a 
multidisciplinary perspective about ephemera studies by 
presenting a methodological, analytical and classifying 
approach as well discussing both national and international 
efforts which have been made in different disciplines. In 
this way, this pioneering event will going to have a very 
significant role in the institutionalization of ephemera 
studies in Turkey on a sustainable, international and 
academic platform. 

The symposium will concentrate on 6 main themes; 
Information and Document Management, Urban 
Studies, Collectors and Museology, Cultural Studies, 
Art and  History Writing.
 
For Authors!
Authors should upload their abstracts to the  
Proceeding Management System by January 19, 2018.
Abstracts will be evaluated by the scientific committee  
and accepted papers will be announced by 
9th March, 2018 the latest.
 
For further info:

ephemeraturkey.ku.edu.tr


