
Добре дошли на шестия Световен конгрес по археология!  
 
Организаторският комитет на СКА очаква с нетърпение да ви посрещне в 
Ирландия за шестия Световен конгрес по археология, който ще се проведе от 
29 юни до 4 юли 2008 година. Мястото на академичната програма е главната 
сграда на University College Dubin, намираща се южно от центъра на града. 
Както ще научите от нашия уеб сайт (http://www.ucd.ie/wac-6), подготвили 
сме вълнуваща и богата програма от теми и семинари, в която всеки участник 
може да направи своя принос. Срокът за подаване на доклади и плакати е 22 
февруари 2008г. Моля използвайте елекронния формуляр за подаване на 
вашите предложения. Горещо препоръчваме на всички участници да сторят 
това възможно най-скоро. 
 
Информация за регистрационните такси ще намерите на нашия уеб сайт. На 
участниците, които не са още членове на Световния конгрес по археология 
/СКА/, препоръчваме да се присъединят към СКА поради по-ниската 
регистрационна такса. Можете да подадете молба за членство на 
http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
Съгласно основната цел на СКА „да превърне събиранията си в максимално 
глобално събитие”, имаме удоволствието да ви предложим съдействие под 
формата на безплатна регистрация и квартира, както и да покрием пътните 
разходи на членове на СКА от икономически неравностойни страни и местни 
малцинствени групи. За кандидатстване за финансова помощ можете да 
попълните формуляра на Grants page на електронната страница на СКА  
http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
В програмата сме включили и няколко художествени изложби и демонстрации 
като „Материали и манталитети” на Abhar agus Meon - огромна изложба, която 
изследва и празнува връзката между изкуство и археология. На 2 юли 
/сряда/, сме предвидили различни по тематика екскурзии, които ще позволят 
на участниците да се насладят на богатото археологическо наследство на 
Ирландия, както и след приключването на конгреса за онези, които 
проявяват интерес, ще бъдат организирани още три екскурзии допълнително. 
Заедно с това ще се насладим и на богата културна програма, съпътсваща 
конгреса.   
 
За запитвания относно академичната програма, моля пишете до 
wac6programme@ucd.ie. За регистрация, настаняване и условия за издаване 
на ирландска виза, пишете до  wac6@ucd.ie. 
 
Очакваме с нетърпение да ви видим в Дъблин! 
Гейбриъл Кууни, академичен секретар, от името на организационния комитет 
на WAC-6  
 
ВАЖНИ ДАТИ 
Срок за предаване на  доклади/ плакати: 22 февруари 2008 година 
Последно потвърждение на одобрени доклади/ плакати: 14 март 2008 година 
(Участниците, които искат да бъдат уведомени за одобрение на предложения 
с цел финансиране да пишат до wac6programme@ucd.ie) 
Срок за ранна регистрация: преди 26 март 2008 година 
Срок за късна регистрация: след 26 март 2008 година 
Краен срок за регистрация на всички организатори и презентатори: 1 май 
2008 година 
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