
Tere tulemast kuuendale ülemaailmsele arheoloogide kongressile!  
 
Korralduskomitee loodab tervitada Teid Iirimaal WAC-6 kongressil, mis toimub 29. 
juunist 4. juulini 2008. Akadeemiline programm toimub põhiliselt Dublini Ülikooli Kolledži 
ruumides, Dublini kesklinnast veidi lõuna poole. Nagu võite meie veebisaidilt näha 
(http://www.ucd.ie/wac-6), võivad osalejad osa saada põnevast ja palju erinevaid 
teemasid ja istungeid sisaldavast programmist. Ettekannete ja posterite esitamise 
tähtaeg on 22. veebruar 2008. Palun kasutage ettekande või posteri esitamiseks 
elektroonilist vormi, mille leiate meie veebisaidi lehelt Submit Proposals (Ettepanekute 
esitamine). Soovitame osalejatel esitada oma ettepanekud kindlasti niipea kui võimalik. 
 
Kongressi registreerimistasud on esitatud veebisaidil. Soovitame osalejatel, kes ei ole 
veel ülemaailmse arheoloogide kongressi (WAC) liikmed, kaaluda selle liikmeks astumist, 
sest WAC liikmetele on WAC-6 registreerimistasu tunduvalt väiksem. WAC liikmeks võite 
astuda veebi teel aadressil http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
Kooskõlas WAC eesmärgiga, et selle kohtumised esindaksid võimalikult kogu maailma, on 
meil ka hea meel pakkuda tasuta registreerimise ja majutuse ning sõidukulude katmise 
näol abi WAC liikmetele halvema majandusliku olukorraga riikidest ja loodusrahvaste 
kogukondadest. Sõidukulude taotluse vorm on esitatud WAC-6 veebisaidi 
http://www.ucd.ie/wac-6 lehel Grants (Toetused). 
 
Kongressil toimub mitu näitust ja demonstratsiooni, sealhulgas suur näitus "Abhar agus 
Meon" (Materjalid ja mentaliteedid), millega uuritakse ja tutvustatakse kunsti ja 
arheoloogia vahelist seost. Kolmapäeval, 2. juulil toimub mitu kongressi vahel 
korraldatavat ekskursiooni, mis annavad võimaluse tutvuda Iirimaa rikkaliku 
arhitektuuripärandiga, ning pärast kongressi toimub huvilistele kolm arheoloogilist 
ekskursiooni. Peale selle võivad kõik osa saada kongressi täielikust sotsiaalprogrammist.   
 
Küsimused akadeemilise programmi kohta saatke palun aadressil 
wac6programme@ucd.ie. Küsimused registreerimise, majutuse ja Iirimaa viisanõuete 
kohta saatke palun aadressil wac6@ucd.ie. 
 
Loodame tervitada Teid Dublinis! 
WAC-6 korralduskomitee nimel  
Gabriel Cooney  
akadeemiline sekretär  
 

 

TÄHTSAMAD KUUPÄEVAD 
Ettekannete / posterite esitamise tähtaeg: 22. veebruar 2008 
Vastuvõetud ettekannete / plakatite lõplik kinnitamine: 14. märts 2008 
(Osalejatel, kellel on vaja rahastamise eesmärgil ettekande vastuvõtmise kohta 
varasemat teadet, palume pöörduda aadressil wac6programme@ucd.ie) 
Varase registreerimise tähtaeg: enne 26. märtsi 2008 
Hilise registreerimise tähtaeg: pärast 26. märtsi 2008 
Lõplik registreerimistähtaeg kõikidele korraldajatele ja suulise ettekande esitajatele: 1. 
mai 2008 
    
 


