
Sveiki atvykę į Šeštąjį pasaulio archeologijos kongresą!  
 
Organizacinis komitetas tikisi pasveikinti Jus Airijoje, 6-ame pasaulio 
archeologijos konkurse (WAC-6), kuris įvyks nuo 2008 m. birželio 29 d. iki liepos 
4 d. Pagrindinė akademinės programos vieta yra Dublino universiteto miestelis, 
šiek tiek į pietus nuo Dublino miesto centro. Kaip pamatysite iš mūsų tinklalapio 
(http://www.ucd.ie/wac-6), Jūsų laukia įdomi, plati temų ir sesijų programa, prie 
kurios gali prisidėti dalyviai. Pranešimų ir plakatų pateikimo terminas yra 2008 m. 
vasario 22 d. Naudokite elektroninę formą Pasiūlymų pateikimo (Submit 
Proposals) tinklapio puslapyje, norėdami pateikti panešimo ar plakato pasiūlymą. 
Mes labai skatiname dalyvius pateikti pasiūlymus kaip galima greičiau. 
 
Registracijos į kongresą kainos pateiktos tinklapyje. Rekomenduojame dalyviams, 
kurie dar nėra Pasaulio archeologijos kongreso (WAC) nariai, apsvarstyti įstojimą, 
nes WAC-6 registracijos mokestis yra žymiai mažesnis WAC nariams. Galite įstoti 
į WAC internetu adresu http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
Siekdami WAC tikslo, kad susirinkimai būtų atstovaujami kaip galima plačiau 
pasaulyje, mes taip pat džiaugiamės galėdami pasiūlyti paramą nemokamos 
registracijos ir apgyvendinimo forma bei kelionių paramą WAC nariams iš 
ekonomiškai nepasiturinčių valstybių ir vietinių bendruomenių. Kelionių paramos 
prašymo formą rasite Dotacijų (Grants) puslapyje WAC-6 tinklalapyje 
http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
Kongreso metu vyks nemažai parodų ir demonstracijų, įskaitant Abhar agus 
Meon, Medžiagos ir mentalitetas – stambi paroda, tirianti ir švenčianti meno ir 
archeologijos ryšį. Liepos 2 d., trečiadienį, bus įvairūs Kongreso vidurio išvykos, 
kurios suteiks dalyviams galimybę pasidžiaugti Airijos turtingu archeologiniu 
paveldu, o susidomėjusiems dalyviams bus organizuojamos trys archeologinės 
kelionės Kongresui pasibaigus. Be to, Kongresas apims pilną socialinę programą 
visiems norintiems.   
 
Jei turite klausimų apie akademinę programą, kreipkitės el. paštu 
wac6programme@ucd.ie. Jei turite klausimų apie registraciją, apgyvendinimą ir 
reikalavimus Airijos vizai, kreipkitės wac6@ucd.ie. 
 
Tikimės pamatyti jus Dubline! 
Gabriel Cooney, akademinis sekretorius, WAC-6 organizacinio komiteto vardu  
 
SVARBIOS DATOS 
Pranešimų/ plakatų pateikimo terminas: 2008 m. vasario 22 d. 
Galutinis priimtų pranešimų/ plakatų patvirtinimas: 2008 m. kovo 14 d. 
(Dalyviai, kuriems reikia ankstesnio pranešimo apie pasiūlymo priėmimą 
finansavimo tikslais, kreipkitės wac6programme@ucd.ie) 
Ankstyvos registracijos terminas: prieš 2008 kovo 26 d. 
Vėlyvos registracijos terminas: po 2008 m. kovo 26 d. 
Galutinis registracijos terminas visiems organizatoriams ir pranešėjams: 2008 m. 
gegužės 1 d. 
    
 


