
Välkommen till den sjätte ”World Archaeological Congress!”  
 
Organisatörerna ser fram mot att välkomna er till Irland och WAC-6 mellan 
den 29 juni och den 4 juli 2008. University College Dublin, strax söder om 
centrala Dublin, är centrum för programmet. Vår hemsida 
(http://www.ucd.ie/wac-6) har detaljer för alla föreläsningar och teman som 
deltagarna kan medverka i. Sista dagen för inlägg av uppsatser och affischer 
är den 22 februari 2008. Du kan ladda upp bidrag på vår hemsida, klicka på 
“Submit Proposals” och fyll i formuläret. Vi uppmuntrar deltagare att inkomma 
med ansökningar sa snart som möjligt. 
 
Detaljer angående anmälningsavgifter finns på vår hemsida. Om du ännu inte 
är medlem av World Archaeological Congress (WAC) är det värt att fundera 
på att ta upp medlemskap nu, eftersom avgiften för WAC-6 är subventionerad 
för medlemmar i WAC. Du kan ta upp medlemskap i WAC online på följande 
adress: http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
 
WAC försöker göra sina möten så globalt representativa som möjligt, vi är 
därför stolta över att kunna bistå med stöd i form av fri registrering och logi 
plus resebidrag för WAC medlemmar från ekonomiskt missgynnade länder 
och urbefolkningar. Mer information finns på vår bidrags (Grants) sida: 
http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
Ett antal utställningar och förevisningar kommer att äga rum under 
kongressen, inklusive Abhar agus Meon, Material och Mentalitet, en stor 
utställning som belyser och firar sambandet mellan Konst och Arkeologi.  
 
Onsdag den 2 juli kommer ett antal gruppresor att äga rum så att deltagare 
kan få tillfälle att uppleva Irlands rika arkeologiska arv, tre arkeologiska 
gruppresor är också planerade efter kongressen för intresserade parter. Ett 
socialt och kulturellt program är också planerat under kongressens gång. 
 
Om du har frågor angående det akademiska programmet kontakta 
wac6programme@ucd.ie. Frågor angående registrering, logi och Irländska 
Visa ansökningar kontakta wac6@ucd.ie. 
 
Vi ser fram emot att välkomna er till Dublin! 
Gabriel Cooney, Akademisk Sekreterare, på uppdrag av WAC-6 kommittén. 
 
VIKTIGA DATUM 
Sista dagen för inlägg av uppsatser och affischer: 22 februari 2008 
Bekräftelse av godtagna uppsatser och affischer: 14 March 2008 
(Deltagare som behöver tidigare bekräftelse för finansierings ändamål bör 
kontakta wac6programme@ucd.ie) 
Sista dag för tidig registrering: 26 mars 2008 
Sen registrering: efter 26 mars 2008 
Sista dag för registrering för alla organisatörer och talare: 1 maj 2008 
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