
Vítejte na 6. Světovém archeologickém kongresu!  
 
Organizační výbor Vás uvítá na Světovém archeologickém kongresu v Irsku 
(WAC-6) od 29. června do 4. července 2008. Hlavním místem akademického 
programu bude kampus University College Dubin, který se nachází na jih od 
centra města Dublin. Jak se můžete sami přesvědčit na našich internetových 
stránkách http://www.ucd.ie/wac-6, uskuteční se zajímavý a rozsáhlý program 
zahrnující řadu témat a pracovních setkání, do kterých mohou účastníci přispívat. 
Termín pro předložení prezentací a plakátů je 22. únor 2008. Pro předložení 
prezentace nebo plakátů použijte prosím elektronický formulář na stránce Submit 
Proposals (Předložit návrhy). Účastníkům důrazně doporučujeme, aby své návrhy 
předložili pokud možno nejdříve. 
 
Poplatky za registraci jsou uvedeny na internetových stránkách. Účastníkům, 
kteří nejsou členy Světového archeologického kongresu (WAC) doporučujeme, 
aby se jimi stali, neboť registrační poplatek na WAC-6 je pro členy WAC výrazně 
nižší. Do WAC se můžete přihlásit online na 
http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
V souladu se snahou WAC učinit setkání na nejširší možné celosvětové úrovni, 
můžeme nabídnout podporu ve formě bezplatné registrace a ubytování, včetně 
podpory na dopravu pro členy WAC z ekonomicky slabších zemí a z domorodých 
komunit. Formulář pro žádost o podporu na cestovné naleznete na stránce Grants 
(granty) na internetových stránkách WAC-6: http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
Na kongresu bude řada výstav a prezentací, včetně Abhar agus Meon, Materiály a 
mentality, což je hlavní výstava zkoumající a věnující se vztahu mezi uměním a 
archeologií. Ve středu 2. července se uskuteční řada kongresových výletů, během 
kterých budou mít účastníci příležitost poznat bohaté archeologické dědictví Irska 
a rovněž se pro zájemce po kongresu uskuteční tři archeologické výlety. Součástí 
kongresu bude též bohatý společenský program pro všechny účastníky.   
 
Své dotazy týkající se akademického programu zasílejte prosím e-mailem na 
wac6programme@ucd.ie. S dotazy týkajícími se registrace, ubytování a podmínek 
pro udělení irského víza se obracejte na wac6@ucd.ie. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi v Dublinu! 
Gabriel Cooney, Akademický tajemník, za Organizační výbor WAC-6 
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
Termín pro předložení prezentací/plakátů: 22. únor 2008 
Konečné schválení přijatých prezentací/plakátů: 14. březen 2008 
(Účastníci vyžadující včasné oznámení o přijetí návrhů pro účely finanční podpory 
musí kontaktovat wac6programme@ucd.ie) 
Termín pro včasnou registraci: do 26. března 2008 
Termín pro pozdější registraci: po 26. březnu 2008 
Konečný termín registrace pro všechny organizátory a přednášející: 1. květen 
2008 
    
 


