
Velkommen til den sjette arkeologiske verdenskongressen!  
 
Organisasjonskomiteen ser frem til å ønske deg velkommen til Irland og WAC 
(World Archaeological Congress) fra 29. juni til 4. juli 2008. Stedet for det 
akademiske programmet er universitetsområdet til University College Dublin, like 
sør for sentrum i Dublin. Som du ser på vår nettside (http://www.ucd.ie/wac-6), 
så er det et spennende og omfattende program med temaer og samlinger som 
deltakerne kan bidra til. Fristen for innlevering av artikler og plakater er 22. 
februar 2008. Vennligst bruk det elektroniske skjemaet på siden ”Submit 
proposals” på nettsiden for å levere inn artikler eller plakater. Vi anbefaler sterkt 
at deltakere leverer inn artikler så snart som mulig. 
 
Registreringsavgift for kongressen står oppført på nettsiden. Vi anbefaler sterkt at 
deltakere som ikke er medlem av WAC vurderer å bli det, da registreringsavgiften 
for denne kongressen er betydelig lavere for de som er medlemmer. Du kan bli 
medlem i WAC på http://worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php.  
I tråd med WACs mål om å gjøre møtene så globale som mulig, så har vi også 
den glede å kunne tilby støtte i form av gratis registrering og overnatting, pluss 
reisehjelp, til WAC-medlemmer fra økonomisk vanskeligstilte land og ursamfunn. 
Vennligst se søknadsskjema for reisehjelp på siden ”Grants” på kongressens 
nettside http://www.ucd.ie/wac-6. 
 
Det vil være mange utstillinger og demonstrasjoner under kongressen, inkludert 
”Abhar agus Meon, Materials and Mentalities", en stor utstilling som undersøker 
og feirer forholdet mellom kunst og arkeologi.  Onsdag 2. juli, omtrent midt i 
kongressen, er der et utvalg av turer som gir deltakerne muligheten til å nyte 
Irlands rike arkeologiske arv, og etter kongressen kan de som er interessert reise 
på tre arkeologiske turer. I tillegg har kongressen et fullt sosialt program som alle 
kan ha glede av.   
 
For spørsmål om det akademiske programmet, vennligst email 
wac6programme@ucd.ie. For spørsmål om registrering, overnatting og visum til 
Irland, vennligst kontakt wac6@ucd.ie. 
 
Vi ser frem til møte deg i Dublin! 
Gabriel Cooney, akademisk sekretær, på vegne av den sjette arkeologiske 
verdenskongressens organisasjonskomite 
 
VIKTIGE DATOER 
Innleveringsfrist for artikler/plakater: 22. februar 2008 
Siste bekreftelse for godtatte artikler/plakater: 14. mars 2008 
(Deltakere som på grunn av ønske om finansiell støtte behøver tidlig svar på om 
artikkelen er godtatt eller ikke, bør kontakte wac6programme@ucd.ie) 
Frist for tildig registrering: før 26. mars 2008 
Frist for sen registrering: etter 26. mars 2008 
Siste frist for registrering for alle arrangører og foredragsholdere:  1. mai 2008 
    
 


