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ВТОРО ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО 
 
 
Уважаеми колеги, 

 

Това е второто циркулярно писмо за предстоящия 

13 международен конгрес по тракология, 

който ще се проведе в град Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г. под общото ра-

ботно заглавие 

Древна Тракия: мит и реалност. 

Интернет страницата на конгреса е вече действаща и ви каним да я посетите на 

адрес 

<http://www.thracology2017.com/> 

Напомняме ви, че крайният срок за регистрация на участниците и изпращане 

на резюмета на докладите им е 31 декември 2016 г., тоест след два месеца. Ре-

гистрацията се осъществява на интернет страницата на конгреса; натискането 

на клавиш „регистрация“ в левия панел отваря нова страница, на която следва 

да се избере клавиша „регистрация за конгреса“ (той се появява и като плаващо 

подменю при поставяне на курсора над клавиша в левия панел). Този втори 

клавиш отваря страницата с регистрационния формуляр, в който трябва да по-

пълните (на български или английски език) всички задължителни полета, беля-

зани с червена звездичка. Резюмето ви трябва да бъде записано (най-лесно с 

„copy“ и „paste“) в съответното поле долу. Ако срещнете някаква трудност при 

попълването и изпращането на регистрационния формуляр, моля информи-

райте ни за това на конгресния и-мейл адрес <thracology.2017@gmail.com>. 

Резюмето трябва да бъде написано на един от официалните конгресни езици, 

английски, немски или френски. То трябва да започва със заглавието на доклада 

и името/имената на автора/авторите. Текстът не трябва да надхвърля обем от 

1500 знака и следва да представя основните сюжети и проблеми, които ще раз-

глежда бъдещият доклад. За текст на старогръцки или други редки езици моля 

използвайте шрифт Palatino Linotype или друг Unicode шрифт. Всички резюме-

та ще бъдат качени на конгресната интернет страница. 



В програмата на конгреса ще бъдат включени доклади, засягащи всички аспек-

ти на и подходи към проучването на тракийската древност. Историята, архео-

логията, изкуството, културата, езикът, религията, нумизматиката, епиграфи-

ката и интердисциплинарните изследвания на древна Тракия и тракийското 

културно наследство ще бъдат сред дискутираните теми в широк хронологи-

чески обхват, от късната бронзова епоха до късната Античност 

Конгресната програма ще бъде разработена през януари въз основа на регист-

рираните заявки за участие и ще бъде качена на интернет страницата на кон-

греса заедно с допълнителна информация за начините за заплащане на кон-

гресната такса, възможностите за пътуване до/от Казанлък и за настаняване там 

по време на конгреса. Всички регистрирани участници ще получат и и-мейл 

съобщения с информация за появата на тези материали в сайта на конгреса. 

Напомняме ви, че конгресната такса е в размер от 100 лева до 31 март 2017 г. 

или 150 лева при по-късно заплащане. За млади научни работници (които няма 

да са навършили 35 г. възраст в началото на септември 2017 г.) тя е намалена на 

60 лева преди 31 март или 90 лева след 31 март 2017 г. 

Горещо ви препоръчваме да разпространите настоящото циркулярно писмо до 

всички, които биха имали интерес да участват в 13 международен конгрес по 

тракология. 
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