ОБАВЕШТЕЊЕ О КОТИЗАЦИЈАМА ЗА УЧЕСНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НА

23. МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА,
БЕОГРАД, 22-27. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

Организатори 23. међународног конгреса византијских студија, који се одржава од 22. до
27. августа 2016. године у Београду – Међународна асоцијација за византијске студије
(AIEB) и Српски комитет за византологију – утврдили су износ котизација за учешће на
Конгресу и поставили обавештење на званичној веб страници Конгреса – вид.
„byz2016.rs“ у категорији „Опште информације“. Котизација је обавезна за сваког
учесника Конгреса.
Да би се научницима из Србије олакшало учешће на Конгресу, а с обзиром на износ
котизације који је на светским конгресима византолога традиционално висок,
организатор је одрицањем од дела прихода и обезбеђивањем спонзорских извора,
омогућио да један број котизација за учеснике из Србије буде у значајној мери
субвенционисан, тј. да за до 100 учесника износ пуне котизације износи 6000 динара, а
за студенте и особе у пратњи 4000 динара. Наведени износи важе за период до 1. марта
2016. (после којег се улази у период више котизације).
Позивамо колеге, заинтересоване за учешће на Конгресу уз плаћање субвенционисане
котизације, да се региструју попуњавањем онлајн регистрационог формулара који се
налази на менију веб странице Конгреса (категорија „Регистрација & слање текстова“) и
да, затим, на адресу организатора проследе потврду о регистрацији, која ће им стићи
на њихову е-адресу непосредно после окончаног онлајн поступка. Поред потврде о
регистрацији, потребно је, као посебан документ, послати и кратак апстракт
конгресног саопштења дужине око 600 словних знакова у Ворд- формату.
За студенте докторских или мастер студија неопходна су још и званична потврда
њиховог статуса са универзитета на којем похађају студијски програм, као и писмо –
препорука ментора са потписом; оба документа треба да буду скенирана и послата на
адресу организатора заједно са потврдом о регистрацији.
Тражене документе потребно је доставити електронском поштом на адресу
srbbyz2016@gmail.com или обичном поштом на адресу Српског комитета за
византологију до 1. фебруара 2016. године.
Сви регистровани учесници ће заједно са потврдом о регистрацији аутоматски добити
и позивно писмо, као и упутство за плаћање котизације. Колегама чији захтев буде

прихваћен, организатор ће до 15. фебруара 2016. године послати ново Упутство за
плаћање котизације са наведеним умањеним износом за уплату.

Београд, 24. децембар 2015. године

С поштовањем,
Организациони одбор Конгреса

