
                  

 

 

          
              Instytut Archeologii       Instytut Historyczny      
    Uniwersytetu Warszawskiego                  Uniwersytetu Warszawskiego     

   

Mają zaszczyt zaprosić na konferencję: 

«Pontica et Caucasica II. Interdyscyplinarne badania nad starożytnościami Morza Czarnego» 

która odbędzie się w dniach 14-17.05.2019 w Warszawie. 

Глубокоуважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции  

«Pontica et Caucasica II. Междисциплинарные исследования древностей Черного моря» 

 которая будет проходить 14-17.05.2019  г. в Варшаве. Надеемся на Ваш приезд и плодотворную работу в ходе конференции. 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь в міжнародній науково-практичній конференції  

«Pontica et Caucasica II. Міждисциплінарні дослідження старожитностей Чорного моря» 

що відбудеться 14-17.05. 2019 р. в Варшаві. Сподіваємося на Ваш приїзд і активну участь під час конференції. 

Dear Colleagues! 

The organising committee extend an invitation to all interested scholars to participate in the forthcoming conference 

«Pontica et Caucasica II. Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea» 

which will be held on 14-17.05.2019 in Warsaw. 

 



Zgłoszenia, wypełniony formularz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, temat wystąpienia (w języku angielskim i języku narodowym), abstrakt do 

1500 znaków i formularz wizowy prosimy nadsyłać do dnia 31.01.2019 na adres mailowy: 

Вашу заявку на участие в Конференции, формуляр на согласие на использование персональных данных, краткую аннотацию доклада (объемом до 

1500 знаков) и визовый формуляр просим прислать до 31.01.2019 г. на электронный адрес: 

Вашу заявку до участі в конференції, форму на згоду на використання персональних дани, коротку анотацію доповіді (об’ємом до 1500 знаків) і 

візову форму просимо надсилати до 31.01.2019 року на електронну адресу: 

Applications, completed form of consent for the processing of personal data, subject of the speech (in English and national language), abstract of up to 1500 

characters and a visa form, please send by 31.01.2019 to the following e-mail address: 

pontus.conference@uw.edu.pl 

Wystąpienia będzie można wygłaszać w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim 

Официальные языки конференции - английский, русский и украинский 

Офіційні мови конференції будуть англійською, російською та українською 

The official languages of the conference will be English, Russian and Ukrainian 
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