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Поштоване колегинице и колеге,
Године 2015. на XXIII Међународном Лимес конгресу одржаном у Инголштату у Немачкој
припала нам је привилегија да XXIV Лимес конгрес организујемо у Србији. Овај престижни скуп
са традицијом дугом скоро 70 година окупља врхунске научнике који се баве темама у вези са
римским лимесом. Част нам је да Вас овом приликом позовемо да учествујете на Конгресу.
XXIV међународни Лимес конгрес, у организацији Археолошког института из Београда, одржаће
се у периоду од 02. до 9. септембра. Сви сте добродошли да присуствујете уводним
предавањима која ће бити одржана у Београду, на Филолошком факултету у Сали Хероја првог
дана Конгреса (02. септембар), чак и у случају да се не пријавите за учешће у Конгресу. На
поменутој локацији ће се обављати и регистрација учесника. Колеге које не буду у могућности
да се региструју у Београду, биће у могућности да то ураде и на Виминацијуму.
Радне сесије ће се одвијати у оквиру Научно-истраживачког центра Domus Scientiarum и
новоизграђеног Лимес Парка у Археолошком парку „Виминацијум“ од 03. до 09. септембра. За
учеснике Kонгреса организован је превоз од Београда до Виминацијума, чија цена улази у цену
пуне котизације.

Српска академија наука и уметности

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Током конгреса предвиђене су три екскурзије: 4. септембра (Ђердап, Ромулијана, Народни Музеј
Зајечар), 6. септембра (Сремска Митровица, Mузеј Војводине у Новом Саду) и 8. септембра (Ниш,
Медијана, Царичин град).

Позивамо колеге које желе да учествују у Конгресу са усменим презентацијама или постерима
(који ће се равноправно публиковати у актима Конгреса) да се региструју и доставе апстракте до
30. јуна 2018. Детаљније информације можете наћи на званичној веб страници
http://limes2018.org/. Можете нас контактирати и електронском поштом на адреси
limescongress.serbia@gmail.com.

Цена једнодневног учешћа са презентацијом или постером за колеге из Србије износи 50 евра и
у њу су укључени конгресни материјали. Пуна котизација за присуство свим данима Конгреса, са
укљученим екскурзијама, за колеге из Србије, износи 150 евра. Котизација не укључује смештај
и храну на Виминацијуму.
С поштовањем,
Организациони одбор Лимес конгреса
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