are numatoma skiirstyti į temines sekcijas.
Darbą semina
Raginame da
alyvauti doktoran
ntus pristatant pranešimą apie
konkrečią tiriamąją problemą arba
a
jau gautus re
ezultatus.
nešimui pristatytti numatoma skiirti iki 20 min.;
Vienam pran
diskusijoms po
p kiekvieno prane
ešimo – iki 20 min.
Maloniai pra
ašome Renatai Rachmanovaitei šiuo el. pašto
adresu: ku.renata.rachmanova
aite@gmail.com:

KVIETIMAS DALYVAUTI
D



XI nacionaliniaame istorijos ir archeolog
gijos krypties
doktorantų seminare
20211 m. rugpjūčio 26
6–27 d. Klaipėdo
oje

aloniai kviečiame v
visų Lietuvos insttitucijų istorijos ir archeologijos ar
Ma
gre
etimose mokslo kryptyse diserta
acijas rengiančius
s doktorantus į
seminarą Klaipėdoje
e.

Tai vieta ben
ndrauti, megzti ryšius
r
tarp skirtingose Lietuvos
ins
stitucijose studijjuojančių H 005
5 krypties ir g
gretimų krypčių
do
oktorantų, pasidalyti vieni su kitais savo atradimais.
Tai ir galim

mybė diskutuoti, gauti grįžtam
mąjį ryšį apie
oktorantūroje atlik
ktus tyrimus, prad
dedančiųjų mokslininkų pratybos,
do
kuriose dalyvauja ne tik kolegos
s doktorantai, b
bet ir Lietuvos
okslininkai.
mo
Seminarą pra
šėjų pavardes ir

adės plenariniai pranešimai (praneš
mas pranešime vė
ėliau).
tem



Iki 2021 m. kovo 31 d. pranešti apie
a
numatomą
dalyvavim
mą. Prašome nurrodytu laiku pate
eikti preliminarią
pranešim
mo temą ir pasiūlyti
p
mokslin
ninkus, kuriuos
norėtum
mėte kviesti į sem
minarą (dėl kviečia
amų mokslininkų
spręs organizatoriai,
o
ka
ai paaiškės ben
ndras seminaro
pranešėjjų ir jų temų sąraš
šas).
Iki 2021 m. balandžio 30
0 d. atsiųsti galu
utines pranešimo
temas ir pranešimo anota
aciją (iki 2 500 sp
paudos ženklų).

Organizatoria
ai numato, kad 20
021 m. seminaras
s įvyks bet kokiu
atveju. Šiuo metu
m
orientuojam
masi į gyvo formato renginį, todėl
renginio data
a perkelta iš įprrasto susitikimo laiko pavasarį į
vėlyvą vasa
arą. Pandemine
ei situacijai pa
ablogėjus ir/ar
prevencinėms
s priemonėms su
ugriežtėjus, numa
atomas virtualus
seminaro form
matas. Visi užsire
egistravusieji į 2020 m. seminarą,
kuris neįvyko
o dėl SARS-CoV-2 pandemijos, ta
aip pat maloniai
kviečiami.
d
apgyvendinimu
Seminaro dalyvių
pasirūpins organizatoriai.

ir

užim
mtumu

pajūryje

mams, užklausas prašome adrresuoti Renatai
Kilus klausim
Rachmanovaiitei: ku.renata.rac
chmanovaite@gmail.com.

